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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 13.00-13.48 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordf. 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Gunnar Gullander (C) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 

Övriga deltagande Johan Johansson (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Tenny Davidsson (S), ersättare 

 Anders Christensen (SD), ersättare 

  

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Pia Svensson, avdelningschef 

 Angelica Eriksson, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Lorenz Pucher (C) 

 

 

Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2015-01-08, kl. 14.00 

 

 

Paragrafer  1-8 

 

 

Sekreterare ______________________________ 

 Angelica Eriksson 

 

 

Ordförande ______________________________ 

 Margareta Bengtsson 

 

 

Justerande ______________________________ 

 Lorenz Pucher 

 



Laholms kommun 
 

Anslagsbevis 
 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 8 januari 2015 
 

Protokollet, som justerats den 8 januari 2015, finns tillgängligt i Stadshuset,  

Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 

Kommunledningskontoret 
 

Angelica Eriksson 

Kommunsekreterare 
 

 

Bevis om anslag 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 9 januari 2015 t o m den  

30 januari 2015 intygas 
 

 

………………………………………………… 

Angelica Eriksson 

Kommunledningskontoret 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 1 Dnr 2014-000255 

 

Val av beredningsutskott i kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Beslut 

 

1. Nämnden väljer följande ledamöter och ersättare i beredningsut-

skottet för tiden 1 januari 2015 till och med den 31 december 

2018: 

 

Ledamöter Ersättare 

Margareta Bengtsson (M) Jenny Lindholm Graveleij (M) 

Lorenz Pucher (C) Gudrun Pettersson (C) 

Magnus Johansson (S) Karl-Fredrik Tholin (S) 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden väljer följande ordförande och 

vice ordförande i beredningsutskottet för ovan period: 

 

Ordförande: Margareta Bengtsson (M) 

Vice ordförande: Lorenz Pucher (C) 

 

3. Följande regler skall gälla för inkallande av ersättare till tjänst-

göring i beredningsutskottet: 

 

 För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 

 nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 

 

 c  c, m, s 

 m  m, c, s 

 s  s, c, m 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt 26 § i kultur- och utvecklingsnämndens reglemente ska det 

inom nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamö-

ter och tre ersättare. 

 

Nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland utskot-

tets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 

Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken de 

ska kallas in till tjänstgöring. 

____ 
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KUN § 2 Dnr 2014-000256  

 

Val av representanter i Leader Inland och Leader Kustland 

 

Beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att förlänga följande leda-

möter och ersättare i Leader Inland och i Leader Kustland för tiden 

till och med årsmötet som hålls i april 2015: 

 

Leader Inland 

 

Ledamot Ersättare 

 

Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) 

 

Leader Kustland 

 

Ledamot Ersättare 

 

Johan Johansson (M) Anette Kalnak (S) 

 

Ärendebeskrivning 

 

Regionstyrelsen bildade år 2007 två Leaderområden i länet, kust re-

spektive inland.  

 

LAG-grupperna ansvarar för verksamheten i Leaderområdena och 

utgör styrelse och har det formella uppdraget att fatta beslut om pro-

jekt och finansiering. 

 

Leader Inland består av 17 ledamöter, varav kommunerna utser sex, 

Region Halland två, ideell sektor fyra och företagen fem ledamöter. 

 

Leader Kustland består av 15 ledamöter, varav kommunerna utser 

fem, Region Halland två, ideell sektor fyra och företagen fyra leda-

möter. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har att för tiden till och med efter 

årsmötet i april att utse en ledamot och en ersättare i Leader Inland 

och en ledamot och en ersättare i Leader Kustland. 

____ 
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KUN § 3 Dnr 2014-000257  

 

Undertecknande av kultur- och utvecklingsnämndens 

handlingar 

 

Beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att nämndens avtal, 

andra handlingar och skrivelser som beslutas av en nämnd un-

dertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ord-

förande och kontrasigneras av verksamhetschefen. 

 

2. Avtal och andra handlingar som med stöd av delegationsuppdrag 

beslutas på kultur- och utvecklingsnämndens vägnar underteck-

nas av delegaten. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt 25 § reglementet med föreskrifter om nämndernas arbetsfor-

mer ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av en 

nämnd undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 

vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden be-

stämmer. 

 

Beslutsunderlag 

 

Reglementen med föreskrifter om nämndernas arbetsformer. 

____ 
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KUN § 4 Dnr 2014-000258  

 

Delgivning med kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att förutom ordföranden 

och verksamhetschefen ska nämndens sekreterare vara behörig att ta 

emot delgivning med kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt 24 § reglementet med föreskrifter om nämndernas arbetsfor-

mer ska delgivning med en nämnd ske med ordföranden, verksam-

hetschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

Beslutsunderlag 

 

Reglementen med föreskrifter om nämndernas arbetsformer. 

____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 
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KUN § 5 Dnr 2014-000259  

 

Öppnande av anbud hos kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att följande personer ska 

vara behöriga att delta vid öppnandet av anbud som begärts in till 

kultur- och utvecklingsnämnden: 

 

Ordföranden, verksamhetschefen, biträdande verksamhetschef, av-

delningschef, ekonomienhetens upphandlare, två i förening 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt 9 kap 7 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska 

försändelser med anbud, så snart som möjligt efter anbudstidens ut-

gång, öppnas vid en förrättning där minst två av den upphandlande 

enheten utsedda personer ska delta. Anbuden ska föras upp i en för-

teckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. 

____ 
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KUN § 6 Dnr 2014-000260  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning  

 

Beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar framlagt förslag till delegat-

ionsordning med justering. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Syftet med delegation är att avlasta nämndens beslut i löpande ären-

den av rutinkaraktär och där igenom att effektivisera den kommunala 

förvaltningen och ge en bättre service. Bestämmelser om delegering 

av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagen (SFS 

1991:900) 6 kap 33 – 38 §§.  

 

Enligt 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller 

en anställd hos kommunen, att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller grupp av ärenden. 

 

Delegationen innebär att delegaten fattar beslut på kultur- och ut-

vecklingsnämndens vägnar, som har samma rättsverkan som beslut 

fattade av nämnden i plenum. Beslutsrätten enligt delegationsord-

ningen gäller tillsvidare och kan återkallas eller ändras av kultur- och 

utvecklingsnämnden. 

 

Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för anslagna me-

del samt stå i överensstämmelse med gällande författningar, normer 

samt nämndens anvisningar/riktlinjer.  

 

Föreliggande delegationsordning med förslag på delegater som har 

rätt att fatta beslut på kultur- och utvecklingsnämndens vägnar, dele-

gationsordningen har också uppdateras utifrån aktuell lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till delegationsordning  

_____
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KUN § 7 Dnr 2014-000241  

 

Beslutsattestanter år 2015 

 

Beslut 

 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer kommunlednings-

kontorets förslag på beslutsattestanter och ersättare för år 2015.  

 

2. Nämnden bemyndigar verksamhetschefen att fatta beslut om för-

ändringar och/eller kompletteringar av beslutsattestanter under 

kalenderåret. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt reglementet ”Attest och kontroll av ekonomiska transaktio-

ner” ska nämnden minst en gång per år fatta beslut avseende beslut-

sattestanter och deras ersättare inom nämndens verksamhetsområ-

den. Nämnden utser också en person som löpande under året har de-

legationsrätt när det gäller förändringar av attesträtterna. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter år 2015. 

____ 
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KUN § 8 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Information från verksamheten – Ulf Mattsson 

Diskussion kring planering inför verksamhetens utbildning av den 

nya kultur- och utvecklingsnämnden. Beredningsutskottet kommer 

fortsätta diskussionen på sammanträden den 14 januari 2014. Försla-

get är att planera in en heldag den 28 januari 2014.  

_____ 
 


