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KUN § 19 Dnr 2014-000180 

 

Svar på remiss av medborgarförslag om åtgärder på 

Minnesbrunnen i Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att renovering av Min-

nesbrunnen kommer att ske i enlighet med fastställd plan för vård 

och renovering av den offentliga utomhuskonsten. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår förslaget om flyttning av 

Minnesbrunnen till platsen i slänten framför Teckningsmuseet, ef-

tersom vi anser att det inte skulle förbättra konstverkets rumsliga 

värde. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår förslaget att komplette-

rande av namn ska placeras på brunnskaret. De offentliga skulptu-

rerna ska ses som historiska dokument över sin tid, och konstnärlig 

och upphovsrättslig okränkbarhet skall även fortsättningsvis råda vad 

gäller den offentliga konsten i Laholm. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag från Åke Sintring föreslås att konstverket 

Minnesbrunnen vid Lagavägen i Laholm renoveras samt flyttas till 

slänten framför Teckningsmuseet. Vidare föreslås att brunnskaret 

kompletteras med ytterligare fyra namn: Mahatma Gandhi, Martin 

Luther King, Olof Palme och Anna Lindh. 

 

I kultur- och utvecklingsnämndens budget finns årligen avsatt 

100 000 kronor för vård och underhåll av den offentliga utomhus-

konsten. Dessa medel används i enlighet med den vård- och under-

hållsplan som upprättades 2010, där åtgärder av de mest akuta ska-

dorna är prioriterade.  

 

Skadorna på Minnesbrunnen har konstaterats men inte bedömts som 

akuta, varför dessa kommer att åtgärdas så snart ekonomin tillåter 

detta, vilket kommer att ske inom en tre till femårs period. 

 

Utvecklingen av samhället innebär ofrånkomligt att omgivningarna 

kring de offentliga konstverken förändras, ibland till och med så 

mycket att en flytt av ett verk blir ofrånkomlig. 

 

 

      forts. 
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forts. § 19 

 

Detta är dock en både komplicerad och dyrbar process varför den nya 

placeringen noga måste övervägas och bedömas vara så bra det möj-

ligtvis går. Även om Minnesbrunnens placering i dag inte är optimal 

skulle en flyttning till föreslagen plats knappast förbättra de estetiska 

värdena. 

 

Förslag på tillägg av namn på Minnesbrunnen har lagts vid ett flertal 

tillfällen sedan år 1986. Kommunfullmäktige fastslog slutligen i 

2004 § 6, och kultur- och fritidsnämnden 2003 § 93, att de konstnär-

liga värdena och den konstnärliga upphovsrätten ska respekteras och 

inga nya namn ska komplettera konstverket Minnesbrunnen. I sak 

har inga nya omständigheter tillkommit som förändrar detta beslut 

i dag. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 10. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 augusti 2014, § 135. 

Medborgarförslag den 13 augusti 2014. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Åke Sintring, Laholm 

Kommunfullmäktige 
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KUN § 20 Dnr 2014-000179  

 

Svar på remiss av medborgarförslag om aktiviteter på stranden 

i Skummeslövsstrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar ärendet för vidare 

hantering.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Leif Blomgren, Skummeslövsstrand, före-

slås att det sätts upp volleybollnät och basketkorgar på stranden ne-

danför Skummeslövsbadet i Skummeslövsstrand. 

 

Laholms kommuns planeringskontor har ansvar för drift och skötsel 

av stranden och har inga planer på föreslagna aktiviteter. 

 

I kultur- och utvecklingsnämndens budget finns inga medel avsatta 

för aktiviteter på stranden. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 11. 

Tjänsteskrivelse verksamheten den 29 januari 2015.  

Medborgarförslag den 31 juli 2014. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Leif Blomgren, Skummeslövsstrand 

Kommunfullmäktige 
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KUN § 21 Dnr 2014-000178 

 

Svar på remiss av medborgarförslag om bryggor i Lagan i 

Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår medborgarförslaget om an-

läggande av bryggor i Lagan utmed Lagavägen, i avvakta på ett större 

helhetsgrepp och plan av centrum/stadskärnan, som en fortsättning 

eller fördjupning av den kommande handelsstrategin. 

 

Ärendebeskrivning 

Thomas Svensson och Lars Bengtsson inkom med ett medborgarför-

slag den 4 augusti 2014. Förslaget var att bygga bryggor i Lagan ut-

med Lagavägen, någonstans mellan Gröningen och Pärlgränd. Vid 

dessa bryggor ska lämpligt utformade byggnader uppföras för serve-

ringsmöjligheter i syfte att locka besökare till kommunen. Omfatt-

ningen av byggnationen ska fastställas efter marknadsundersökning 

och intresseanmälan av arrendatorer.  

 

Förslagsställarna uppskattar investeringskostnad till ca 10 miljoner 

kronor och att kommunen bör få in betydande hyresintäkter. Avslut-

ningsvis föreslås att man ändrar hastighetsbegränsningen vid det ak-

tuella vägavsnittet till 30 km/h, att man smalnar av vägen, tar fram 

eventuell gatsten under asfalten samt skapar nya snedställda parke-

ringsplatser. 

 

För närvarande pågår en handelsutredning i kommunen där ett nu-

läge beskrivs av vilket utbud som finns och hur handeln ser ut runt 

om i tätorterna, i centrum/stadskärnan och övriga handelscentra. Pro-

cessen har nu gått in i en avslutande fas där en strategi för hur han-

deln i kommunen ska stärkas, utvecklas, och formuleras utifrån det 

framtagna underlaget samt de förutsättningar och möjligheter som 

ges. Centralortens stadskärna är viktig på olika sätt och det finns tyd-

liga behov av att ta ett större helhetsgrepp i en egen plan, som en 

fortsättning eller fördjupning av en framtagen handelsstrategi.  

 

I ett sådant helhetsgrepp bör även området kring Lagan inkluderas.  

 

Lagan är en viktig del i Laholms och stadskärnans attraktivitet och 

bör även fortsättningsvis vara en naturlig målpunkt för både besökare 

och kommuninvånare.  

 

     forts. 
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forts. § 21 

 

Den unika karaktären som finns längs ån bör vara utgångspunkt för 

utvecklingen i detta område. För att få en bra utveckling bör man titta 

på hela området där Lagan rinner vid stadskärnan och inte begränsa 

sig till enbart en del av denna. Idag är utvecklingsmöjligheten något 

begränsad då Lagavägen går längs med det föreslagna området. Det 

finns då en anledning att mer noggrant titta vidare på förslaget om 

anläggande av bryggor i grupp eller sammanhängande på lämpliga 

ställen i Lagan utmed Lagavägen. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 12. 

Tjänsteskrivelse verksamheten den 30 januari 2015 

Medborgarförslag den 4 augusti 2014 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Thomas Svensson, Laholm 

Lars Bengtsson, Laholm 

Kommunfullmäktige 
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KUN § 22 Dnr 2015-000018 

 

Svar på remiss om ny kvalitetstandard för Skåneleden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fram-

föra föreslagna synpunkter till Region Skåne gällande Skåneleden. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Skåne har översänt ett förslag till kvalitetsstandard för Skå-

neleden, och vill att Laholms kommun lämnar synpunkter. Kom-

munstyrelsen har skickat ärendet på remiss till kultur- och utveckl-

ingsnämnden för yttrande, och ber att nämnden återkommer med 

sina synpunkter senast den 27 februari 2015.  

 

En ny kvalitetsstandard är en del av Region Skånes satsning på Skå-

neleden och syftar till att öka samsynen kring vad som kännetecknar 

leden. Kvalitetsstandarden ska användas som stöd vid anläggning av 

ny Skåneled såväl som agera riktmärke för vilka kvalitetskrav som 

befintlig led ska uppfylla för att möta målgruppen vandrares behov. 

Kvalitetsstandarden beskriver och definierar även ansvarsroller för 

utveckling och drift.  

 

En sträcka av Skåneleden på cirka 15 kilometer går genom Laholms 

kommun från Brammarp till Koarp. Hallandsleden startar vid läger-

platsen i Koarp och avtal med berörda fastighetsägare finns. 

 

Den aktuella sträckan sköts av Vindrarps skidklubb. Fritidsenheten 

har gått igenom förslag till ny kvalitetsstandard för Skåneleden och 

har uppmärksammat ett par föreslagna kriterier, som kommer bli 

svåra att efterleva. 

 

Skåneleden skall kännetecknas av: 

• Att leden ska kunna användas under hela året är enligt oss väder-

beroende, och inte något vi i alla lägen kan påverka.  

 

Hinder och underlag: 

• Röjning längst lederna sker normalt en gång per säsong, det kan 

därför bli svårt att ständigt hålla ovanstående befriad från högt 

växande eller inhängande vegetation.  

 

 

 

     forts. 
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forts. § 22 

 

Vägar och övergångar: 

• Det finns inte alltid alternativ till ledsträckning, och ibland ham-

nar en led utmed bilvägar som tillåter en högre hastighet än 70 

km/h. 

• Vi ser problem med att övergångar av större vägar och järnvägar 

ska vara godkända av trafikverket. Det är en långdragen process 

med många instanser inblandade, och vi vet inte vems ansvar det 

ligger på. 

 

Ledstuktur: 

• Vi ser svårigheter med att genomföra punkten gällande att minst 

en rund led, där besökarna återvänder till startpunkten efter en 

cirkelvandring, ska finnas per del led. Det innebär kanske att nya 

markägare måste ge sitt godkännande. 

 

En ledentré skall finnas för varje etapp och kännetecknas av: 

• Vi ser svårigheter med att få tillstånd till en parkeringsplats med 

plats för minst fyra personbilar är inte lätt.  

 

Ledens infrastruktur: 

• Förutsatt att det finns en sittplats/rastplats i början eller slutet av 

varje etapp anser vi inte att det behövs ytterligare en rastplats 

utmed varje etapp. Detta kräver både underhåll och tillsyn. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 13. 

Tjänsteskrivelse verksamheten den 29 januari 2015. 

Region Skåne – remiss den 12 december 2014. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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KUN § 23 Dnr 2015-000009 

 

Svar på medborgarförslag om flyktingmottagande på Hotell Tre 

Laxar i Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avslå medborgarförsla-

get då det inte är möjligt att Laholms kommun beslutar i frågor gäl-

lande hur en privat näringsidkare ska bedriva sin verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Holger Nilsson lämnade den 3 december 2014 in ett medborgarför-

slag där han föreslår att en så stor del som möjligt av Hotell Tre Laxar 

i Mellbystrand blir flyktingmottagande. Han föreslår att ett långtids-

kontrakt skrivs så att flyktingmottagandet i Laholms kommun kan 

tillgodoses. 

 

Medborgarförslaget behandlades i kommunfullmäktige den 16 de-

cember 2014, § 238. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till 

kultur- och utvecklingsnämnden att besluta om medborgarförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 14. 

Tjänsteskrivelse den 15 januari 2015. 

Medborgarförslag den 3 december 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december 2014. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Holger Nilsson, Hishult 

Kommunfullmäktige 
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KUN § 24 Dnr 2014-000204 

 

Uppföljning av internkontrollplanen år 2014 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 

kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en särskild 

plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

• När rapportering ska ske. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens 

revisorer. 

 

Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 

och eventuellt vidtagna åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 15. 

Verksamhetschefens rapport om resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen under år 2014 inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens område. 

_____ 
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KUN § 25 Dnr 2015-000024 

 

Reviderad investeringsbudget år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar förslaget till reviderad inve-

steringsbudget för 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige. 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika anledningar bli 

försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betal-

ningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid 

det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas 

andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning 

som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

Det återstår 3 493 tkr av år 2014 investeringsbudget som flyttas över 

till år 2015. Teknikcollege har inköpt inventarier för cirka 320 tkr, 

som kommer belasta år 2015 investeringsbudget. Hem för vård eller 

boende (HVB) har totalt 1 168 tkr för inventarier till uppbyggnaden 

av nytt boende, vilket fortgår under år 2015. Resterande 2 000 tkr är 

anslag avseende Kattegattleden, som kommer avslutas under år 

2015.  

 

För år 2015 är beslutad investeringsbudget på 4 250 tkr, varav tre 

mkr gemensamma investeringar för samtliga enheter inom kultur- 

och utveckling. En plan för fördelning av dessa medel sammanställs 

utifrån aktuella behov och önskemål i början av året, en mkr är avsatt 

till ny padelbana och 250 tkr till förprojektering av scen och åhörar-

området i Stadsparken. 

 

I samband med om- och nybyggnation av skolorna i Mellbystrand, 

Veinge och Hishult är 748 tkr avsatt för inköp av konstverk. Dessa 

medel fanns i investeringsbudgeten enligt kommunfullmäktige för 

2014 men flyttades fram enligt nämndens beslut i den reviderade in-

vesteringsbudgeten för 2014. 

 

 

 

     forts. 
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forts. § 25 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens förslag till reviderad investerings-

budget 2015 är följande: 

  

Gemensamt kultur- och utveckling  3 324 tkr 

Inventarier ensamkommande   1 168 tkr 

Kattegattleden   2 001 tkr 

Padelbana    1 000 tkr 

Förprojektering scenen i Stadsparken  250 tkr 

Konstverk Veingeskolan     338 tkr 

Konstverk Hishultskolan    140 tkr 

Konstverk Mellbystrandskolan   270 tkr 

 

Sammantaget är förslaget till kultur- och utvecklingsnämndens revi-

derade investeringsbudget år 2015 på 8 491 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 16. 

Verksamhetens förslag till reviderad investeringsbudget för kultur- 

och utvecklingsnämnden år 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 26 Dnr 2015-000019 

 

Årsredovisning och uppföljning av nämndsspecifika mål och 

indikatorer år 2014 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner årsredovisningen för 

år 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljning av 

nämndsspecifika mål och indikatorer i Nämndsplan 2014 och 

överlämnar det till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-

fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Redovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppfölj-

ning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter.  

 

Det är därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant 

sätt att fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget 

och de mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredo-

visningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och di-

rektiven för kommande års verksamhet.  

 

Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av kom-

munfullmäktige, har nämnderna utarbetat nämndsspecifika priorite-

rade resultatmål i nämndsplanen. I syfte att fastställa ambitionsnivå 

för målen och samtidigt skapa möjligheter för en tydlig uppföljning 

kopplas till varje resultatmål indikatorer. Dessa indikatorer ska besk-

riva önskat resultat. Till indikatorerna kopplas redovisande nyckeltal 

som i konkreta termer beskriver mätbart utfall och som tillsammans 

ger en bild av resultatet. Kultur- och utvecklingsnämnden ska i sam-

band med årsredovisningen även redovisa en uppföljning av de 

nämndsspecifika resultatmålen som finns i nämndsplanen 2014. 

 

Redovisningarna inklusive kortversionen samt uppföljningen av re-

sultatmålen i nämndplanen ska inlämnas till kommunledningskon-

toret senast den 20 februari 2015.  

     forts. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts.§ 26 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 17. 

Årsredovisning och uppföljning av nämndsspecifika mål och indika-

torer år 2014. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 27 Dnr 2014-000193 

 

Svar på remiss av medborgarförslag om aktiviteter med 

anknytning till Freden i Knäred 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att ut-

reda möjligheterna till fortsatta aktiviteter med anknytning till Fre-

den i Knäred. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Lorenz Pucher, föreslås att kommunen ut-

reder möjligheterna till fortsatta aktiviteter med anknytning till Fre-

den i Knäred för att stärka Laholms och Knäreds varumärke. Lorenz 

föreslår att det även i framtiden anordnas aktiviteter med anknytning 

till freden, för att stärka Laholms och Knäreds varumärke. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2014 att överlåta 

beslutandet i ärendet till kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden behandlade ärendet den 18 decem-

ber 2014, § 172, och beslutade att kultur- och utvecklingsnämnden 

sänder medborgarförslaget till kommunstyrelsens kommunikations-

enhet då det är den verksamhet som arbetar med att stärka kommu-

nens varumärke. Eftersom kommunfullmäktige överlåtit beslutandet 

till kultur- och utvecklingsnämnden måste medborgarförslaget bes-

varas, därför behandlas ärendet på nytt. 

 

Under jubileumsåret 2013 arrangerades en rad aktiviteter med an-

knytning till freden i Knäred 1613. Av dessa aktiviteter var den i sär-

klass största det fredsseminarium som ägde rum på bygdegården i 

Knäred på själva fredsdagen den 20 januari. Värd för detta var La-

holms kommun. 

Under året anordnades ytterligare 400 aktiviteter och evenemang på 

fredstemat i regi av ideella krafter, privatpersoner och företag. 

 

Samtliga aktiviteter samordnades, marknadsfördes och ibland även 

delfinansierades av en politisk styrgrupp med en för ändamålet an-

ställd projektledare. Jubileumsåret finansierades till stora delar av 

EU genom Leader-medel. 

 

  

 

     forts. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts. § 27 

 

Kulturenheten anlitades av projektledningen för genomförandet av 

det ”fredskalas” som avslutade jubileumsåret samt ansvarade för det 

musikstycke som skrevs speciellt för 400-års jubileet. Projektled-

ningen gjorde under jubileumsåret ett utmärkt arbete, och efter av-

slutat firande bildades ur denna en ny kommunal enhet under kom-

munstyrelsen, kommunikationsenheten, med syfte att fortsätta arbeta 

med att stäkra och bygga kommunens varumärke. Vid större arrange-

mang engagerar man och samarbetar med andra verksamheter i kom-

munen, t ex kulturskolan. 

 

Kultur- och utveckling bör tillsammans med kommunikationsen-

heten och planeringskontoret med fler berörda parter utreda möjlig-

heterna för fortsatta aktiviteter med anknytning till Freden i Knäred 

för att stärka Laholms och Knäreds varumärke, och sedan återkomma 

med underlag till kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 18. 

Protokoll kommunfullmäktige den 30 september 2014, § 156. 

Medborgarförslag från Lorenz Pucher den 29 augusti 2014. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Lorenz Pucher, Knäred 

Kommunfullmäktige 
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KUN § 28 Dnr 2014-000261 

 

Samlingsnamn för området på framtida kunskap och 

kompetenscentrum i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

fortsätta arbetet med framtagandet av samlingsnamn för området 

på framtida kunskaps- och kompetenscentrum i Laholms kom-

mun. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

utreda Campus Osbeck som samlingsnamn för området. 

 

Ärendebeskrivning 

Området uppe vid Osbecksgymnasiet har fram tills idag represente-

rats av ett ungdomsgymnasium. I och med ombyggnationer för att 

stärka ett gemensamt kunskaps- och kompetenscentrum kommer det 

även att representeras av arbetsmarknadsinsatser, kulturskolan, vux-

enutbildning och näringslivsenheten. Därför är det av stor vikt att ett 

officiellt samlingsnamn för området för det framtida kunskap och 

kompetenscentrum fastställs. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 18 december 2014, § 

180 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 25 feb-

ruari 2015. De gav även verksamheten i uppdrag att se till så att alla 

berörda parter får tillfälle att vara med och diskutera eventuella 

namn.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten vill få mer tid på sig för att 

samtala med alla berörda parter samt få in förslag kring vad Laholms 

kommuns framtida kunskaps- och kompetenscentrum ska kallas. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 19. 

 

 

 

 

   

 

 

     forts. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lorenz Pucher (C) och Magnus Johansson (S): Föreslå att verksam-

heten ges i uppdrag att utreda Campus Osbeck som samlingsnamn 

för området. 

 

Margareta Bengtsson (M): Föreslår att samlingsnamnet Campus Os-

beck inte skall utredas. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Lorenz Puchers (C) och Magnus 

Johanssons (S) och Margareta Bengtssons (M) förslag och finner att 

beredningsutskottet beslutar enligt Lorenz Puchers och Magnus Jo-

hanssons förslag. 

_____ 
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KUN § 29 Dnr 2015-000006 

 

Regional cykelplan för Halland 2015-2025 (Dnr RS 140193) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fram-

föra föreslagna synpunkter till Region Halland. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet och 

genomförandet av regional infrastrukturplan tagit fram ett förslag till 

regional cykelplan för Halland. Planen har tagits fram i samarbete 

med kommunerna i Halland och Trafikverket.  

 

Syftet med den Regionala cykelplanen är att skapa mål och visioner 

för hur vi långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet i ett regionalt per-

spektiv tillsammans i Halland. Cykelplanen kommer att vara sty-

rande för finansiering av cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnä-

tet. Visionen bygger på att man i Halland ska vilja och kunna cykla. 

Målsättning är ”Ökad andel cykelresor i Halland till år 2025”.  

 

För att nå det övergripande målet med ökad andel cykelresor finns 

behov av förbättrad trafiksäkerhet och nya cykelvägar. Beteendepå-

verkande åtgärder är viktiga för att få fler att vilja cykla. 

 

I Region Hallands Trafikförsörjningsprogram 2013-2015 är målet att 

skapa en attraktiv kollektivtrafik med fokus på de starka kollektiv-

trafikstråken. Det finns många fördelar med cykel. Genom att pla-

nera för cykel och kollektivtrafik tillsammans samt att ersätta bil med 

cykel på korta resor får man en positiv effekt på miljön genom mins-

kat koldioxidutsläpp. En ökad cykling medverkar till ökade förutsätt-

ningar för att nå ett hållbart samhälle. Ökad cykling bidrar även till 

förbättrad hälsa hos invånarna.  

 

Målsättningen med att ta fram en regional cykelplan för Halland är 

bra. En väl förankrad plan kommer att underlätta för utbyggnaden av 

cykelstråk för arbetspendling samt utveckling av turist- och rekreat-

ionsleder. Utbyggnad av regionala cykelstråk är viktigt så att det 

inom och mellan närbelägna stadskärnor finns möjlighet att ar-

betspendla med cykel. Dessutom är det viktigt att bygga ut cykelstråk 

även mellan kommunala tätorter och stadskärnor. 

   

 

      forts. 
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De fem förslag till prioriteringar utifrån de övergripande målet somt 

tagits fram är, ökad andel trafiksäkra vägar, ökad tillgänglighet till 

prioriterade målpunkter, ökad folkhälsa genom ökad andel cykling, 

samverkan kring kommunal och regional cykelplanering och sam-

verkan kring turism- och rekreationscykling. 

 

I prioriteringen saknas perspektivet kring synen på ”hela resan” som 

man nämnt tidigare i planen. Även samverkan med kollektivtrafiken 

för att kunna ta med sig sin cykel och för möjligheten till lånecykel 

vid bytespunkter. Det saknas även samverkan med närliggande reg-

ioner kring cykelplanering.  

 

Kattegattleden som är Sveriges första nationella cykelled, färdig-

ställs inom kort. Genom en ytterligare satsning på turism och rekre-

ationsleder samt att tillgängliggöra större turist och fritidsaktiviteter 

med cykel kan man få attraktivare städer och landsbygd. Detta är ett 

konkurrensmedel för att få fler invånare. Cykelplanen kan utökas 

med plan för utveckling av cykelturism/rekreationscykling. 

 

Förslaget till regional cykelplan utgår från dagens reserelationer men 

nämner inget om framtidens reserelationer och framtida utveckling. 

För att få en hållbar utveckling i hela Halland behövs strategiska in-

frastruktur- och trafiksatsningar, inte bara i områden där utveckling 

redan sker, utan i områden med uttalad potential. 

 

Behov av nya cykelvägar är stort. Under planperioden har man inte 

möjlighet att åtgärda alla brister utan en prioritering av åtgärder är 

gjort utifrån störst samhällsekonomisk nytta. Men man bör även pri-

oritera ur tillgängliggörandet av målpunkter med höga turist- och fri-

tidsaktivitetsvärden. 

 

Sträcka mellan Hasslöv och Östra Karup är på 2500 m. Hasslöv, som 

är en mindre tätort inom Laholms kommun, har fallit ifrån som för-

slag på framtida objekt i planen på grund av att man prioriterat tätor-

ter med fler än 500 invånare. En cykelväg mellan Hasslöv och Östra 

Karup kopplar ihop befintliga cykelvägar, vilket innebär ökad till-

gänglighet för arbetspendling med cykel till den nya järnvägsstat-

ionen i Båstad kommun. Hallandsås erbjuder höga turist- och fritids-

värden och genom denna cykelväg kan man göra ny turism och re-

kreationsled längs med åsen. 

 

     forts. 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 20. 

Tjänsteskrivelse från verksamheten den 30 januari 2015. 

Förslag till Regional cykelplan för Halland 2015-2025 

Skrivelse från Hasslövs Byalag 16 januari 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelse 
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KUN § 30 Dnr 2015-000003  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala och fri-

stående gymnasieskolor år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till fri-

stående gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med 

den 1 januari 2015: 

     Kr/elev och bidragsår 

     Inklusive moms 

BF Barn- och fritidsprogrammet  91 600 

EE El och energiprogrammet   111 700 

EK Ekonomiprogrammet   78 800 

FT Fordonsprogrammet exkl transport  132 000 

HT Hotell- och turismprogrammet  98 500 

IN Industritekniska programmet  144 500 

NA Naturvetenskapsprogrammet  85 200 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet  79 500 

TE Tekniska programmet   93 300 

SÄR Gymnasiesärskolan (utb påbörjad före 1 juli 2013) 261 900 

SÄR Gymnasiesärskolan (utb påbörjad efter 30 juni 2013) 314 100 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till andra 

kommunala gymnasieskolor enligt följande att gälla från och 

med den 1 januari 2015: 

     Kr/elev och bidragsår 

     Exklusive moms 

BF Barn- och fritidsprogrammet  86 415 

EE El och energiprogrammet   105 377 

EK Ekonomiprogrammet   74 340 

FT Fordonsprogrammet exkl transport  124 528 

HT Hotell- och turismprogrammet  92 925 

IN Industritekniska programmet  136 321 

NA Naturvetenskapsprogrammet  80 377 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet  75 000 

TE Tekniska programmet   88 019 

SÄR Gymnasiesärskolan (utb påbörjad före 1 juli 2013) 247 075 

SÄR Gymnasiesärskolan (utb påbörjad efter 30 juni 2013) 296 321 

 

 

 

    

     forts. 
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Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden ska fastställa bidrag till fristående 

gymnasieskolor och interkommunala ersättningar för elever som inte 

går i Laholms kommuns gymnasieskola. 

 

Enligt 16 kap. 52-55 §§ Skollagen (2010:800) ska hemkommunen 

lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på nationellt program 

vid skolenheten som hemkommunen är skyldig att erbjuda utbild-

ning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbör-

jades.  

 

Bidraget består av grundbeloppet enligt 16 kap. 53 § Skollagen 

(2010:800) och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 § skol-

lagen (2010:800). 

 

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostna-

der. 

 

Enligt 16 kap. 55 § skollagen (2010:800) ska grundbeloppet bestäm-

mas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 

av resurser till det programmet eller den inriktningen som hemkom-

munen erbjuder. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 21. 

Skolverkets riksprislista antagen 30 januari 2015 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Berörda skolor 
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KUN § 31 Dnr 2015-000037  

 

Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Edenberga 

brandstation (Edenberga 2:16), Ränneslövs socken 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot de skydds-

bestämmelser fastigheten Edenberga 2:16 (Edenberga brandstation) 

kommer att omfattas av efter det att den förklarats som byggnads-

minne. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Hallands län har väckt frågan om byggnadsminnes-

förklaring av fastigheten Edenberga 2:16 (Edenberga brandstation) 

i Laholms kommun. Ärendet har översänts till kultur- och utveckl-

ingsnämnden för yttrande över de skyddsbestämmelser som fastig-

heten i framtiden kommer att omfattas av. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 22. 

Tjänsteskrivelse från verksamheten den 4 februari 2015. 

Remiss från Länsstyrelsen i Halland den 3 februari 2015. 

Byggnadsminnesutredning. 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Länsstyrelsen i Halland 
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KUN § 32 Dnr 2014-000239  

 

Förslag på hur fritidsenheten kan bidra till ett föreningsliv utan 

kränkande särbehandling, diskriminering och utanförskap 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens godkänner att fritidsenheten till-

sammans med Rädda barnen, SISU och Hallands Idrottsförbund 

erbjuder föreningarna i Laholms kommun utbildning i att arbeta 

mot kränkande särbehandling, diskriminering och utanförskap. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden avsätter 75 000 kr under 2015 till 

att premiera föreningarna genom att anlita inspirerande föreläsare, 

göra studiebesök med mera för dem som genomgått utbildningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån nämndens mål i nämndsplan har fritidsenheten utarbetat ett 

förslag på hur de föreningar som gör speciella insatser i syfte att 

förhindra kränkande särbehandling, diskriminering och utanförskap 

kan uppmuntras. 

 

Fritidsenheten har tillsammans med Rädda barnen, SISU i Halland 

och Hallands Idrotts-förbund utarbetat ett förslag på hur de kan 

hjälpa föreningarna att genomföra dessa insatser. Vid ett flertal mö-

ten har representanter för fritidsenheten träffat SISU, Rädda barnen 

och Hallands Idrottsförbund för att diskutera hur de kan hjälpa före-

ningarna till ett föreningsliv utan kränkande särbehandling, diskri-

minering och utanförskap.   

 

Rädda barnen och SISU har i flera kommuner i landet arbetat med 

en utbildning som heter ”High five”. Utbildningen utgår från Rädda 

Barnens material ”Fem steg till en handlingsplan” och Riksidrotts-

förbundets material ”Skapa trygga idrottsmiljöer”. Utbildningen 

sker vid tre tillfällen och cirka 3 timmar per tillfälle. 

 

Genom utbildningen får föreningarna: kunskap om ”Barnkonvent-

ionen” och ”Idrotten vill” samt hur man omsätter det i praktiken.  

 

Hur man förebygger, upptäcker och hanterar diskriminering och 

kränkande behandling. En konkret och förebyggande handlings-

plan. Rädda Barnens ”high fivemärke” till hemsidan, för att visa att 

man arbetar aktivt med frågorna samt ett förslag till föreningsbrev 

med information som kan skickas till föräldrar. 

 forts. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

forts. § 32 

 

Kultur- och utveckling vill testa denna modell i Laholm, inte bara 

begränsat för idrottsföreningarna utan alla typer av ideella före-

ningar med ungdomsverksamhet. De föreslår att fritidsenheten till-

sammans med Rädda barnen, SISU och Hallands Idrottsförbund er-

bjuder föreningarna denna utbildning. Målet är att varje förening 

ska ta fram en handlingsplan och därefter aktivt arbeta mot krän-

kande särbehandling, diskriminering och utanförskap.   

 

För att öka intresset bland föreningarna vill de premiera förening-

arna genom att anlita inspirerande föreläsare, göra studiebesök med 

mera för dem som genomgått utbildningen.  

 

Uppföljning ska ske och redovisas efter utbildningens slut, senast 

den 30 november 2015. Planen är att starta utbildningen under 

första halvåret 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

11 februari 2015, § 25. 

Tjänsteskrivelse den 6 november 2014 

_____ 

 

Beslutet skickas till:  

Rädda barnen 

SISU i Halland 

Hallands idrottsförbund 
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Justerandes signatur:_____________________________ 

   

KUN § 33 Dnr 2015-000001 

 

Anmälningar år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar en förteckning med ärenden eller dokument som 

har kommit in till kanslienheten under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 13 februari 2015.  

____ 
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KUN § 34 Dnr 2015-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

 

Beslut som har fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med kom-

munallagen 6 kapitel 35 § anmälas till kultur- och utvecklingsnämn-

den i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 13 februari 2015. 

_____ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 
Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-02-25 

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 
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KUN § 35 Dnr 2015-000006 

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Information/ lägesrapport från de frivilliga skolformerna – Bo Wah-

lin och Rosa Aarnes 

- Presenterar den nya organisationen med flytt av Kulturskolan.  

- Utbildning av vuxenelever, samarbete med olika aktörer internt 

som externt.  

- Problemområden som de frivilliga skolformerna har att hantera. 

Ordförande ber beredningsutskottet ta med sig frågan kring it ut-

maningar. Förfrågan från ersättare Tenny Davidsson (S) att 

nämnden får en återkoppling kring it-utmaningarna tills nästa 

nämndssammanträde.  

 

Information/ lägesrapport från gymnasieskolan – Ingela Månsson 

- Presentation kring söket 2015, volymförändringar i elevkullarna 

och framtidens gymnasium. 

 

Information från ordföranden – Margareta Bengtsson 

- Kontaktpolitiker kommer som ärende till nämnden i mars månad.  

 

Information från verksamheten – Ulf Mattsson 

- Konsekvensanalys för evakuering och flytt vid ombyggnationen 

av området Osbeck. 

- Organiseringen av verksamheten och stabsfunktion, administrat-

ion och stödfunktion till chefer.  

- Presentation av Visitlaholm.se och planering av sajten. 

- Lansering av sajten för området Relax fishing Sweden. Plattform 

för internationell marknadsföring av fiske som besöksnäring. 

- Kattegattleden har fått med Region Skåne i arbetet. Marknadsfö-

rings har börjat på den internationella marknaden. 

- Slutrapport för Gateway Laholm.  

____ 

 
 

 


