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1. Verksamhetsbeskrivning 

1.1 Organisation  

 

1.2 Nämndens uppdrag 
Nämnden har uppdrag i tre kärnprocesser:  

1. Utbildning 

2. Arbetsmarknad, flyktingmottagning 

3. Besöksverksamhet, kultur, fritid 

 

1. Utbildning 

Nämndens uppdrag och ansvar är att vara huvudman för gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 

utbildning i svenska för invandrare samt uppdragsutbildning. Uppdraget omfattar 

även att besluta om interkommunala ersättningar för utbildning i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning så att invånare kan utbildas hos 

annan utförare.  

 

2. Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

flyktingmottagning 

Nämnden ansvarar för kommunens åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller 

minska verkningarna av arbetslöshet och medverka i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Uppdraget omfattar även 

åtgärder inom ramen för kommunens informationsansvar för ungdomar under 20 år 

samt ett samlat uppdrag att minska Laholms kommuns totala kostnader för 

ekonomiskt bistånd. Kopplat till uppdragen kring utbildning och 

arbetsmarknadsinsatser finns ett samlat vägledningscentrum. Nämnden ansvarar även 

för att svara för mottagning av nyanlända samt medverkan i etableringsinsatser för 

nyanlända invandrare som åvilar kommunen samt samhällsorientering. Nämnden 

ansvarar för utförande av daglig verksamhet med inriktning på arbete och 

sysselsättning för personer som getts rätt till sådan insats efter beslut i socialnämnden. 
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3. Destinationsutveckling, Kultur & Fritid 

Destinationsutveckling  

Nämnden ansvarar för kommunens turistservice med information, utveckling och 

service i besöksfrågor, i samarbete med övriga berörda nämnder, andra 

samhällsorgan, organisationer, föreningar och företag. Från och med 2019 svarar 

nämnden även för Laholms processer kring stora evenemang.  

 

Kulturverksamhet  

Nämndens ansvarar att förverkliga kulturpolitiska målsättningar och för kommunens 

kulturverksamhet innefattande biblioteksverksamhet, stöd till övrig kulturverksamhet 

och kulturskolan. Uppdraget omfattar ansvar för den kommunala konstsamlingen, den 

offentliga konsten, konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader och för frågor 

som berör kulturmiljö, kulturarv, kulturpris och kulturstöd till föreningar. Nämnden 

ansvarar även för Teckningsmuseet samt för Laholms Teater.  

 

Fritidsverksamhet 

Nämndens uppdrag är att främja fritidsverksamhet och annan rekreation i kommunen 

ur ett folkhälsoperspektiv. Ingår ansvar för: kommunens fritidsverksamhet i egen regi 

såsom idrotts-, motions- och badanläggningar, att tillgodose behovet av anläggningar 

och lokaler för fritidsverksamhet, besluta om upplåtelse och bokning av dessa 

anläggningar och lokaler, fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet för ungdomar i 

syfte att erbjuda en meningsfull fritid, stöd till övrig fritidsverksamhet i kommunen 

bl.a. genom fördelning av bidrag till föreningar och organisationer. 

1.3 Nämndens analys av möjligheter och utmaningar 

1.3.1 Verksamhetsövergripande 
Det finns stora utmaningar som berör flera nämnder där det behövs samordning nämnderna 

emellan. Flera arbeten inom olika områden har påbörjats och kommer att utvecklas mer 

under kommande år.  

 

Barns och ungas psykiska hälsa  

Samhället står inför en stor utmaning då den psykiska ohälsan ökar och blir allt mer 

vanligare i yngre åldrar. För att barn och unga ska ha ett bra välmående krävs en samsyn 

kring tidiga insatser i barns välmående.  

Ett gemensamt uppdrag mellan kultur- och utveckling-, socialtjänsten och barn- och 

ungdomsnämnden pågår. En modell för samverkan kring tidiga och förebyggande insatser 

är under arbete. Arbetet ska även ge förslag på metoder och innovativa lösningar för att 

nå så många barn och unga samt deras vårdnadshavare som möjligt. För att samverkan 

ska lyckas krävs tydliga samverkansstrukturer. Samverkansstrukturer behöver vara 

utformad på ett sådant sätt att den stödjer ett gemensamt ansvarstagande kring det 

förebyggande arbetet. Vikten av att arbetet vilar på att en gemensam teoretisk bas lyfts 

upp, barnets och den ungas bästa ska genomsyra allt oavsett verksamhet och 

ansvarsområden. 

 

Psykisk hälsa vuxna 

Arbete är en viktig del för vuxna. Arbetslösheten i Laholms kommun är fortsatt låg vilket 

innebär att de deltagare som finns inom arbetsmarknadsinsatser står långt från 
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arbetsmarknaden. Kultur- och utvecklings- och socialnämnden har inlett ett gemensamt 

arbete utifrån sysselsättning/utbildning/arbete för målgrupper med försörjningsstöd. 

Målsättningen är ökat psykiskt välbefinnande, genom att de målgrupper med 

försörjningsstöd ska ingå i någon sysselsättning/aktivitet, som på sikt leder till 

självförsörjning och därmed också minskade kostnader för kommunen.  

I arbetet finns flera utmaningar. Ett ändrat arbetssätt med en väg in, snabbare 

ledtider och digitalisering är under arbete. Det finns behov av fler och varierade 

arbets/rehab/sysselsättningsplatser. Kultur- och utveckling- och socialnämnden 

behöver gemensamt utveckla tillgången till sysselsättning i olika former för de 

målgrupper som av arbetsmarknadsskäl får ekonomiskt bistånd och de deltagare som 

behöver mer omfattande insatser som står långt från arbetsmarknaden. Dessa 

insatser är resurskrävande, de behöver byggas upp och hela arbetet behöver beaktas 

i den ekonomiska planeringen (se mer under avsnitt ekonomi). I takt med minskat 

försörjningsstöd skapas utrymme för ”egen” finansiering av aktiviteterna och på sikt 

också för totalt minskade. Den stora utmaningen ligger i samverkan, och inte bara 

inom den kommunala verksamheten, utan aktörer som arbetsförmedling, 

försäkringskassa och sjukvård, civilsamhället är viktiga. Detta arbetet borde ske 

inom ramen för målområde 4 ”trygg välfärd”.  

 

Skolbibliotek 

Barn och unga är enligt styrdokument och bibliotekslagen en prioriterad grupp. 

Verksamheten har idag svårt att fullt ut möta efterfrågan på biblioteksverksamhet för 

barn och unga, avseende både allmänhetens behov och samarbeten. 

Biblioteksverksamheten ser ett behov av ett utökat samarbete med barn- och 

ungdomsnämnden för att uppfylla skollagens och bibliotekslagens krav om 

skolbibliotek.  

 

Daglig verksamhet 

Under 2017 inleddes det en diskussion mellan kultur- och utveckling och 

socialtjänsten, om att samla all daglig verksamhet inom kultur- och utveckling. Dock 

har arbetet stannat av då kultur- och utvecklingsverksamheten stått inför andra stora 

utmaningar under våren 2018.  

Framöver behövs en ny diskussion tas upp igen med socialnämnden kring utförandet 

av all daglig verksamhet, med utgångspunkt i de enskildas behov. 

 

Vägledning 

Ett utvecklingsområde som kräver en genomlysning är hur man får ihop studie- och 

yrkesvägledning från förskolan till vuxenutbildningen. Idag hanterar barn- och 

utbildningsnämnden förskolan och grundskolans vägledningsresurser medan kultur- 

och utvecklingsnämnden hanterar vägledningsresurserna från gymnasiet och uppåt i 

åldrarna. Skollagen ställer krav på att en kommun ska ha vägledning genom alla 

skolformer och åldrar. Under våren 2018 har barn- och utbildnings- och kultur- och 

utvecklingsnämndens ledningsgrupper påbörjat arbetet med att genomlysa behovet av 

den röda tråden igenom alla skolformer, vilket är ett led i att alla ska nå 

kunskapsmålen för att kunna som vuxen bli egenförsörjande i en framtid. 

Genom att samla all vägledningskompetens från förskola till vuxenutbildning i 

samma verksamhet skulle gynna individen/eleverna och göra arbetet mer effektivt 

med en röd tråd igenom alla skolformer. 
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Övergångar och samverkan, grundskolan senare år och gymnasiet 

Kultur- och utvecklings- och barn- och utbildningsnämndens ledningsgrupp har 

påbörjat en genomlysning av hur övergångar och samverkan fungerar så det gynnar 

eleven/individen när denna övergår till en skolform eller till en annan skolform för att 

inte hamna i ett utanförskap. Laholms kommun har en framtagen plan på hur 

överlämnande ska gå till, den s.k. Luntan, den revideras årligen i samverkan mellan 

de olika nämnderna och verksamheterna. Dock saknas en systematik om hur man 

fångar upp effekterna och kvalitén på överlämningen, det framtida arbetet är att fånga 

upp detta. Det ska göras genom att ta med det i det systematiska kvalitetsarbetet 

(SKA) där huvudmannen har ett ansvar enligt skollagen, 2010:800. 

Kultur- och utvecklingsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden behöver 

gemensamt se över hur man mäter effekterna och kvalitén på överlämningar mellan 

olika skolformer. Hur huvudman för utbildning i Laholms kommun får återkoppling 

genom det systematiska kvalitetsarbetet (SKA).  

1.3.2 Kultur- och utvecklingsverksamheten 
 

Utbildning 

Gymnasieutbildning 

Befolkningsökningen i kommunen påverkar antalet unga i gymnasieutbildning och 

antalet elever har ökat på Osbecksgymnasiet. Det finns idag en kvalitativt hög 

undervisning och en hög andel behöriga lärare men det finns en stor konkurrens om 

legitimerade lärare som måste hanteras.  

Det måste även framöver finnas ett kvalitativt utbud som speglar och matchar de 

ungas och omvärldens behov i framtiden med olika alternativ och en kvalitativ 

undervisning. Utmaningar att hantera är tillgången till lokaler, tillräcklig och rätt 

kompetens på lärarna. 

 

Antalet elever på IM-programmen förväntas minska inför höstterminens start, främst 

på grund av åldersuppskrivningar och att elevers rätt till förlängning av skoltid när 

studieplanen är klar inom introduktionsprogrammet avslutas utifrån den skollag som 

gymnasiet lyder under. Elever i denna grupp löper ökad risk för psykisk ohälsa, social 

utslagning och är sårbara för rekrytering till kriminella nätverk. Signaler från 

socialtjänst och polis indikerar stor oro för denna grupp. 

Sammantaget innebär det att alltjämt många unga vuxna har behov av individuella 

och särskilda lösningar. Det behövs resurser och en ökad samverkan inom och 

utanför kommunens uppdrag för att hantera detta.  

 

Andra utmaningar som verksamheten står inför är förändrad lagstiftning, IT- 

utveckling och digitalisering.  

Det behövs förutsättningar och prioriteringar för att strukturera och organisera en 

rättssäker och kvalitativt hög utbildning för den enskilde eleven med utgångspunkt i 

skollagstiftning.   

 

IKE 

Elever som söker sig till andra skolhuvudmän har minskat under åren men de elever 

som ändå söker sig till en annan skolhuvudman söker sådana utbildningar, främst 

yrkesutbildningar, som inte erbjuds i den lokala gymnasieskolan. Dessa utbildningar 

har normalt ett högre programpris vilket gör att den elevpeng som är uträknad ska 
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täcka alla elevers gymnasieskolgång inte är överensstämmande med den faktiska 

kostnaden som utbetalas för IKE.  

Utmaningen för Laholms kommun som huvudman för alla gymnasieelever är att hitta 

en balans i budgeten och elevpengen. 

 

Gymnasiesärskola 

Elever i gymnasiesärskolan blir färre men trenden att allt fler har större behov är 

tydlig liksom att fler kommer att läsa inom individuella programmet.  

Detta kommer att betyda ett större behov av kompensatoriska hjälpmedel och fler 

personer som arbetar runt individen, så som lärarassistenter. De elever som med 

lagens stöd skriver ut sig från gymnasiesärskolan har rätt till gymnasieskola på IM-

nivå. Enstaka elever kräver mycket stor individuell anpassning på IM, vilket kräver 

resurser som normalt endast erbjuds inom gymnasiesärskola. 

 

Vuxenutbildning 

Andelen nyanlända vuxna och elever som skrivs ut från gymnasieskolans 

introduktionsprogram förväntas ligga kvar på en relativt hög nivå. Fler elever 

kommer att lämna SFI och gå vidare i utbildningssystemet mot kurser i 

grundskoleämnen, gymnasieämnen och yrkesämnen. Behovet av framförallt 

gymnasiekurser förväntas att öka jämfört med idag. Ett stort rekryteringsbehov inom 

både privat och offentlig sektor i kombination med många nyanlända utan 

sysselsättning ställer fortsatt höga krav på tillgängliga utbildningsvägar som leder till 

arbete. Snittåldern i vissa lärargrupper är hög. 

För att möta utmaningen behöver lärarresurserna öka i utbildning i egen regi och ett 

nytt fördjupat samverkansavtal mellan vuxenutbildningarna i Halland behöver 

verkställas. Utbildningen behöver även göras mer flexibel genom ökad tillgång på 

elevdatorer och en fungerande lärplattform för distans- och semidistansutbildning. 

Det kommer att behövas särskilda insatser för att säkerställa lärarkompetens på 

yrkessidan. 

 

Andelen elever som lämnar gymnasieskolans nationella program med ofullständiga 

betyg förväntas ligga på en relativt låg nivå. Elever med yrkesexamen blir allt färre 

varför behovet av yrkeskompetens på arbetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög.  

Det gymnasiala yrkesutbudet på vuxenutbildningen behöver fortsätta breddas och fler 

utbildningskombinationer möjliggöras. 

 

Andel elever i särskolans personkrets förväntas vara konstant eller något lägre jämfört 

med idag, samtidigt som variationen på olika utbildningsinriktningar behöver öka för 

denna målgrupp.  

Tillgång på kompetens är begränsad och därför behöver en översyn av 

leveransformen ske på sikt. 

 

Andelen Laholmare med högskoleutbildning är låg jämfört med riket.  

Högskolor, kommunala och privata aktörer inom Yrkeshögskola behöver knytas till 

vuxenutbildningen för att stärka Campus Laholm med ökad förmåga inom 

eftergymnasial utbildning. En fördjupad samverkan med högskolor och en YH-

etablering kommer att öka behovet av flexibla lokaler på Campus Laholm. 

 

Lokaler Campus Laholm, utbildning 
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Som beskrivits ovan behöver en allt större del av Laholms invånare beredas plats i 

utbildningslokaler som ger möjlighet till att ge de bästa förutsättningarna för studier. 

Ökade krav på arbetsmarknadsanpassning, fler nyinflyttade invånare i kombination 

av ökad nettobeläggning för både Osbecksgymnasiet och Vuxenutbildningens gör att 

lokalerna på Campus Laholm behöver utvidgas. Lokalutnyttjandet behöver optimeras 

och tillkommande ytor behöver planeras för flexibel användning.  

 

Vägledning 

Vägledningscentrum är öppet för alla Laholms kommuns invånare. Enkelt uttryck 

sker arbetet i två delar, ett ”yttre arbete” där invånare som har frågor kring sin studie- 

eller arbetsrelaterade situation tar kontakt och ett ”inre arbete” som innebär kontakt 

och arbete med elever som redan är i studier. En förskjutning har skett mellan dessa 

delar och det inre arbetet upptar ca 60% av arbetstiden. Det är en stor utmaning att 

hålla en hög servicenivå i det yttre arbetet, d.v.s. möta nya invånare som tar kontakt. 

Förskjutningen beror på en kraftig ökning av fler elever i utbildning.   

 

Antalet invånare i Laholms kommun ökar, samtidigt har demografin förändrats i och 

med migrationen från framförallt Syrien. Från att utbildningsnivån kontinuerligt ökat 

i Laholms kommun under flera årtionden, behöver vi idag kunna tillmötesgå sökande 

med kort eller ingen alls skolgång, ungdomar vars föräldrar är analfabeter. Samtidigt 

möter vi många högutbildade vilka främst behöver lära svenska språket samt få sina 

utländska examina verifierade. 2011 läste 60 elever på SFI i Laholm. Under 2017 var 

motsvarande siffra 230 elever i studier. Ökningen avspeglas även i GRUV (steget 

efter SFI). Där fanns under 2011 endast 24 elever i studier, under 2017 var antalet 

elever 158. Och när GRUV ökar så ökar även GY-VUX. Under 2014 fanns 150 

elever i studier, 2017 hade antalet ökat till 468 elever. Tidiga insatser är viktiga och 

de flesta av eleverna som är inne i studier nu, behöver kunskap om svensk 

arbetsmarknad. Vad är ett bristyrke? Vilka möjligheter finns? 

 

Ett annat utvecklingsområde som kräver mer personal är grundskolans lägre åldrar. 

Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning även här, ett uppdrag som 

åvilar barn- och ungdomsnämnden. Elever i alla skolformer, utom förskolan och 

förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av 

vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

När det är fråga om valmöjligheter eller företeelser som för en del kräver förklaring, 

är det viktigt att studie-och yrkesvägledare involveras för att minska stress i 

valsituationer.  

Bemanning av vägledningscentrum behöver ses över för att inte riskera ett idag 

kvalitativt arbete. Att samla all vägledningskompetens från förskola till 

vuxenutbildning i samma verksamhet skulle gynna individen/eleverna och göra 

arbetet mer effektivt med en röd tråd igenom alla skolformer. 

 

För att höja kvaliteten ytterligare i skolan i Laholm behövs ett långsiktigt beslut om 

att internationalisera Campus Laholm. Genom att arbeta strukturerat med 

internationalisering skapas möjligheter att samverka med den ordinarie verksamheten, 

att inte se internationalisering som en separat del av verksamheten. 

Vägledningscentrum har idag ett pågående projekt inom Erasmus+ Eurodesk. I 

enlighet med projektplanen har en Erasmus+ ansökan för kompetensutveckling till 

Universitets- och högskolerådet gjorts och medel har beviljats. För att detta projekt 
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ska kunna fortgå och implementeras i verksamheten krävs ett beslut från nämnden 

rörande finansiering. 

 

Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt flyktingmottagning 

Arbetslösheten i Laholm är fortsatt låg vilket innebär att de deltagare som finns inom 

arbetsmarknadsinsatser står långt från arbetsmarknaden. Det finns en komplex 

problematik och stora behov av individuellt utformat stöd eller så finns det 

språksvagheter som utgör ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns 

olika behov hos målgrupperna inom arbetsmarknadsinsatser.  

 

Nyanlända deltagare/individer har behov av stöd för att få kännedom om den svenska 

arbetsmarknaden och de olika samhällsfunktioner som finns i Sverige. Genom 

mottagning nyanländas ”En väg in” får den nya kommuninvånaren information om 

Laholms kommun och samhället. På JobbLaholm utgör språkpraktik eller annan 

arbetsmarknadsinsats viktiga funktioner för att den enskilde ska nå sina 

målsättningar.  

 

För ungdomar är det viktigt att under skolåren ha en tidig kontakt med arbetslivet, 

varpå feriearbete fyller en väldigt viktig funktion. JobbLaholms arbete skapar en 

större medvetenhet om vad arbetsmarknaden kan erbjuda men även möjlighet för att 

prova olika yrken tidigt som en del i vägledningen mot arbete eller studier.  

 

Det finns målgrupper, som t.ex. deltagare med olika funktionsnedsättningar, 

sjukskrivna, nyanlända, som har uppnått fantastiska resultat genom deltagande i 

insatser i projektform. Dessa projekt behöver implementeras i verksamheten. 

Att arbeta tidigt med deltagare i etableringsinsatser såsom Integration Hallands ESF 

projekt gör fyller en viktig funktion.  

Även om arbetsmarknaden är god finns det grupper som står långt från 

arbetsmarknaden. För dessa individer saknas det sysselsättningsåtgärder som 

behöver finnas via arbetsförmedling eller kommun. Vidare finns det åtgärder som 

bedrivs i projektform som behöver integreras i befintlig verksamhet.  

 

Daglig verksamhet  

Verksamheten arbetar än mer för att inkludera de som har sitt arbete inom daglig 

verksamhet i arbetsträningsverkstäderna i stället för i särskilda verksamheter. 

Nämnden påtalar vikten av att kommunen som arbetsgivare måste bidra till att 

inkludera personer med rätt till daglig verksamhet på ordinarie arbetsplatser.  

 

Satsningen på friskvårdskort är lyckad och omtalad nationellt, det finns dock ett 

behov av att det utvecklas aktiviteter för de som inte kan delta i befintligt utbud. 

Deltagare efterfrågar möjligheten att utöva kulturella aktiviteter inom daglig 

sysselsättning. Deltagarna efterfrågar även att habiliteringsersättningen anpassas till 

priset på dagens måltid, idag påverkas ersättningen negativt vid prishöjning.  

 

För att möta det behov som finns av individuella lösningar krävs en ständig 

utbildning/fortbildning. Detta blir tydligt då andelen deltagare med psykisk ohälsa, 

upptill sitt övriga funktionshinder, tenderar bli större. Det är nya funktionsvariationer 

som det ej finns kunskaper om, vana vid eller beredskap att möta. Utbildningsinsatser 

görs i tillräcklig omfattning pga. höga kostnader för vikarier. 
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De satsningar som gjorts de senaste åren på lokaler och utbyggnad av viss verksamhet 

har gjort att verksamheten väsentligt förbättrat arbetsmiljön för befintliga deltagare. 

Det finns även en beredskap och kapacitet att möta ett inflöde av nya deltagare som 

förväntas under planperioden.  

 

Besöksverksamhet 

Besöksverksamheten har två stora målgrupper, besökare och företag i 

besöksnäringen. För att tillmötesgå båda målgruppernas behov är det viktigt att 

fortsätta arbetet och utvecklandet av webbplatsen VisitLaholm.se, där företagen blir 

synliga för besökarna tillsammans med utflyktsmål och evenemang. Inom ramen för 

Visit Laholm erbjuds även kompetensutveckling för företagarna i samverkan med 

region Halland i ett treårigt projekt som även innefattar rapportering av statistik till 

besöksnäringen. Det finns ett behov av hjälp och stöd i arbetet med digitalisering av 

de ofta mindre företagen som tillgodoses genom arbetet, men som ständigt kräver 

utveckling och förbättring. 

 

Turistbyråns personal bemannar även Teckningsmuseet under öppethållande vilket 

möjliggör en stor besparing av ekonomiska resurser, vilket också har bidragit till 

ökade öppettider och fler besökare till båda verksamheterna. 

 

Nämnden har genom beslut 2018 prioriterat ett fortsatt arbete med att utveckla Laholm 

som cykeldestination och ett stort arbete ligger i att möjliggöra Laholm som en unik 

cykeldestination vilket kräver mer resurser. Det är stor efterfrågan inom området vilket inte 

minst märks av turisterna som besöker Laholm samt samtida forskning, men även lokala 

intressen. Laholms unika förutsättningar för alla typer av cykling; mountainbike, leisure 

cycling och road bike, måste tas tillvara och utvecklas.  

 

Cykling i alla olika former växer lavinartat, både nationellt som internationellt, och 

uppstartade samarbeten finns bl.a. via region Halland och kommunerna runt Hallandsåsen. 

Det bör också nämnas att den nya cykelleden kattegattleden som passerar Laholms 

kommun vann pris som Europas bästa cykelled på cykel- och vandringsmässan “Fiets en 

Wandelbeurs” i Utrecht, Nederländerna, vilket är otroligt bra reklam för området som 

cykeldestination. 

 

Besöksverksamheten har en viktig roll i att marknadsföra Laholm som ett attraktivt 

besöksmål, men också en lockande kommun för att bosätta sig i. Det finns ett behov av att 

kompetensutveckla personalen i ny forskning såväl som att bilda sig i specialiserade 

utvecklingsområden som är relevanta för verksamheten.  

För att tillgodose besökare och företagare i näringen krävs ett fortsatt arbete med 

visitlaholm.se. Nämnden har genom beslut 2018 prioriterat ett fortsatt arbete med att 

utveckla Laholm som cykeldestination och äskat om medel för ändamålet hos 

kommunfullmäktige. Om nämnden inte tillskjuts medel måste nämnden se över inriktningen 

alternativ disponera om medel från annan verksamhet.   

 

Kulturverksamhet  

Allmän kultur 

I samband med att regional kulturplan och Laholms egen kulturplan arbetades fram 

under 2017 hölls ett antal invånardialoger där behov och önskemål fångades upp. 

Kulturplanen är nu antagen i nämnden och verksamheten har i uppdrag att genomföra 
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den efter bästa förmåga. Kulturföreningarnas behov, utöver ekonomiska bidrag, är 

lokaler och bygdegårdsföreningarna behöver hjälp med marknadsföring.  

 

Teckningsmuseet driver en omfattande pedagogisk verksamhet, men ser stora möjligheter 

att samarbeta med barn- och ungdomsnämnden för att implementera studiebesök och 

program i skolans arbete för att tillgodose barnens och ungdomars behov av 

kulturutövande. 

 

Lugnarohögen, som numera ägs av Laholms kommun, måste renoveras för att kunna ta 

emot besökare, och har en enorm potential med det stora intresset för kulturarv som 

existerar. Under 2018 fattade nämnden beslut om att avvakta pågående utveckling och 

renovering av Lugnarohögen. Nämnden föreslog kommunfullmäktige att avsätta medel för 

renovering av Lugnarohögen och intilliggande stuga, samt till framtida drift. Nämndens 

ambition är att ta fram en framtida plan för att utveckla Lugnarohögen som besöksmål. 

Potentialen är enorm, både i ett lokalt perspektiv ex. i studiesyfte, men också i en regional, 

nationell och internationell synvinkel. Länsstyrelsen ställer sig positiva till att finansiera en 

stor del av renoveringen, men beslut behöver tas i frågan om hur framtiden för 

Lugnarohögen ska driftas. 

Nämnden beslutade 2018 att avvakta pågående utveckling och renovering av 

Lugnarohögen och föreslog kommunfullmäktige att avsätta medel för renovering och för 

framtida drift. Nämnden behöver fatta beslut om en framtida inriktning och plan för att 

utveckla Lugnarohögen som besöksmål. Om nämnden inte tillskjuts medel måste nämnden 

se över inriktningen alternativ disponera om medel från annan verksamhet.   

 

Bibliotek   

Biblioteksverksamheten har samtliga invånare som målgrupp för verksamheten. 

Befolkningsökningen kommer att medföra ökad efterfrågan på biblioteksservice.  

 

Barn och unga är enligt styrdokument och bibliotekslagen en prioriterad grupp. 

Verksamheten har idag svårt att fullt ut möta efterfrågan på biblioteksverksamhet för 

barn och unga, avseende både allmänhetens behov och samarbete med t.ex. 

barnhälsovården kring små barns språkutveckling.  

Ungdomar är underrepresenterade som besöksgrupp på biblioteket. I och med 

deltagande i SKL-projektet ”Mer för fler” 2017-2018 sker nu en fokusförflyttning 

inom verksamheten för att bättre möta ungdomars behov, som nu är väl undersökta 

med hjälp av tjänstedesign. Förändring av biblioteksrummet för ungdomar sker inom 

ramen för projektet, men verksamheten står inför utmaningen att efter projektets 

avslut kunna matcha ungdomarnas behov av tillgänglighet, service och utbud.  

Biblioteksverksamheten ser ett behov av resurser och kompetensutveckling för att 

kunna möta efterfrågan och matcha behov hos barn och unga, föräldrar samt externa 

aktörer som arbetar med barn och unga.  

 

För personer med annat modersmål än svenska finns behov av litteratur på såväl 

modersmålet som på svenska. Böcker på lätt svenska och språkkurser är viktiga för 

att ge stöd till språkutveckling. Bibliotekens roll som demokratisk mötesplats och en 

plats för lärande och kulturella upplevelser är viktig.  

Biblioteket möter behovet av litteratur, men har en utmaning i att hitta resurser och 

former för kulturella upplevelser som främjar språkutveckling och deltagande i 

samhället. 
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Funktionshindrade är en enligt bibliotekslagen prioriterad grupp. Verksamheten 

möter väl behovet av anpassad litteratur.  

Det föreligger ett behov av fler tekniska hjälpmedel och kompetensutveckling rörande 

det tekniska såväl som tillgänglighet och verksamhetsformer för funktionshindrade. 

 

Bibliotekets programverksamhet (d.v.s. arrangemang av olika slag) har utökats de 

senaste åren och arrangemangen har varit så efterfrågade att de nu ingår i 

basverksamheten. Trots det är efterfrågan från allmänheten större än vad 

verksamheten kan tillgodose, både gällande barn- och vuxenarrangemang. 

2018 innebär statliga lovpengar och biblioteksverksamhetens samarbete med 

fritidsverksamheten ett positivt tillskott i programverksamheten. 

Det är en stor utmaning att prioritera vilka arrangemang som ska ingå i 

verksamheten, det är inte möjligt att inom nuvarande ramar möta efterfrågan.  

 

Nationell biblioteksstrategi lyfter bibliotekens roll för att minska den digitala klyftan 

och öka medborgarnas digitala delaktighet och medie- och informationskunnighet 

(MIK). Samhällsutvecklingen på senare år har medfört ett starkt ökat tryck på 

biblioteken vad gäller invånares behov av hjälp med myndighets- och bankärenden 

(ansökningar, mejlkorrespondens, formulär, hjälp med bank-id m.m.) och teknisk och 

pedagogisk hjälp med mobiler, datorer, surfplattor etc.  

Bibliotek har ett lagstadgat uppdrag att arbeta med digital delaktighet, men den 

starkt ökade efterfrågan på senare år kan biblioteksverksamheten inte längre möta 

med kvalitet utan ökade personella resurser och en stor kompetensutvecklingsinsats.  

 

Kulturskola 

Kulturskolans ambition är att erbjuda ett brett utbud av kurser och konstnärlig 

utbildning som når behoven hos invånarna från 6 månaders ålder tills dess att de 

slutat gymnasiet. Det flesta kurserna hålls i en kollektiv form, då resurserna är 

begränsade.  

Utmaningar som kulturskolan står inför att ständigt förbättra basutbudet så att 

verksamheten är samtida och relevant för barn och ungdomar, att ha tillgång till 

lämpliga lokaler på tidpunkter som fungerar för eleverna, att ha tillräckligt med 

personalresurser för att kunna erbjuda varje barn plats i deras valda område.  

 

Fritidsverksamhet 

Föreningar uttrycker ett behov av ökade aktivitetsbidrag, lokalbidrag, ledarbidrag och 

övrigt bidrag. De påtalar även behovet av fler ledare till föreningslivet. Laholms 

fotbollsklubb har tydligt framfört behovet av fler planer då föreningen har starkt tillväxt. 

Behovet av fler konstgräsplaner är något som fotbollsklubbarna för fram och 

verksamhetens bedömning är att det behövs tre konstgräsplaner i kommunen. 

 

Den stora befolkningsökningen som skett, och som förväntas fortsätta i och med 

byggnationerna på Allarp, gör att efterfrågan på simskola, gym och tider i idrottshallarna 

har ökat och förväntas öka ännu mer. Redan idag kan verksamheten inte bemöta 

efterfrågan på bassängtider på Folkhälsocentrum från simklubben eftersom verksamhetens 

egna aktiviteter och allmänhetens tider sammanfaller. Även brist på idrottshallar är ett 

faktum. Byggnation av hall vid Glänningeskolan förväntas inte lösa bristen pga. ökade 

barn- och ungdomskullar. Målgruppen funktionsnedsatta saknar idag tillgång till anpassat 

gym. I och med satsningen på friskvårdskort till personer inom LSS samt att delar av 

grundsärskolan flyttar in på Lagaholmsskolan är en satsning på denna målgrupp 
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nödvändig. Det skulle takta bra till andra satsningar som görs inom området ökad 

tillgänglighet och en sådan satsning skulle förutom att förebygga ohälsa hos målgruppen 

även kunna locka besökare från närliggande kommuner och bidra till att sätta Laholm på 

kartan. Verksamheten har lyft behovet av att se över Folkhälsocentrum i en förstudie.  

 

Utmaningen att erbjuda ungdomar och unga vuxna en meningsfull fritid innebär att utbudet 

med fritidsgårdar har kompletterats med ett Aktivitetshus och ett nytt sätt att arbeta, som är 

mer självstyrt av unga.  

Tillgången till hallar, simhallar, konstgräsplaner behöver matchas mot den 

befolkningstillväxt som sker och som enligt prognoserna kommer fortsätta. Utvecklingen 

av folkhälsocentrum behöver sättas i förhållande till utvecklingen av hela Campus Laholm. 

Utbudet i fritidsverksamheten behöver breddas för bl.a. funktionsnedsatta. 

Kommunstyrelsen bör se över en mer utvecklad samverkan kring folkhälsofrågor, detta 

behöver ske både inom kommunen och med andra aktörer för att nå de 

kommungemensamma målen. I takt med att nya områden växer fram måste såväl 

investerings- och driftsmedel tillskjutas facknämnden så att möjlighet att förverkliga 

planeringen finns.  
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2. Förutsättningar 

2.1 Övergripande beskrivning av nämndens ekonomiska situation  
Under budgetåret 2018 tillfördes kultur- och utvecklingsnämnden anslag om totalt 2 570 tkr 

utöver de i driftbudgeten redan tilldelade resurserna. Nämnden anslogs 850 tkr för tillkommande 

hyreskostnader för Campus Laholm, efter att ombyggnationen stod klar hösten 2017, vilket 

resulterat i ökade lokalkostnader. Ytterligare 620 tkr tilldelades för att täcka hyreskostnader för 

paviljonger vid Campus, som fortsätter att användas då ordinarie lokaler på Campus Laholm inte 

räcker till för all verksamhet som bedrivs där. Dessa två budgetförändringar finns med i plan för 

2019 och 2020. Resterande 1 100 tkr tilldelades nämnden endast under budgetåret 2018. Detta 

med anledning av att anslaget grundar sig på statligt bidrag, som kommunen erhållit då den 

uppnått målet om antal personer anställda med extra tjänster i december 2017. År 2018 fördelade 

nämnden dessa medel, om 1 100 tkr, för att minska det ursprungliga besparingskravet på de 

enheter som ålagts det. Konsekvensen av detta blir att under åren 2019 och 2020, kommer 

nämnden att ställas inför ett besparingskrav inom driftsramen motsvarande 1 100 tkr (i 

förhållande till 2018 års nettoram). (Budgeten för 2019 är utöver dessa 1,1 mkr lägre med 340 

tkr jämfört med 2018, detta då budgeten för ansökan för yrkeshögskola och högskola på distans 

har dragits in. Den kostnaden kommer vi inte att ha år 2019 och framöver, redan beslutat i 2018-

års budgetberedning).  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens resultatfond har för närvarande ett negativt värde om 950 tkr. 

Då det för år 2018 inte är budgeterat för återställande av resultatfond måste detta ske under åren 

2019 och 2020. Nämnden ställs därför inför ytterligare besparingsbehov utöver det ovannämnda. 

I årets första budgetuppföljning prognostiserar nämnden inga budgetöverskott utan snarare 

ytterligare besparingar inom den totala ramen, då två enheter befaras generera ett underskott.  

 

Osbecksgymnasiet ställs även i år inför att bära kostnader, utan kompensation, för de elever 

som saknar uppehållstillstånd och som var 18 år eller äldre när de påbörjade sina studier, men 

som nämnden beslutat skall få slutföra sin utbildning. Vidare finns det fortsatt behov av 

förstärkning av elevhälsan samt behov av praktiksamordnare, kurator och specialpedagog inom 

introduktionsprogrammet. Antal elever som söker till de nationella programmen är stort vilket 

ställer krav på verksamheten att ställa om och anpassa lokaler. Anpassningen kommer medföra 

kostnader men även åtföljas av besparingar då utbildningen kommer att bedrivas i större grupper. 

Bedömning även i år är att fler elever från Laholm kommer att välja Osbecksgymnasiet istället 

för utbildningar hos annan huvudman. Nämndens uppdrag som huvudman för 

gymnasieutbildning omfattar förutom elever på Osbecksgymnasiet, även elever som går i annan 

huvudmans skola. Vid volymförändringar kompenseras nämnden utifrån en, sen tidigare 

fastställd elevpeng, som är lika stor oberoende av programmets kostnad. Programutbudet, både 

det egna men framförallt hos annan huvudman, spänner över ett brett kostnadsspann och stora 

variationer i kostnadsmassan kan förekomma beroende på vilka program som eleverna väljer. 

Visserligen kompenseras verksamheten för löne- samt prisökningar för köpta tjänster, men trots 

det finns risk för att den för närvarande gällande elevpengen inte räcker till. (se närmare 

problematisering och förslag på förändring av kompensationsmodell i avsnitt 2.3)  

Kostnader för Gymnasiesärskolaverksamheten kommer ligga på en hög nivå även om antalet 

elever är detsamma. Detta då eleverna har allt större behov och individuella anpassningar, som är 

resurskrävande, kommer behöva göras.    

 

Yrkesspecifika kurser inom gymnasieutbildningen har under 2018 övergått till 

Vuxenutbildningens regi. Andelen vuxna elever på yrkesprogrammen är dock lägre än 
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budgeterat vilket kommer att ha en negativ effekt på det statsbidrag som Vuxenutbildningen 

berättigas till, utifrån antal vuxna elever. Integrationsmedel, som kommunen erhåller från staten, 

finansierar SFI utbildningen men också gymnasiekurser som förväntas öka, då fler slutför sina 

SFI-kurser.  

 

Kulturskolan har under 2018 ålagts ett besparingskrav som verksamheten bedömer kommer att 

realiseras. För tillfälle finansieras tre projekt av statliga medel och verksamheten har för avsikt 

att söka ytterligare medel för att fortsätta driva befintliga och starta upp nya projekt.  

 

Vägledningscentrum har uppdraget att vägleda individer som både befinner sig i studier men 

även de som inte gör det. Volymerna inom båda dessa grupper ökar, behoven ändras och kraven 

på verksamheten ökar. Verksamheten finansieras delvis med integrationsmedel då en stor grupp 

av klienter är nyanlända. Erasmus + projektet bedrivs inom verksamheten och är under 2018 

finansierat med integrationsmedel. För att syftet med projektet skall uppnås, dvs bidra till 

internationalisering av Campus Laholm behöver projektet integreras i verksamheten och 

finansiering säkerställas.  

 

En stor del av verksamheten för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

flyktingmottagning finansieras med projektmedel och bidrag via Samordningsförbundet samt 

bidrag i form av schablonersättningar från Migrationsverket. Integrationsmedel kommer med 

stor sannolikhet att minska framöver, i takt med att antalen individer med uppehållstillstånd som 

flyttar till Laholm minskar. Verksamhetens uppdrag kommer således också att förändras. Inom 

Jobb Laholm pågår ett förändringsarbete för att möta behoven från socialtjänsten, ekonomiskt 

bistånd. För att kunna växla över till uppdraget att möta individer som idag står väldigt långt från 

arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd måste nämnden säkerställa en basfinansiering 

för verksamheten.  

 

Jobbcenter och Daglig verksamhet har under 2017 tillförts extra medel med anledning av en 

stor ökning av antalet deltagare. En del av dessa medel kommer under innevarande budgetår inte 

att användas fullt ut då driften inom Byggåtervinningen ännu inte kommit i gång. Förseningen av 

driften resulterar även i att intäktskravet för denna verksamhet inte kommer att realiseras. 

Antalet sökande till övriga verksamheten under 2018 har ökat vilket möjliggör önskad 

produktionstakt och säkerställer att intäktskravet uppfylls. Daglig verksamhet har vidtagit 

besparingsåtgärder i form av minskad ersättning av personal vid kortare frånvaro. (Verksamhet 

bedömer dock att denna åtgärd inte kan vara en långsiktig lösning då deltagarnas behov blir 

svårare att möta och de anställdas arbetsbelastning ökar.)   

 

Besöksnäring har under 2018 ålagts stora besparingsåtgärder. Besparingskrav som verksamheter 

bedömer ha svårigheter att uppnå under innevarande budgetår. Visit Laholm har genomgått en 

uppdatering som möjliggör att verksamheten själv kan hantera driften av webbsidan, vilket på 

sikt kommer att minska driftskostnader. (Intäkten, som finns inom budgetramen i form av årliga 

avgifter för redan upplagda företag på Visit, råder det osäker kring.   

 

Även enheterna Kultur och Turistbyrå har ställts inför besparingskrav under 2018. 

Verksamheten har avslutat en tjänst och inte ersatt fullt ut efter en pensionsavgång. Tjänsten 

museiansvarig kommer vara vakant fram till november i år vilket bidrar till besparingar.  

Konsekvensen av besparingsåtgärderna kan dock bli att verksamheten inte hinner med att arbeta 

med planerat antal arrangemang under året.  
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Biblioteksverksamheten har under de senaste åren ställts inför ökande kostnader för digitala 

verktyg, licenser m.m. vilket krävt anpassningar inom verksamheten som helheten då 

driftbudgeten varit oförändrad. Utöver dessa kostnadsökningar måste verksamheten förhålla sig 

och leva upp till Bibliotekslagens och andra styrdokuments krav, vilket är resurskrävande. 

Personalen är i behov av kompetensutveckling både på grund av nyanställning, efter 

pensionsavgångar, men också för att möta allt större och bredare behov hos invånarna.  

 

Fritidsverksamhetens bedömer att efterfrågan på simskola, gym och tider i idrottshallar 

ständigt kommer att öka, vilket verksamheten under gällande förutsättningar inte kan möta. Även 

föreningar uttrycker större behov av bidrag i olika former. De anläggningar för aktiviteter såsom 

skatepark, multisportarena, padelbanor, utegym, som kommunen satsats på är välbesökta och 

genererar en intäkt som finansierar del av driftskostnaden. En del av verksamhetens aktiviteter 

kommer under året att finansieras med medel erhållna från Socialstyrelsen i form av bidrag för 

sommar- och lovaktiviteter.  
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2.2 Ekonomiska förutsättningar  
 

Budgetram inkl godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan 

(Tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 47 995   47 995   47 995   47 995  

Kostnader 269 822    277 280  277 760  277 750 

Nettokostnader 221 827 229 285 229 765 229 755 

Nettoinvesteringar 13 353 2 500 2 000 2 000 

 
Investeringsbudget 

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Intäkt Kostn Intäkt Kostn Intäkt Kostn 

Investeringsram KUN (Gem inv)      2 000   2 000   2 000 

Utrustning Glänninge idrottshall     500     

Självbetjäningsautomater, larmbågar, Bibliotek    700         

Utegym Hishult    125         

Hopptorn Glänninge   750 750     

Omläggning konstgräsplan Glänninge       3 000 

Motionsslinga Lilla Tjärby STRYKES    360     

Renovering Lugnarohögen     500     

Hökafältet cykelleder STRYKES    450     

Bokhyllor Bibliotek STRYKES       1 500   

Konstgräsplan nr 3 STRYKES         7 000 

Totalt   750 4 575  0 2 000 0 5 000 
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2.3 Nämndens behovsanalys för driftbudget samt ekonomisk plan  
 

Volymförändringar gymnasieskola  
År 2017 valde en större andel elever från Laholm att gå på Osbecksgymnasiet än hos andra 

huvudmän. Denna fördelning bedöms vara densamma även i år.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden redovisade i prognos 1 att antalet årselever i gymnasieskola 

beräknas bli 20 fler, vilket är ett prognostiserat genomsnitt av antal elever under vår- och 

höstterminen 2018 jämfört med grundbudget år 2018. Denna volymökning medför 

kostnadsökningar under 2018 med 2 050 tkr beräknat med en elevpeng på 102 500 kr per elev 

och år. 

 

Elever som inte har uppehållstillstånd och var 18 år eller äldre när de påbörjade sina studier i 

gymnasiet är en målgrupp som kommunen inte får ersättning för från Migrationsverket och inte 

heller kompensation för i volymberäkningar då eleverna inte har rätt till skolgång enligt 

skollagen. Elever i denna målgrupp antogs under höstterminen 2016 och höstterminen 2017, men 

de har sedan blivit uppskrivna i ålder under utbildningstiden. Dessa elever har fortsatt sina 

studier under vårterminen. Antal asylsökande gymnasieelever var 44 efter kvartal 1 och 35 efter 

kvartal 2. Bedömningen i prognos 1 var att antalet asylsökande gymnasieelever kommer att bli 

färre och minska till i genomsnitt 38 elever under året. Troligen kommer antalet asylsökande i 

prognos 2 att bli ännu färre. 

 

Beräkning antal elever där nämnden erhåller elevpeng:  

 
Gymnasiet 2017 2018 

Budget 

2018 

Prognos 1 

2019 2020 

Ökning antal elever  8 20 46 0 

Totalt antal       837 845 865 883 837 

 

Avstämning av elevantalet höstterminen 2018 sker 2018-09-15. Antal elever totalt på gymnasiet 

bedöms bli fler år 2019. Bedömningen är att elevantalet ökar med 46 fler 2019 än 2017 och blir 

lika många 2020 som 2017. Antal asylsökande och inflyttning under kommande år är osäkert. 

Förhoppningen är att nya program och samverkan mellan Gymnasieskolan och 

Vuxenutbildningen lockar fler elever till Laholm. 

 

Beräkning antal elever:  

 
Gymnasiesär 2017 2018 

Budget 

2018, 

prognos 1 

2019 2020 

Ökning antal elever   2 2 2 

Totalt antal        20 20 22 22 22 

 

Antalet årselever i gymnasiesär beräknas ligga på samma nivå över tid. 

 

Gymnasiesär 

Bedömningen inför kommande år grundar sig på att samtliga elever söker till gymnasiesär. 

Avstämning av elevantalet sker 2018-09-15. Om de väljer att inte söka till gymnasiesär går 

personen över till daglig verksamhet. 
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Elevpeng  
 

Fakta nuvarande elevpeng 

Kultur- och utvecklingsnämndens uppdrag som huvudman för gymnasieutbildning omfattar 

elever på Osbecksgymnasiet, men även elever som går i annan huvudmans skola.  

Kultur- och utvecklingsnämndens budget för gymnasieutbildningen baseras på en elevpeng på 

102 500 kr per elev oavsett var eleven får sin utbildning. Elevpengen är beslutad av kommun-

fullmäktige. När antalet elever ökar kompenseras nämnden således med 102 500 kr per elev.  

 

För de elever som går på annan skola än Osbecksgymnasiet betalar nämnden för utbildningen, 

genom så kallade interkommunala ersättningar. De interkommunala ersättningarna utgår från 

riksprislistan, enligt beslut i nämnden, vilket styr priset per år och vilken typ av gymnasie-

utbildning eleverna deltar i. Riksprislistan beslutas av Skolverket. Kostnaden per elev är högre 

för utbildningar hos annan huvudman än kostnaden per elev på Osbecksgymnasiet. Detta beror 

framförallt på att en del elever studerar på utbildningar som kostar mer och som inte finns inom 

Osbecksgymnasiets programutbud, t ex naturbruksutbildning. Utbildningarnas programpris hos 

annan huvudman varierar stort, från 78 500 kr/läsår till 260 800 kr/läsår innevarande år. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade i februari om ersättningsnivåer för de elever som går 

hos annan huvudman. I budgetarbetet har det blivit tydligt att elevpengen på 102 500 kr per elev 

inte är tillräcklig för att möta de kostnader som gymnasieutbildningen kommer att kosta under 

2018. Ersättningsnivåerna i riksprislistan har ökat successivt under åren, men det har inte 

elevpengen. 

 

IKE-system  

Inom Region Halland ”Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesär” har beslut fattats 

att anskaffa ett gemensamt IKE-system för kommunerna Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte 

och Laholm samt fristående skolor. Fördelarna med detta är att anslutna kommuner får 

• Ett gemensamt regelverk 

• Kontroll över elevrörlighet både regionalt och geografiskt 

• Uppföljning av elever enligt KAA 

• Månadsfakturering och ingen risk för dubbelfakturering 

• Integrering med befintliga elev- och ekonomisystem 

• Integration med UHR 

• Möjligheter att i framtiden integrera med förskola, grundskola och vuxenutbildning. 

 

Kommunens kostnader för införande och licenskostnader beräknas för Laholms kommun till c:a 

115 tkr och årliga driftskostnader till c:a 125 tkr för detta IT-system. 

 

Kostnader för införande och drift kommer att finansieras inom befintlig ram. 

 

Volymförändringar och behov av basfinansiering Vuxenutbildningen  
Den framtida bedömningen är att efterfrågan på utbildningsplatser kommer att öka och så länge 

företagen har ett efterfrågat behov av utbildad arbetskraft så kommer vuxenutbildningen att 

behöva leverera. Ökning kommer ske efterhand som våra nya invånare blir klara med sina 

studier inom SFI och har ett behov av yrkesutbildningar för att bli självförsörjande. Andelen 

vuxna på Yrkesprogrammen är dock lägre än förväntat under våren, men insatser görs för att öka 

antalet till hösten. 
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Under 2017 beslutades att huvuddelen av Vuxenutbildningens kursproduktion skulle genomföras 

i egen regi. I samband med detta överläts driften av Samhällsorientering, industritekniska-, El- 

och energi-, Fordon och transport- samt Vård och omsorgsbildningarna till Vuxenutbildningen. 

Detta har medfört en utökning av personalstyrka med nio medarbetare. Därtill har delar av 

administrationen inordnats under samma ledning, allt som allt en ökning med fem 

utbildningsinriktningar och fjorton medarbetare, vilket är en nettofördubbling av verksamheten 

totalt. 

 

Fler elever från IM söker sig till Vuxenutbildningen för fortsatta studier. I kombination med 

rätten till särskild behörighet förväntas volymerna ligga kvar på 750 individer per år. En ökad 

inriktning mot yrkesutbildning, uppdragsutbildning samt riktade rekryteringsutbildningar kräver 

en utbyggd administration och ledningsorganisation med 1,5 tjänst.  

 

Befintlig ekonomiskplan för vuxenutbildningen omfattas av resursminskningar motsvarade 340 

tkr för ansökan för yrkeshögskola och högskola på distans enligt föregående godkänd plan för 

åren 2019 och 2020. 

 
Campus Laholm  
Campus Laholm förväntas växa med både skolverksamheter, jobbverksamheter och ett ökat 

nyttjande från näringsliv och civilsamhälle. Samverkan med bl.a. fristående utbildningsaktörer 

förväntas öka beläggningen i specialsalar och på gemensamma ytor såsom personalutrymme och 

cafeteria. Behovet av parkeringsplatser är redan idag stort och förväntas öka ytterligare. 

 

I samband med hög beläggning från olika verksamheter ökar behovet av ett utbyggt trygghets- 

säkerhetssystem. Övervaknings-, inpasserings- och utrymningssystem (PA-system) förväntas 

kosta investeringsmedel.  

 
Volymförändringar och behov av basfinansiering Arbetsmarknadsinsatser 
Kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt utvecklingsområde som 

syftar till att utveckla tillgången till sysselsättning, i olika former, för de målgrupper som av 

arbetsmarknadsskäl får ekonomiskt bistånd men även för de deltagare som behöver mer 

omfattande insatser då de står långt från arbetsmarknaden. För att detta utökade uppdrag skall 

kunna utföras med kvalitet behövs följande inslag:  

- Basfinansiering skall föreligga. I dagsläget finansierar verksamheten sitt uppdrag genom 

externa medel och intäktsberoendet är högt. Verksamheten är till stor del finansierad av 

schablonersättningar, vilket med stor sannolikhet kommer att minska framöver. 

Ytterligare basfinansiering behövs för att kunna genomföra ett långsiktigt arbete med att 

bygga upp kompetens hos medarbetarna och behålla arbetskraften i arbetslaget. Dessa 

åtgärder är oerhört viktiga för att verksamheten bl.a. skall kunna växla över till andra 

uppdrag och möta behoven hos nya grupper.  

 

- Fler deltagare till JobbLaholms verksamhet kräver ny finansiering. Finansieringen för -

funktionen arbetsmarkandsutredare måste säkerställas. Arbetsmarknadsutredares roll som 

coach till individen/deltagaren men också för verksamheten, är avgörande för att bygga 

upp en verksamhet som kan möta deltagarens aktiveringsbehov. Rätt åtgärder och 

aktivering som stärker individen så att denne kan göra stegförflyttningar mot bättre 

mående och självförsörjning är av oerhörd vikt. För att kunna inkludera grupper som idag 

inte har någon aktivering, såsom långtidssjukskrivna och personer med rehab eller 

behandlingsbehov, kräver att verksamheten har ett ekonomiskt utrymme som omfattar 

stabil finansiering av de funktioner/tjänster som uppdraget fordrar.   
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Inga medel för basfinansiering har tillskjutits för 2019. Kultur- och utvecklingsnämnden 

har, av kommunstyrelsen, tillskjutits medel från de statliga medlen från migrationsverket, 

integration, på 800 tkr för år 2018 och 2,2 mkr för år 2019 till kultur- och 

utvecklingsnämnden.  

 

- Verksamheten JobbLaholm behöver samlas geografiskt på en plats, tillsammans med 

Jobb Center. Nämnden avser att beställa en förstudie av kommunstyrelsen avseende en 

samlad lokallösning för arbetsmarknadsinsatser.  

En förutsättning för att kunna utöka JobbLaholms verksamhet med fler tjänster/uppdrag 

och samtidigt uppnå kvalitet i arbetet är att ha ett samlat arbetslag för att effektivisera och 

arbeta i samma riktning. En samlokalisering med Jobbcenter/DV skulle innebära 

ytterligare samordningsvinster.  

 

- Under 2018 arbetar JobbLaholm med införandet av ett nytt handläggarsystem för att 

möta kraven från statliga myndigheter kring rapportering. Detta kommer att innebära en 

ökad driftkostnad med start 2019 med ca 75 tkr per år, upphandling pågår. 2018 års 

kostnader för inkoppling och drift är finansierade via statliga medel.  

Då ytterligare medel inte tillskjutits kultur- och utvecklingsnämnden för dessa kostnader 

åligger det enheten JobbLaholm att finna finansiering inom befintlig ram.  

 

På sikt finns ett önskat scenario om att minska samhällskostnaderna t.ex. för ekonomiskt bistånd 

och öka skatteintäkter för Laholms kommun.   

 

Besöksnäringen och kultur  
Ett stort arbete ligger i att möjliggöra Laholm som en unik cykeldestination vilket kräver 

resurser. Det är stor efterfrågan inom området vilket inte minst märks av turisterna som besöker 

Laholm samt samtida forskning. Laholms unika förutsättningar för alla typer av cykling; 

mountainbike, leisure cycling och road bike, måste tas tillvara och utvecklas.  

 

Nämnden har tagit beslut om att fortsätta med cykelutveckling med en 50% tjänst samt lite 

medel till drift, men det krävs mer resurser för att uppnå fullgott resultat. Den stora delen ligger i 

finansiering av tjänsten som utvecklare, men även resurser till att anlägga leder och utveckla 

kartor samt digitala hjälpmedel. En heltidstjänst är en förutsättning för att kunna utveckla i en 

rimlig takt, och medel för såväl investeringar som drift är avgörande. Nämnden har i ett särskilt 

ärende lyft behovet av medel till kommunfullmäktige. Om nämnden inte erhåller medel måste 

beslutad inriktning ses över alternativt måste nämnden disponera om medel från annan 

verksamhet inom kultur och utveckling. Att disponera om medel från annan verksamhet är i 

nuläget inte realistiskt då ekonomiska förutsättningarna är ansträngda i hela verksamheten. 

Cykelutvecklingen kommer under nästkommande budgetår att fortsätta utvecklas inom befintlig 

ram för Destinationsutvecklingen.  

 

Lugnarohögen, som numera ägs av Laholms kommun, måste renoveras för att kunna ta emot 

besökare, och har en enorm potential med det stora intresset för kulturarv som existerar.  

Under 2018 fattade nämnden beslut om att avvakta pågående utveckling och renovering av 

Lugnarohögen. Nämnden föreslog kommunfullmäktige att avsätta medel för renovering av 

Lugnarohögen och intilliggande stuga, samt till framtida drift. Nämndens ambition är att ta fram 

en framtida plan för att utveckla Lugnarohögen som besöksmål. Potentialen är enorm. Det 

behöver dock beslutas politiskt om riktlinjer hur graven ska renoveras, där Länsstyrelsen ställer 

sig positiva till att medfinansiera den viktiga renoveringen med upp till 75% av kostnaden. 
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Investeringsmedel behöver avsättas och nämnden bedömer att detta är ett särskilt projekt som 

kommunfullmäktige beslutar om.  

 

Beslut behövs även kring en framtida drift. Det är kostsamt att bygga upp en helt ny verksamhet. 

Att renovera graven och utveckla ett unikt besökscenter skulle garanterat locka många besökare 

från när och fjärran, och skulle åter kunna bli en naturlig del i skolorna, och ett stort dragplåster 

för Laholms kommun i stort. 

Om nämnden inte tillskjuts medel måste nämnden se över inriktningen alternativ disponera om 

medel från annan verksamhet. Att disponera om medel från annan verksamhet är i nuläget inte 

realistiskt då ekonomiska förutsättningarna är ansträngda i hela verksamheten.  

 

Ökade behov inom kommunens stöd- och servicefunktioner till följd av volymökningar 
 
Bibliotek 
Biblioteksverksamheten ser ett behov av resursförstärkning för att kunna leva upp till 

Bibliotekslagens samt övriga styrdokuments krav. Det finns behov av ökade personella resurser 

för att möta efterfrågan och matcha behoven hos invånarna, främst avseende digital delaktighet 

för alla åldrar samt verksamhet riktad mot barn och unga. Kompetensutvecklingsbehovet är på 

grund av nyrekrytering i samband med stora pensionsavgångar och de senaste årens utveckling 

av arbetsuppgifter mycket stort och kan inte fullt ut tillgodoses genom omprioriteringar inom 

befintlig ekonomisk ram.  

 

Kostnaderna för biblioteksdatasystem har ökat utan tillskott i driftsbudget, varför medel skulle 

behöva tillskjutas. Laholms kommun är en av få kommuner i landet som fortfarande inte har e-

böcker. E-böcker förutsätter att medel tillförs driftsbudgeten. Bibliotekslagen är teknikneutral 

och stadgar att allmänheten ska få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. Under 2018 

kommer processen att införa E-böcker att inledas inom befintlig ram. 

 

Vägledningscentrum  

I arbetet med att långsiktigt utveckla Campus Laholm har projektet Erasmus + en stor roll. Under 

2018 finansieras projektet med integrationsmedel. För att säkerställa det fortsatta arbetet med 

kvalitetsutveckling och internationalisering av Campus Laholm behöver projektet implementeras 

i den ordinarie verksamheten och säkerställas ett ekonomiskt utrymme inom driftsramen. (genom 

utökning av budget). En internationalisering har stor betydelse för utvecklingen i ett 

kommunövergripande perspektiv, något som gynnar hela Laholms kommun och dess invånare. 

Nämnden ämnar använda medel ur schablonersättningen från Migrationsverket till att fortsätta 

arbetet med kvalitetsutveckling och internationalisering av Campus Laholm. 

 

Vägledningscentrum har uppdraget att vägleda individer som både befinner sig i studier men 

även de som inte gör det. Allt större efterfråga på verksamhetens tjänster inom båda dessa 

grupper, innebär att verksamheten ställs inför stora utmaningar när det gäller att tillgodose 

behoven, under gällande ekonomiska förutsättningar. Under verksamhetsåret kommer 

vägledningscentrums ambitionsnivå och service eventuellt att behövs justeras för att möta den 

ökade efterfrågan. 

 

Ökade/minskade lokalkostnader  
 

Förstudie Campus Laholm  

En allt större del av Laholms kommuninvånare behöver beredas plats i utbildningslokaler som 

ger möjlighet till att ge de bästa förutsättningarna för studier. Ökade krav på utbildningssidan, 
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nyinflyttade invånare i en kombination av ökad attraktivitet för Osbecksgymnasiet och för 

Vuxenutbildningens utbud gör att lokalerna på Campus Laholm idag inte räcker till för att möta 

framtida kraven från invånarna. Under verksamhetsåret behöver en fördjupad analys av 

effekterna av förbättrade kommunikationer i de norra kommundelarna genomföras.  

 

Behovet av lokaler för verksamheterna på Campus Laholm finns med i genomförd förstudie men 

beslut har inte fattats ännu. Vid en utökning av lokaler kommer nämndens lokalkostnader att 

påverkas.  

 

Behov av förstudie för lokaler för Arbetsmarknadsinsatser 

Som nämnts ovan i kring volymförändringar och behov av basfinansiering för 

Arbetsmarknadsinsatser behöver all verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser samlas på en plats 

för att kunna möta de behov som finns. För att kunna utöka verksamheten med fler 

tjänster/uppdrag och samtidigt uppnå kvalitet i arbetet är det en förutsättning att ha ett samlat 

arbetslag för att effektivisera och arbeta i samma riktning. En samlokalisering för all 

arbetsmarknadsverksamhet skulle innebära samordningsvinster.  

 

Nämnden avser att beställa en förstudie av kommunstyrelsen avseende en samlad lokallösning 

för arbetsmarknadsinsatser. Nämndens lokalkostnader kommer att påverkas av en förändring.  

 

Förändringar utifrån Kommunfullmäktiges budgetbeslut 

 

Hyreskostnader för paviljonger vid Campus 

I samband med extra kompletteringsbudgetärende i februari 2018 medgavs nämnden ett 

tillskott till hyran på 620 tkr. Denna förändring är med i grundramen framöver. Tillskottet 

tillnämnden var för att kostnadstäcka paviljong nummer tre av fyra. Den fjärde 

paviljongen fick Kultur- och utvecklingsnämnden finansiera. 

 

Under året har paviljong nummer fyra övergått till socialnämndens verksamhetsområden 

vilket medför att kultur- och utvecklingsnämnden inte behöver kostnadstäcka fjärde 

paviljongen med schablonintäkter likande tidigare år. 

 

Skolskjutskostnader KUN 

Kostnaden för skolskjutsverksamheten beräknas öka mellan 2017 och 2018 med 300 tkr. 

Nämndens resurser för skolskjutsning förstärks med 300 tkr per år from 2019. 

 

Volymförändringar gymnasieverksamhet 

De volymrelaterade förändringarna inom gymnasieskolan beräknas med ett belopp per 

elev oavsett om utbildningen bedrivs i egen eller i extern regi.  

 

I 2018 års kompletteringsbudget tillfördes nämnden ingen kompensation för verkligt utfall 

av volymökningar mellan 2016 och 2017 då utfallet egentligen skulle reduceras med sex 

elever. Justeringen genomfördes inte på grund av vetskapen om den förändring som redan 

lades märke till under inledande månaderna under 2018. 

 

En beräkning av förändringen av antal elever under 2018, i förhållande till 2017, har 

genomförts i samband med budgetuppföljning två. Antalet årselever på gymnasieskolan, 

exklusive asylsökande elever, där kostnaderna täcks av bidrag som återsöks från 

Migrationsverket, beräknas bli 44 fler 2018 än under föregående år. Merkostnaden för 

elevökningen beräknas till 4 500 tkr per år. 
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På grund av kommunens ekonomiska situation och planering görs en reduktion av 

volymkompensationen till att motsvara 90 procent av full kompensation.   

 

Mot bakgrund av ovanstående redovisning samt reduktionen tillförs nämnden, för 

volymrelaterade kostnadsökningar inom gymnasieskolan 4 050 tkr from 2019 års budget. 

Avstämning efter verkligt utfall för 2018 ska ske efter årets slut. 

 

Volymförändringar vuxenutbildning 

Nämndens resurser för vuxenutbildning utökas med 1 100 tkr för 2019 och 1 600 tkr per år 

from planåret 2020. Motivet för tillskottet är bla det ökade behovet av utbildningsplatser 

inom vård och omsorg-, industri- och fordonsprogrammen som blivit attraktivt för en 

något äldre åldersgrupp (22-23 år) jämfört med den vanliga gruppen 15-16 år.  

 

Genom att erbjuda dessa utbildningar inom vuxenutbildningen regi ökar både 

möjligheterna för ungdomar och vuxna att få den kvalitativa utbildning som efterfrågas 

både av individen men också av närings- och samhällslivet i Laholms kommun. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang tillförs nämnden, för volymrelaterade kost-

nadsökningar inom vuxenutbildningen. Vid minskande volymtal framöver kommer 

kompensationen att reduceras liknande volymkompensationen för gymnasieskolan. 
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2.4 Kommentarer till investeringsbudget  
Det gemensamma anslaget för nämndens investeringsbudget om 2 000 tkr för 2019 (respektive 

2 000 tkr för 2020 och 2 000 tkr för 2021) föreslås förbli oförändrat. Nämnden planerar att ta i 

anspråk medel ur den gemensamma budgeten till reinvesteringar i inventarier och annan 

utrustning inom olika enheter under de kommande tre åren. En del investeringar kommer 

innebära förbättrad arbetsmiljö för de anställda och dessutom bidra till bättre upplevelse och 

tillgänglighet för invånarna. På utbildningssidan/kulturskolan kommer verksamheten att 

investera i digitala verktyg och uppdatering av instrumentuppsättningen. Målsättningen är att 

investeringar skall bidra till högre kvalitet på utbildningen, bättre effektivitet i undervisningen, 

lägre kostnader för läromedelsinköp och kompensera för lokalbrist då elever med hjälp av 

digitala verktyg kan studera under friare former. Under senare år har lagen ställt allt högre krav 

på digitalisering vilket nämnden har för avsikt genom dessa investeringar att uppfylla.  

 

Beslutade investeringsmedel för 2019, för utrustning av Glänninge idrottshall med belopp om 

500 tkr föreslås också förbli oförändrat.  

 

Utöver den redan beslutade investeringsramen lägger nämnden förslag på investeringsplan som 

sammantaget innebär en utökning med 4 510 tkr för 2019 (tot 7 010 tkr) 1 500 tkr för 2020 (tot 

3 500 tkr) samt 10 000 tkr för 2021 (tot 12 000 tkr) 

 
Investeringsbudget 

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Intäkt Kostn Intäkt Kostn Intäkt Kostn 

Investeringsram KUN (Gem inv)      2 000   2 000   2 000 

Utrustning Glänninge idrottshall     500     

Självbetjäningsautomater, larmbågar, Bibliotek    700         

Utegym Hishult    125         

Hopptorn Glänninge   750 750     

Omläggning konstgräsplan Glänninge       3 000 
Motionsslinga Lilla Tjärby 
STRYKES    360     

Renovering Lugnarohögen     500     

Hökafältet cykelleder STRYKES    450     

Bokhyllor Bibliotek STRYKES       1 500   

Konstgräsplan nr 3 STRYKES         7 000 

Totalt   750 4 575  0 2 000 0 5 000 

 

 

Förslag på investeringsplan 2019 

 

Självbetjäningsautomater, larmbågar, Bibliotek  

Under vissa tider, när Biblioteket är öppet för allmänheten, är verksamheten inte bemannad med 

ordinarie personal. Kunden behöver då ta hjälp av medborgarservicepersonal, som sitter utanför 

Biblioteket, om den behöver hjälp med att låna. Dessutom så saknar Biblioteket idag ett 

larmsystem med märkning av böcker, vilket kan bidra till svinnet av böckerna. Verksamheten är 

en av de få i Sverige som saknar denna typ av larmsystem och självbetjäningsautomater. Enheten 

har fått prisuppgift från företag som visar på ett investeringsbelopp om 700 tkr samt 
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driftskostnader i form av licenser/support- och underhållsavtal som uppgår till 32 tkr årligen. I 

den nuvarande driftsbudgeten är bedömningen att dessa kostnader samt tillkommande 

kapitaltjänstkostnader inte inryms.  

 

Utegym Hishult  

Önskemål från föreningslivet utgör motivet för ett utegym i Hishult. Ett nytt utegym bidrar till 

att öka rekreation och förbättra hälsa för allmänheten. Verksamheten har uppskattat kostnaden 

till 250 tkr utifrån tidigare erfarenhet. För de utegym, som är beslutade enligt 2018 års 

investeringsbudget, finns ett finansieringskrav på externa medel. Verksamheten bedömer dock 

att medfinansieringskravet blir svårt att leva upp till då det är en stor utmaning att hitta 

sponsorer.  

 

Hopptornet Glänninge  

Hopptornet ingår i en större investering som omfattar tillgänglighetsanpassningen av Glänninge 

sjö, som det i 2018 årsbudget finns avsatta investeringsmedel för, med belopp om 1 000 tkr. Då 

det efter beslut om budget 2018, kommit önskemål från allmänheten om ett fast och högre torn, 

har verksamheten fått i uppdrag att undersöka och få fram kostnadsberäkningen utifrån de nya 

kraven/önskemålen. Kostnadsberäkningen är ännu inte klar men verksamheten bedömer att dessa 

medel om 1 000 tkr inte kommer att räcka till samt att det uppskattningsvis kommer behöva 

investeras ytterligare 750 tkr. Driftskostnader i form av underhåll kommer förbli opåverkade 

men att kapitaltjänstkostnader kommer tillkomma. 

 

Motionsslinga Lilla Tjärby  

Motivet bakom denna investering ligger i nämndens beslut den 25 september 2017, §146, om att 

anlägga motionsslinga, utegym med belysning och grillplats i anslutning till Lilla Tjärby Sjö och 

ta med detta i budgetarbetet för år 2019. Investeringsbeloppet för det ovannämnda beräknas till 

360 tkr. (se tjänsteskrivelse med underlag för investeringskalkyl). Verksamheten uppskattar att 

driftkostnad kommer uppgå till 30 tkr utöver tillkommande kapitalkostnad.  

Verksamheten kommer under 2019 att undersöka möjligheten om att anlägga motionsslinga 

inom befintlig ram.  

 

Renovering av Lugnarohögen 

Renovering av Lugnarohögen krävs för att kunna nyttja graven och huset. Lugnarohögen har 

förfallit under åren och har även mögelskador. Investeringsbeloppet om 2 000 tkr har 

verksamheten uppskattat utifrån samtal med Länsstyrelsen. Verksamheten bedömer att 

effekterna av investeringen innebär att Lugnarohögen kan nyttjas av besökare som det attraktiva 

besöksmål det är. I förlängningen blir det ett besöksmål att räkna med även nationellt. 

Verksamheten bedömer att driftkostnaden kommer uppgå till 50 tkr årligen för att hålla i ordning 

vid platsen. I förlängningen kan kostnaden komma att variera beroende på hur besöksmålet 

kommer öppethållas. I dagsläget är detta oklart. 

Enligt den beslutade investeringsbudgeten 2019 tillskjuts verksamheten 500 tkr för att 

tillsammans med medel, från Länsstyrelsen, investera i renovering av Lugnarohögen. Kostnaden 

för driften kommer att finansieras inom befintlig ram.  

 

Hökafältet cykelleder 

Cykelturismen växer och Laholm har de bästa förutsättningar för att ligga i framkant som 

cykeldestination. Detta motiverar till en fortsatt utveckling av cykelleder i form av skyltning, 

informationstavlor, säkra övergångar tillgängliga och trevliga rastplatser för en starkare 

upplevelse. Verksamheten uppskattar att investeringen kommer locka fler besökare, leda till fler 

övernattningar och mer handel inom kommunen. Dessutom finns ett stort marknadsföringsvärde 
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för kommunen som cykeldestination. Investeringskostnaden om 450 tkr samt driftskostnaden om 

70 tkr årligen för att underhålla leder och få fram trycksaker, bygger på underlag från 

cykelutvecklare. Utvecklingen av cykelleder kommer att ingå i det arbete som 

Destinationsutvecklingen har för avsikt att arbeta med under verksamhetsåret. Inga investeringar 

kommer att kunna genomföras för 2019. 

 

Omläggning konstgräsplan Glänninge  

Konstgräset anlades 2011 och är i behov av omläggning för att planen skall vara godkänt för 

användning (spel). Verksamheten har fått fram investeringsbeloppet om 3 000 tkr genom kontakt 

med bolag som utför tjänsten.  

Förslag på investeringsplan 2020 och 2021 

 

Bokhyllor med belysning  

Befintliga bokhyllor som finns på Biblioteket är över 30 år gamla. Bokhyllorna är i dåligt skick 

och så även belysningen som inte är renoveringsbart. Då nämnden ej beviljat investeringsmedel 

för denna investering kommer en genomlysning av alternativ att genomföras under 

verksamhetsåret. 

 

 

Konstgräsplan nr 3 

Nämnden godkände 2016-09-21 en långsiktig utvecklingsplan kring behovet av konstgräsplaner. 

Samtidigt beslutade nämnden om att tilldela medel till en konstgräsplan i Veinge, vilket senare 

även godkändes av kommunfullmäktige. Nämnden beslutade även om att i budgetarbete begära 6 

mkr till en tredje konstgräsplan, vilket inte beviljades av kommunfullmäktige i förra årets 

budgetprocess. Beslut kring den långsiktiga utvecklingsplanen innebär att nämnden lyfter 

investeringsmedel för en tredje konstgräsplan i kommunen även i årets budgetprocess. 

Investeringsbeloppet är bedömt utifrån tidigare erfarenheter.  

Nämnden har ej beviljats investeringsmedel för anläggande av Konstgräsplan nr 3. 

 

Kapitalkostnader 

De planerade investeringarna enligt förslaget ovan kommer att innebära stora kapitalkostnader. 

Driftsbudgeten belastas i dag med kapitalkostnader för befintliga investeringar. En del av dessa 

investeringar kommer helt att skrivas av under planeringsåren vilket innebär ekonomiskt 

utrymme inom tillgänglig ram. Trots att stora investeringar skrivs av kommer kapitalkostnader 

för nämndens i nuläget planerade investeringar, inte kunna inrymmas i den befintliga 

ekonomiska ramen för driftskostnader. Detta gäller för samtliga planeringsår.  

Nämnden har inte tillskjutits ytterligare medel för de beslutade och tillkommande investeringar 

för planeringsåren. Det åligger således verksamheten att inom befintlig ram finna utrymme för 

kapitaltjänstkostnader.  

 

Kapitalkostnader för bokbussen som idag belastar Bibliotekets driftbudget kommer (i princip) att 

upphöra efter år 2019 då investeringen kommer vara avskriven. Investering i ny bokbuss 

bedömer nämnden kommer dock att behöva göras först under år 2024.  Med anledning av 

ovannämnda förhållande gällande nämndens framtida kapitalkostnadsnivå i förhållande till ram, 

föreslår nämnden att ramen för driftsbudget inte skall minska då kapitalkostnad för befintlig 

bokbuss upphör. På sikt innebära en nyinvestering dock att verksamheten kommer behöva anslag 

för då tillkommande kapitalkostnader, som den framtid investeringen kommer medföra. 

Rimligtvis, med anledning av att kostnaden för bokbussen i framtiden kommer överstiga det 

belopp som den nuvarande investeringen uppgått till, innebära det att även kapitalkostnaden 

kommer vara högre än den är idag.  
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Förändringar utifrån Kommunfullmäktiges budgetbeslut 

 

Investeringsram 

För löpande utbyte och nyinköp av inventarier samt smärre anläggningsinvesteringar erhåller 

nämnden en total investeringsram för hela sin verksamhet med 2 000 tkr per år. 

 

Hopptorn Glänningesjö 

Hopptornet är en del i investering som omfattar tillgänglighetsanpassningen av Glänninge 

sjö. Under 2018 finns det upptaget investeringsmedel på 1 000 tkr i nämndens budget. 

Efter beslutet om budget 2018 har det inkommit önskemål från allmänheten om ett fast och 

högre torn. Verksamheten har fått i uppdrag att undersöka och ta fram 

kostnadsberäkningen utifrån de nya kraven/önskemålen. Kostnadsberäkningen är ännu inte 

klar men verksamheten bedömer att dessa medel om 1 000 tkr inte kommer att räcka samt 

att det uppskattningsvis kommer behöva investeras ytterligare 750 tkr.  

 

För att finansiera den bedömda kostnaden på ytterligare 750 tkr är uppmaningen att Kultur- 

och utvecklingsnämnden söker delfinansiering av Lundgrenska donationsfonden. Av denna 

anledning upptas en intäkt till projektet också på 750 tkr. Nettobudget 2019 blir således +/- 

0 för denna investering. 

 

Omläggning av konstgräsplan 

Konstgräset anlades 2011 och är i behov av omläggning efter tio år för att planen skall vara 

godkänt för användning (spel). Verksamheten tilldelas ett investeringsbelopp om 3 000 tkr 

för arbetet. Omläggningen beräknas till 2021. 

 

Biblioteksutrustning 

För att optimera servicen och utlåningen till kommuninvånarna önskar nämnden resurser 

till anpassning för ökad digitalisering i form av självbetjäningsautomater. Biblioteket 

saknar även idag ett larmsystem med märkning av böcker, ett sådant system skulle minska 

svinnet av böcker samt effektivisera hanteringen av böcker. 

Nämnden erhåller ett anslag under 2019 om 700 tkr.  

 

Renovering Lugnarohögen 

För att utnyttja Lugnarohögen som ett destinationsmål i kommunen behöver både graven 

och tillhörande hus en renovering. För att klara av renoveringen behöver nämnden 

tillskjutas 500 tkr under 2019 tillsammans med de medel som länsstyrelsen har avsatta. I 

och med detta tillskott kan verksamheten erbjuda Lugnarohögen som ett attraktivt 

besöksmål med målbilden att det ska bli ett nationellt besöksmål framöver. 
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3. Gemensamma resultatmål  

Målområde 1 – Barn och unga 

 

Inriktningsmål 1.2 är prioriterat under 2019 

• Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet med tidiga insatser och stöd till 

föräldrar utifrån individuella behov och barnens bästa ska genomsyra all planering. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering är att vi vill att färre barn och unga ska hamna i 

utanförskap. 

 

Gemensamt resultatmål inom Barn och unga    

Barn och ungdomars psykiska hälsa ska öka 

 

 

Målsatta nyckeltal 

 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Målvärde  

Andelen unga i åk 8 som bedömer sin psykiska hälsa som mycket 

bra eller ganska bra, (%) 

LUPP BUN 77,9 

(2016) 

Ökning 

Andelen unga i åk 2 på gymnasiet som bedömer sin psykiska hälsa 

som mycket bra eller ganska bra, (%) 

LUPP KUN 78,6 

(2016) 

Ökning 

Antal elever med skolnärvaro som är lägre än 80 procent  Vklass BUN * Minskning 

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter 

avslutad insats/utredning, (%) 

0-12 år 

13-20 år 

Kolada 

 

(U33461) 

(U33400) 

SON  

 

71 

93 

Ökning 

*) Mätning görs på vårterminen, start från 2019 

 
Nyckeltal att följa 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Alla aktualiseringar 0-20 år, både ansökningar och anmälningar Treserva  SON 930 

Barn/unga 0 – 20 år som varit föremål för individuellt behovsprövade insatser, 

andel (%) 

Kolada 

(U33809) 
SON 1,6 

(2016) 

Barn/unga 13 – 20 år som varit föremål för individuellt behovsprövade insatser, 

andel, (%) 

Kolada 

(33803) 
SON 2,6 

(2016) 

Andel elever i åk 8 som någon gång har använt narkotika, (%) LUPP BUN 1,2 

(2016) 

Andel elever i åk 8 som någon gång har använt alkohol, (%) LUPP BUN 9,1 

(2016) 

Andel elever i åk 8 som svarat ja på frågan "Får du dricka alkohol för dina 

föräldrar?", % 

LUPP BUN 4,1 

(2016) 

Antal placerade barn och ungdomar (fam.hem alt institution) Treserva SON 133 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 18-24 år (55 är 

godkänt) 

SCB KS 44 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Förtroende. 18-24 år (55 

är godkänt) 

SCB KS 27 
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Jag upplever att mitt barn får det stöd han/hon behöver (Särskilt stöd, 

vårdnadshavare) Ja, andel (%) 

Skolinspek-

tionen 
BUN 66 

(2016) 

Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven 

(Anpassning efter elevens behov, vårdnadshavare), stämmer helt och hållet och 

stämmer ganska bra, andel (%) 

Skolinspek-

tionen 
BUN 85 

(2016) 

Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola 

(Elevhälsa, vårdnadshavare), stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra, 

andel (%) 

Skolinspek-

tionen 
BUN 61 

(2016) 

Antal 3 - 5 samtal, familjeenhetens förebyggande servicesamtal Manuellt  SON 37 

Antal barn som gått i friskvårdsgrupp, Projekt barnfetma (start hösten 2018) Manuellt  SON - 

Föräldrar som deltagit i föräldrautbildning (ABC; Connect, Älskade barn) Manuellt SON 115 

 

 

Målområde 2 – Hållbar tillväxt 

 

Inriktningsmål 2.2 är prioriterat under 2019 

• Laholm ska ha en samhällsbyggnad som bygger på hållbar tillväxt för en levande 

landsbygd, en stadskärna för boende, handel och mötesplatser samt en utveckling av 

kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva och differentierade boendeformer och inbjudande 

offentliga miljöer. 

 

Syftet med kommunstyrelsen prioritering under 2019 är att fler ska se Laholm som en attraktiv 

boendeort. Det ska finnas boendeformer för alla åldrar och alla behov. Livskvalitet skapas med 

ett helhetsperspektiv och med invånarnas behov i fokus. 

 

Gemensamt resultatmål inom Hållbar tillväxt    

Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm 

 

 

Målsatta nyckeltal 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Målvärde  

NRI Helhet – Nöjd region-index (55 är godkänt) Kolada 

(U00402) 
KS 60 Ökning 

Folkmängd Kolada 

(N01951) 
KS 25 147 Ökning 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på 

önskat placeringsdatum, medelvärde, Laholm* 

Kolada 

(U11402) 
BUN 40 

(2018) 

0 

*) Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum. Mätperiod årets 6 
första månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Nyckeltal att följa 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Flyttningsnetto (skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade personer) Kolada 

(N01800) 
KS 492 

Invånarnas rekommendationsbenägenhet av Laholm som boendeort till vänner 

och bekanta, skala: 0-100 

Kolada 

(U00404) 

 

KS 64 

Antal tillfällen med invånardialog Manuellt KS * 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. (55 är 

godkänt) (Nöjd inflytande-index, påverkan) 

Kolada 

(N00410) 
KS 39 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Helhetsbedömning (55 

är godkänt) 

Kolada 

(U00401) 
KS 53 
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Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Förskolan (55 godkänt) Kolada 

(U11400) 
KS 67 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Grundskolan (55 
godkänt) 

Kolada 

(U15400) 
KS 60 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Gymnasieskolan (55 

godkänt) 

Kolada 

(U17400) 
KS 62 

Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? Äldreomsorgen (55 

godkänt) 

Kolada 

(U20400) 
KS 56 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkningen (%) Kolada 

(N07900) 
KS 66,1 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande 

detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv. 

Kolada 

(N07923) 
MBN 16,5 

Handläggningstid för bygglov från komplett ansökan till beslut. Manuellt MBN ** 

Antal beviljade bygglov för nybyggnation av 

enbostadshus/fritidshus/flerbostadshus 

Manuellt MBN 51/11/11 

Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv. Kolada 

(N07925) 
MBN 6,2 

(2015) 

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv. Kolada 

(N07924) 
MBN 1,7 

(2015) 

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv Kolada 

(N07901) 
KS 115 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. Kolada 

(N07906) 
KS 2,8 

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. Kolada 

(N07905) 
KS 2,7 

Aktivitetsbidrag, flickor, (kr) Manuellt KUN 359 931 

Aktivitetsbidrag, pojkar, (kr) Manuellt KUN 605 301 

Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter (55 är godkänt) Kolada 

(U09408) 
KUN 59 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) Kolada 

(U09810) 
KUN 12 

(2016) 

*) Mätning från 2019 
**) Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig 
ansökan kom in till byggnadsnämnden. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut 
om förlängd handläggningstid tas. 

 

Målområde 3 – Utbildning, näringsliv och företagsamhet 

 

Inriktningsmål 3.1 – prioriterat under 2019 

• Laholms kommun ska erbjuda förskolor och skolor med hög kvalitet som ger goda 

kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering är att fler ska vara behöriga till gymnasiet och ha 

förutsättningar att gå till högre studier, vilket ska leda till konkurrenskraftiga invånare med hög 

anställningsbarhet. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och 

företagsamhet 

    

Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier 

 

 

Målsatta nyckeltal 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Målvärde  
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Andel elever som har godtagbara kunskaper i läsförståelse, 

årskurs 1 (%) 

Manuellt BUN 85 Ökning 

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov 

för ämnesproven i Sv, Sv2 och Ma, hemkommun, genomsnittlig 

andel (%) 

Kolada 

(N15472) 
BUN 76 Ökning 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som 

andraspråk, hemkommun, andel (%) 

Kolada 

(N15546) 
BUN 92 

(2017) 

Ökning 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

hemkommun, andel (%) 

Kolada 

(N15508) 
BUN 74,8 

(2018) 

Ökning 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 

andel (%) 

Kolada 

(N15428) 
BUN 85,9 

(2018) 

Ökning 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och 

samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) 

Kolada 

(N15426) 
BUN 81,7 

(2017) 

Ökning 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande 

program, hemkommun, andel (%) 

Kolada 

(N17474) 
KUN 85,2 Ökning 

 
Nyckeltal att följa 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Meritvärde åk 9, (2017) (7 ämnen) 

(exklusive okänd bakgrund) 

Kolada 

(N15505) 
BUN 224,9 

Antal elever som skrivs in på Osbecksgymnasiets programinriktat individuellt val 

(IMRO) och preparandutbildning (IMPRED), som går vidare till nationellt program 

under året. Inskrivna elever höstterminen 2017, åk 1 är 12 st. (inskrivna/gått 

vidare) 

Manuellt KUN Inskrivna: 

12 

Vidare: 3 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt  Kolada 

(N17500) 
KUN 14,1 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitetet och 

högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)  

Kolada 

(N17473) 
KUN 58,2 

Godkända betyg som ingår i grundläggande högskolebehörighet på 

vuxenutbildningen, andel (%) 

Manuellt KUN 47 

Andel deltagare som avslutats från JobbLaholm till studier, (%) Manuellt KUN 13 

Matsvinn skola, genomsnittlig andel (%) Manuellt KS 15,7 

 

 

 

Inriktningsmål 3.3 är prioriterat under 2019 

• Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska 

stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2019 är att vi vill se fler etableringar och fler 

människor i sysselsättning. 

 

Gemensamt resultatmål inom Utbildning, näringsliv och 

företagsamhet 

   

Fler företagsetableringar och fler människor i arbete 

 

 

Målsatta nyckeltal Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Målvärde  
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Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, 

antal/1000 invånare 

Kolada 

(U00901) 
KS 6,2 Ökning 

Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende 

program, andel av bef (%) 

Kolada 

(N00800) 
KUN 6,8 Minskning 

Öppet arbetslösa + i program i dec 18-24 år, andel (%) AF KUN 9,1 Minskning 

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  
Därav flyktinghushåll 

Treserva SON 469 
43 

Minskning 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status 

efter 90 dagar), andel (%) 

Kolada 

(N00971) 
KUN 31 Ökning 

 
Nyckeltal att följa 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet (2017) 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

Kolada  

(U31462) 

 

SON 87 

Andel elever som genomfört PRAO i årskurs 8 under 2019 Manuellt BUN * 

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun 

Kolada 

(N17430) 
KUN 38,1  

(2016) 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter Manuellt KS 550 000 

Reserverad mark, kvm Manuellt KS * 

Avtal om försäljning av kommunal mark, kvm Manuellt KS * 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, index (1-5) Svenskt 

näringsliv 
KS 3,5 

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI Kolada 

(U07451) 
KS 72 (2014) 

Praktikanter, personer som arbetstränar, språktränar i Laholms kommun. 

Andel (%) av totalt antal anställda årsarbetare (N00098) 

Manuellt KS 4,8 

Demografisk försörjningskvot, kommun Kolada 

(N00927) 
KS 0,89 

*) Mätning påbörjas 2019 

 

 

Målområde 4 – Trygg välfärd 

 

Inriktningsmål 4.1 är prioriterat under 2019 

• Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger invånarna goda 

förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet. 

 

Syftet med kommunstyrelsens prioritering under 2019 är att vi vill se positiva effekter inom 

hälsa, säkerhet och trygghet utifrån individens egen förmåga att skapa sig ett tryggt och 

självständigt liv. 

 

 

 

Gemensamt resultatmål inom Trygg välfärd    

Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen 

 

 

Målsatta nyckeltal 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

(2017) 

Målvärde  

Jag känner mig trygg i området där jag bor, trygg och väldigt trygg, Manuellt KS 87,6 Ökning 
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enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%), (2018) 

Jag känner mig trygg i Laholms kommun, trygg och väldigt trygg, 

enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%)  

Manuellt KS 80,3 

(2018) 

Ökning 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 

Kvinnor. (55 är godkänt) 

Kolada 

(N00410) 
KS 41 Ökning 

Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 

Män. (55 är godkänt) 

Kolada 

(N00410) 
KS 37 Ökning 

Ohälsotal, dagar, kvinnor Kolada 

(N00957) 
KS 33,9 Minskning 

Ohälsotal, dagar, män Kolada 

(N00957) 
KS 21,3 Minskning 

Andelen unga i åk 8 som uppger att de sällan eller aldrig känner sig 

trygga i hemmet (%) 

LUPP BUN 3,2 

(2016) 

Minskning 

Andelen unga i åk 2 på gymnasiet som uppger att de sällan eller 

aldrig känner sig trygga i hemmet (%) 

LUPP KUN 6,1 

(2016) 

Minskning 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, 

kvinnor (%) 

Kolada 

(U01405) 
KUN 74 Ökning 

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, 

män (%) 

Kolada 

(U01405) 
KUN 73 Ökning 

 
Nyckeltal att följa 

 

Källa Mätning Senaste 

värdet 

Invånarnas upplevelse av trygghet, kvinnor (55 är godkänt) Kolada 

(U00405) 
KS 49 

Invånarnas upplevelse av trygghet, män (55 är godkänt) Kolada 

(U00405) 
KS 54 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar (%) Kolada 

(N15557) 
BUN 92,1 

(2016) 

Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska 

arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 

Kolada 

(N15555) 
BUN 71,1 

(2016) 

Andel i 8 åk som uppger sig vara ganska eller mycket oroliga för föräldrarnas 

ekonomi (%) 

LUPP SON 6,9 

(2016) 

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska 

arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 

Kolada 

(N15531) 
BUN 80,3 

(2016) 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar (%) Kolada 

(N15533) 
BUN 80,3 

(2016) 

Gymnasieelever åk 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kolada 

(N17648) 
KUN 90,4 

(2016) 

Andel i 2 åk, gymnasiet, som uppger sig vara ganska eller mycket oroliga för 

föräldrarnas ekonomi, (%) 

LUPP SON 36,5 

(2016) 

Sjukpenningtal, kvinnor Kolada 

(N00938) 
KUN 12,7 

Sjukpenningtal, män Kolada 

(N00938) 
KUN 5,9 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%), Kvinnor Kolada 

(N00090) 
KS 6,7 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, (%), Män Kolada 

(N00090) 
KS 3,1 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/ 100 000 inv Kolada 

(N07403) 
KS 648 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+, 1 år efter avslutad insats 

(%), Kvinnor 

Kolada  

(U35409) 
SON 89 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+, 1 år efter avslutad insats 

(%), Män 

Kolada  

(U35409) 
SON 74 
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Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, kvinnor Kolada 

(U01413) 
KUN 24 

(2016) 

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, män Kolada 

(U01413) 
KUN 30 

(2016) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, bemötande, förtroende och 

trygghet, andel (%) 

Kolada 

(U23424) 
SON 44 

Brukarbedömning hemtjänst, bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) Kolada 

(U21440) 
SON 46 

Aktiva elever engagerade i matråd i förskolor och skolor, andel (%) Manuellt BUN * 

*) Mätning påbörjas under 2019 

4. Nämndens egna resultatmål  

Nämndens resultatmål inom [ange målområde] 

Utveckla samarbeten och arrangemang som bidrar till att förstärka Campus Laholm som en 

internationell mötesplats präglad av nyfikenhet, innovation och tolerans.  

Målsatta nyckeltal 

 

Källa Utfall 

2017 

Prognos 

2018 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Nya samarbeten med högskolor, lärosäten, 

andra aktörer/organisationer 

Egen 

mätning 

3 2 2 2  

Internationella arrangemang Egen 

mätning 

0 1 1 2  

 
Nyckeltal att följa 

 

Källa Utfall 

2017 

Ev prognos 

2018 

    

    

5. Nämndens uppdrag till verksamheten  

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten följande uppdrag:  
 

o Utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för målgruppen barn och unga:  

- utreda fördelningen av föreningsbidrag 

- kartlägga föreningsutbudet och deltagande i detta  

- kartlägga nyttjandet av det kommunala fritidsutbudet (fritidsgårdar/aktivitetshus, 

simhall, idrottshallar, uteytor mm)  

  

o Ta fram utbildningsprogram för nämnden med fokus på kunskap om 

uppdraget/verksamheten, som kompletterar den utbildning som arrangeras av 

kommunledning och partier.  

 

Efter beslut om uppdrag återkommer verksamheten till nämnden ett utförligare förslag i form av 

en ”uppdragsbeställning” för godkännande.  
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6. Kvalitetsdeklarationer 

Nämnden har antagit följande kvalitetsdeklarationer sedan tidigare: 

• Osbeckgymnasiet 

• Vuxenutbildningen 

• Kulturskolan 

• Kultur 

• Teckningsmuseet 

• Turism 

• Bibliotek och bokbuss 

• Folkhälsocentrum 

• Anläggningar och bokningar 

• Bidrag till föreningar 

• Ungdomsverksamhet 

• Jobb Laholm  

• Feriearbete 

• Mottagning nyanlända 

• Vägledningscentrum 

• Daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att:  

Behålla samtliga kvalitetsdeklarationer. 

7. Nyckeltal 

Nämnden beslutar att inte sätta accepterade värden för nyckeltal – resultat, utan avvaktar tills 

redovisning av systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning är redovisat till nämnden. Detta sker 

i september.  

 

 Nyckeltal – resultat 
(kvalitetsdeklarationer vid behov och krav på privata utförare) 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Accepterat 

värde  

 För alla folkbokförda elever     

1 Genomsnittlig betygspoäng, nationella program 
13,7 14,1 14,1  

 Yrkesprogram 12,9 13,8 13,5  

 Högskoleförberedande program 14,3 14,4 14,4  

2 Andel elever med grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år 

61,5% 58,0% 58,2%  

 Yrkesprogram 39,8% 44,2% 39,5%  

 Högskoleförberedande program 84,3% 79,4% 85,2%  

3 Andel elever med examen inom 3 år 74,7% 70,1% 72,8%  

 Yrkesprogram 69,4% 76,8% 82,8%  

 Högskoleförberedande program 85,1% 79,4% 85,2%  

 För elever på Osbecksgymnasiet      

4 Genomsnittlig betygspoäng, nationella program 14,1 14,1 14,1  

 Yrkesprogram 13,5 13,9 14,0  

 Högskoleförberedande program 14,4 14,2 14,2  

5 Andel elever som grundläggande behörighet till 

universitet och högskola inom 3 år 

69,1% 61,3% 65,9%  

 Yrkesprogram 59,3% 58,7% 57,1%  

 Högskoleförberedande program 82,9% 77,1% 84,4%  
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6 Andel elever med examen inom 3 år 79,1% 67,3% 74,0%  

 Yrkesprogram 92,6% 78,3% 89,3%  

 Högskoleförberedande program 84,3% 77,1% 84,4%  

 Vuxenutbildning     

7 Andel godkända betyg SFI - 77% 88%  

8 Andel godkända betyg GRUV - 98% 95%  

9 Andel godkända betyg teoretisk GY - 91% 86%  

10 Andel godkända betyg yrkes GY - 96% 93%  

      

 Arbetsmarknads- och 

sysselsättningspolitiska insatser samt 

integration 

    

11 Andel deltagare som avslutats från JobbLaholm 

till arbete  

25% 27% 19%  

12 Andel deltagare som avslutats från JobbLaholm 

till studier 

16% 17% 13%  

13 Andel deltagare som avslutas från 

resursanställning till arbete eller studier 

- 77% 77%  

14 Andel av avslutade resursanställningar blir kvar i 

arbete 3 månader efter avslutad anställning.  

- 77% 77%  

15 Andel av eleverna på Osbecksgymnasiet som 

upplever att de fått tillräcklig studie- och 

yrkesvägledning.   

- 60% 67,9%  

 

 

16 Andel av feriearbetarna som upplever att de är 

nöjda/mycket nöjda med deras feriearbete. 

- 98% 92,5%  

17 Andel av de deltagare som blivit matchade till 

språkvän som är nöjd med denna (skala 1-6, % 

av svar 3-6).  

- - 92%  

 Kultur     

18 Nöjd medborgar- index- kultur 63% - 62%  

 Bibliotek     

19 Nöjd medborgar-index bibliotek 76% - 76%  

 Kulturskola     

20 Elever som deltar i musik-eller kulturskola som 

andel av invånare 7-15 år 

11 12 -  

 

 Nyckeltal – verksamhet Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

21 Antal Laholmselever i gymnasieskola, ht 

Varav andel på Osbecksgymnasiet  

Antal elever på Osbecksgymnasiet, från Laholm 

Antal elever på Osbecksgymnasiet, totalt 

834 

54% 

453 

464 

891 

56% 

502 

520 

903 

54 % 

486 

507 

22 Antal besökare och kontakter i Vägledningsdisken - 1550 2000 

23 Antal besökare i Öppen mottagning på Mottagning 

nyanlända (maj – dec 2017) 

- Nytt 2017 101 

24 Andel av deltagare som fått mottagningssamtal 1-2 som är 

nöjda med den information de har fått. 

- Nytt 2017 Mätning ej 

kunnat göras 

25 Antal matchningar språkvän - 25 27 st 

26 Antal deltagare i daglig verksamhet 

Varav i externa placeringar (utanför Jobbcenter 

84 95 105 

37 
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verksamhet) 

27 Antal sidvisningar, visitlaholm.se 89 179 241 135 271 356 

28 Antal unika användare, visitlaholm.se 27 385 36 310 36 704 

29 Antal utlån bibliotek 170 174 162 319 159 143 

30 Antal besök bibliotek (folkbiblioteksdelen) 103 486 105 211 106 575  

31 Antal aktiva låntagare 5 500 6039 6022 

32 Nyförvärv totalt fysiska medier, bibliotek  6 745 7 127 7 077 

33 Antal publika aktiviteter för vuxna, bibliotek 43 42 33 

34 Antal publika aktiviteter för barn 0-12 år, bibliotek 29 48 44 

35 Antal publika aktiviteter för ungdomar från 13-19 år, 

bibliotek 

1 4 5 

36 Antal besökare Teckningsmuseet 29 616 25 807 28 628 

37 Antal besök Folkhälsocentrum 109 997 103 893 102 880 

38 Antal bidragsberättigade föreningar i kommunen 

varav föreningar med allmän samlingslokal 

varav ungdoms- och övriga ideella föreningar 

118 

13 

105 

118 

13 

105 

118 

13 

105 

8. Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare 

Kultur- och utvecklingsnämnden har delar av vuxenutbildningens gymnasiala kurser på distans 

handlats upp av extern leverantör (Miroi AB). Leverantören har under 2018 gått in i förvaltning 

och som ett resultat av detta har verksamheten sagt upp avtalet per den 31/12 2018. En ny 

upphandling av leverantör har inletts i samarbete med andra kommuner inom det halländska 

samarbetet. I perioden fram tills en ny leverantör har upphandlats nyttjar Kultur- och 

utvecklingsnämnden Falkenbergs kommuns avtal med deras upphandlade leverantör (Hermods 

Ab) utifrån ett samarbetsavtal.  

 

I samarbetet med Falkenberg och i kommande upphandlingar har/kommer följande krav 

fastställas: 

 

Kvalitetssäkring 

Utbildningsanordnaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på den 

studerandes eget lärande mot sina individuella mål och lärarnas pedagogiska och didaktiska 

ledarskap. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att analysera sina egna resultat och genomföra 

förändringar med anledning av dessa. 

 

I kvalitetssäkringsvillkoret ingår att utbildningsanordnaren har en pedagogisk ledare på 

platsen för genomförandet av utbildningen, som ansvarar gentemot beställarens rektor för att 

utbildningen genomförs i enlighet med beställningen. Den pedagogiskt ansvarige ledaren 

ska vara väl känd för alla studerande och ska i mötet med de studerande kunna svara för 

utbildningskvaliteten. 

 

Kvalitetskontroll och utvecklingsarbete 

Utbildningsanordnaren ska på uppdrag från beställaren deltaga och genomföra uppföljnings-, 

kvalitetsgransknings-, självutvärderings- och utvecklingsarbeten. Utbildningsanordnaren ska 

även lämna underlag för statistik. 

 



 

Nämndsplan 2019      39 (39) 

 

Insyn i verksamheten 

Utbildningsanordnaren är skyldig att till Laholms kommun informera om verksamheten samt ge 

insyn i verksamheten. Beställaren ska ha fullständig insyn och påverkan i enlighet med rektors 

ansvar enligt Skollagen (2010:800) och ska ha rätt att ta del av material som beställaren bedömer 

som relevant för uppföljning, även på individnivå, och för granskning. 

 


