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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 51

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000086

Ekonomisk rapport år 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi. april 2015.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 52

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000065

Öppettider på Folkhälsocentrum och utebaden sommaren 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner öppettiderna för utebaden och Folkhälsocentrum under sommaren 2015.
Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att vid badväder ska en beredskap om att förlänga öppettiderna på Flammabadet och eller
Veingebadet finnas.
Ärendebeskrivning
Fritidsenheten har upprättat ett förslag på öppettider för
Folkhälsocentrum samt utebaden under perioden 13 juni till och med
den 16 augusti 2014.
Flammabadet i Knäred och Veingebadet;
Period 13 juni till 5 juli
Måndag till fredag, klockan 11.00 – 18.00
Lördag till söndag, klockan 10.00 – 18.00
Period 6 juli till 16 augusti
Måndag till söndag, klockan 10.00 – 18.00
Vallberga- och Våxtorpsbadet;
Period 15 juni till 14 augusti
Måndag till fredag klockan 11.00 – 16.00
Lördag och söndag är det Stängt
Folkhälsocentrum;
Period 15 juni till 14 augusti
Bad, Café och reception
Måndag till fredag, klockan 15.00 – 19.00
Tisdag och torsdag, klockan 06.00 – 08.00
Lördag och söndag är det stängt
Lagaholmshallarna
Måndag till fredag, klockan 15.00 – 19.00
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 40. Verksamhetens förslag på öppettider 2015
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 53

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000066

Öppettider för biblioteket sommaren 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till sommartider för filialbiblioteken, bokbussen och Stadsbiblioteket år 2015.
Ärendebeskrivning
Under sommaren har biblioteket andra öppettider för att anpassa
verksamheten till behovet. Filialbiblioteken minskar öppethållandet
till en dag i veckan. Bokbussen utökar tidtabellen med heldagsturer
varje fredag, istället för halvdagsturer varannan fredag som resten av
året.
Bokbussen kör enligt sommartidtabell från den 15 juni till 23 augusti.
Filialbiblioteken har öppet en dag i veckan från den 15 juni till 16
augusti, vilket följer skolans sommarlov.
Knäreds bibliotek öppet onsdagar 15.00 till 19.00
Veinges bibliotek öppet torsdagar 15.30 till 18.30
Våxtorps bibliotek öppet måndagar 16.00 till 19.00
Stadsbibliotekets sommaröppettider har tidigare varit desamma som
för resten av året. I år föreslår man en begränsning även av
Stadsbibliotekets öppettider under sommaren. Stadsbibliotekets öppettider perioden den 15 juni till 16 augusti föreslås enligt nedan;
Måndagar 13.00 till 19.00
Tisdagar 13.00 till 19.00
Onsdagar 13.00 till 19.00
Torsdagar 10.00 till 19.00*
Fredagar 10.00 till 17.00*
Lördagar 10.00-13.00
* (öppet med begränsad service mellan 8.00 till 10.00)
De tider som avviker från ordinarie öppettider är måndagar till onsdagar då Stadsbiblioteket resten av året öppnar 10.00. Dagstidningsläsning kan måndagar till onsdagar under sommaren vara öppen från
8.00 i nuvarande tidningsrum i anslutning till biblioteket.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 41. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 24 mars 2015.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 54

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2013-000157

Namnförslag på väg i Mellby
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att gatan inom det planlagda området Mellby 1:22 namnsätts till Mellby ängar.
Ärendebeskrivning
Då kultur- och utvecklingsnämnden är ansvariga för namngivning av
gator ska ärendet kring gatunamn för Mellby 1:22 beslutas. Gatan är
placerad vid det nya bostadsområdet på gamla åker och ängsmark i
nära anslutning till Smedjeån. Vägarna i nära anknytning till denna
nya gata har namn likt Mellby Bäckavägen, Mellby Brovägen. Exploatörens önskan är därför att man utser ett namn med anknytning
till trakten. Det namnförslag som inkommit från exploatören är
Mellby ängar.
Samhällsbyggnadskontoret delar exploatörens åsikt och ställer sig
bakom hans förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 42. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26
mars 2015.
_____
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadskontoret

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 55

Sammanträdesdatum

8

2015-04-22
Dnr 2014-000274

Bruttobudgetförändring år 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner bruttobudgetförändring
avseende internbudget för år 2015. Kostnad såväl som intäkter ökar
med 12,896 tkr i förhållande till befintlig bruttoram.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medlen utgör en ekonomisk nettoram, och det är nämndernas bruttobudgetförändring
som är underlag till deras nettoram. Det innebär att samtliga kostnader och intäkter inom nämndernas verksamhetsområden ska behandlas i budgeten.
Då nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget under året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det
finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoomslutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte påverkas.
En av de största anledningarna till förändringen är att bruttoomslutningen avseende integrationsverksamheten har ökat under förgående
år och kommer även öka under innevarande år. Detta medför en justering i budgeten av kostnader såväl som intäkter.

Intäkter
Kostnader

Kf ram
-45 481
228 014

Netto

182 533

Kun internbudget 2014
-58 377
240 910
182 533

Förändring
-12 896
12 896
0

Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 43.Verksamhetens tjänsteskrivelse den 12 mars 2015.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 56

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000082

Uthyrningsprinciper i idrottslokaler 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande riktlinjer för uthyrning av idrottslokaler:
1. sanktioner införs för de föreningar som bokar upp tider utan att
använda dem.
2. bokade tider som sägs upp när säsongen startat debiteras hela terminen.
3. tider som inte använts och som debiterats föreningen, kan bokas
av annan som söker tider.
Ärendebeskrivning
Då fritidsverksamheten skickar ut ansökningshandlingarna för tider
i idrottslokalerna poängteras vikten av att föreningarna enbart söker
tider som stämmer med det verkliga behovet. Föreningar med ungdomsverksamhet och inomhus sporter är prioriterade vid fördelningen. Vid ett flertal tillfällen har verksamheten upptäckt att föreningar söker tider som de inte har behov av ändå. När säsongen sen
startas upp avbokas tiden.
I dagsläget är de sanktioner vi har 14 dagars uppsägningstid som föreningen får betala. Följden av detta blir att övriga föreningar blir tilldelade senare tider, alternativt får starta upp sin verksamhet i en annan idrottslokal än önskat. När väl verksamheten startat upp är det
svårt att flytta tillbaka igen även om det blir lediga tider vid säsongsstart.
Tider som bokas innan terminsstart men som avbokas när säsongen
börjat, debiteras för bokad tid terminen ut. Likaså tider som står
tomma och som inte används av föreningen som bokat. Tiderna tilldelas annan sökande. Skulle föreningen behöva ytterligare tid som
de inte sökt får det ta vad som är ledigt. Sanktionen att föreningen
får betala för sin bokade tid terminen ut skulle innebära att idrottslokalerna används på ett rationellt och rättvist sätt och att föreningarna
bokar upp de tiderna efter behov.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 44. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 16 mars 2015.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 57

Sammanträdesdatum

10

2015-04-22
Dnr 2014-000245

Bildande av ekonomisk förening för samverkan kring laxfiskedestination "Relax fishing"
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden stödjer verksamhetens förslag att
anställa en projektledare för att ta fram ett förslag på strategi för att
främja och utveckla fritidsfisket och fisketurismen i Laholms kommun, i enlighet med bilagda projektdirektiv.
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att arbetet finansieras med
nämndens utvecklingsmedel med 156 400 kr.
Ärendebeskrivning
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18
december 2014, § 174, att projektet ”Destination Laxaland” skulle
övergå till en ekonomisk förening med namn ”Relax fishing”.
Laholms kommun har varit projektägare tillsammans med Halmstads
kommun och Falkenbergs kommun. I det formella samarbetet ”Relax
fishing” ingår, förutom Laholms kommun, Halmstads kommun,
Nissans fiskevårdsområde och Lagans fiskevårdsområde. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 13 januari 2015, § 14, att
godkänna den ekonomiska föreningen ”Relax fishing” och dess
stadgar.
Jordbruksverket och Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram en
nationell strategi för fritidsfiske och fisketurism som lyfter fram den
potential som fritidsfiske utgör för att attrahera såväl invånare som
besökare. En övergripande idé om hur Laholm vill utveckla fritidsfisket och den fiskerelaterade besöksnäringen i kommunen saknas
och bör anknyta till den nationella strategin.
Laholms kommun har goda möjligheter att bli en spännande och välkänd fiskedestination. Det finns ett flertal fiskevårdsområde i kommunen och det finns möjlighet att utveckla fler. För att attrahera besökare krävs en samordning och en samsyn på hur Laholm vill och
kan utveckla fritidsfisket med ett långsiktigt och hållbart perspektiv,
där vi kan stärka våra fiskestammar och eventuellt begränsa uttag
och fångstmetoder.

forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-22

forts. § 57
Laholms kommun har intressen i fiskevårdsområden och i den ekonomiska föreningen Relax Fishing men saknar ett sammanhållet
styrdokument som anger färdriktning och kommunens förhållning
till fritidsfiske och fiskerelaterad besöksnäring.
Det innebär att det inte finns något att utgå från i samverkan med
andra intressenter och att det inte finns en gemensam utgångspunkt
för fiskevårdsplanerna i fiskeområdena. Sammantaget innebär bristen på den övergripande idén och strategin kring fiske och fiskerelaterad besöksnäring ett hinder för att driva utvecklingen framåt och i
takt med varandra.
Kultur- och utvecklingsnämnden har i kommunplanen ett åtagande
att under året ta fram en strategi för utvecklingen av hållbart fiske
och fiskerelaterad besöksnäring. Åtagandet är kopplat till två olika
resultatmål i kommunplanen: 4.2. Antalet företag inom handels- och
tjänstesektorn samt besöksnäringen ska öka, 5.1. Kommunen ska arbeta för ett hållbart tänkande som systematiskt genomsyrar alla verksamheter i syfte att uppnå en ekologisk, ekonomisk och social hållbar
utveckling.
Kultur- och utvecklingsnämnden svarar enligt Laholms kommuns
författningssamling för fiskevårdsfrågor som ankommer på kommunen.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 45. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 1 april 2015,
projektdirektiv för strategi för utveckling av ett hållbart fiske och
fiskerelaterad besöksnäring, projektbudget, Svenskt Fritidsfiske och
Fisketurism 2020, Jordbruksverket och Havs och Vattenmyndigheten
_____
Beslutet skickas till: Relax fishing

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 58

Sammanträdesdatum

12

2015-04-22
Dnr 2014-000261

Samlingsnamn för området på framtida
kompetenscentrum i Laholms kommun

kunskap

och

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att namnge området för det
nya kunskap- och kompetenscentrum till Campus Laholm
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att namnge fastigheten till
Osbeck, vilket ingår som en av tre fastigheter under samlingsbegreppet för området, tillsammans med Folkhälsocentrum och
Lagaholmsskolan.
Reservation
Margareta Bengtsson (M), Jenny Graveleij Lundholm (M) och
Martin Petersson (MP) lämnar in en skriftlig reservation.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Osbecksgymnasiet byggs om och i framtiden
kommer att inrymma fler verksamheter än bara ungdomsgymnasiet,
efterfrågas ett nytt namn på fastigheten. Fastigheten i sig ligger i direkt anslutning till Lagaholmsskolan och Folkhälsocentrum, vilket
sammantaget gör området till Laholms kommuns största mötesplats
i framtiden. Den framtida mötesplatsen bör även namnges och då begreppsmässigt inkludera det ombyggda Osbecksgymnasiet, Folkhälsocentrum och Lagaholmsskolan.
Kultur- och utvecklingsnämnden behandlade ärendet kring samlingsnamn för området på framtida kunskap och kompetenscentrum
i Laholms kommun på sammanträdet den 18 december 2014. Man
gav verksamheten i uppdrag fram till februari 2015, tillsammans med
berörda parter ta fram förslag på namn och återkomma till nämnden.
Vid sammanträdet den 25 februari 2015 beslutade nämnden att ge
verksamheten mer tid, samt uppdrog åt verksamheten att särskilt utreda begreppet Campus, som lämpligt epitet på området.
För att utreda Campus-begreppet, i konkurrens med andra föreslagna
samlingsnamn, på ett så neutralt sätt som möjligt så uppdrogs åt
kommunens upphandlade reklambyrå Buddy AB att genomföra en
sådan. Verksamheten har bjudit in medarbetare och deltagare att
komma med namnförslag, på såväl området som byggnaden.
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-22

forts. § 58
Vad gäller fastighetens framtida namn så har olika namnförslag
diskuterats internt med medarbetare och elever, och ett nästintill
samstämmigt förslag är Osbeck.
Osbeck skulle kunna utgöra det samlade varumärket för de olika
verksamheter som befinner sig i byggnaden, men särskiljas på
samma sätt som Laholms kommun särskiljer sina olika verksamheter
under varumärket Laholm
Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Graveleij Lundholm (M): Kultur- och utvecklingsnämnden
återremittera beslutet att namnge området för kunskap- och
kompetenscentrum.
Margareta Bengtsson (M), Martin Petersson (MP): Kultur- och
utvecklingsnämnden namnger det nya området för kunskap- och
kompetenscentrum till Laholms utvecklingscentrum.
Lorenz Pucher (C), Gudrun Pettersson (C), Magnus Johansson (S),
Lennart Hansson (KD), Karl-Fredrik Tholin (S): Kultur- och
utvecklingsnämnden namnger det nya området för kunskaps och
kompetenscentrum till Campus Laholm.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden på Jenny Graveleij Lundholms förslag
om återremiss och ser att Kultur- och utvecklingsnämnden avslår
förslaget.
Ordförande ställer Margareta Bengtsson (M) m.fl. och Lorenz
Pucher (C) m.fl. förslag mot varandra och finner att nämnden bifaller
Lorenz Pucher m.fl. förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 46. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 8 april 2015,
utredning kring namnförslag av Buddy AB.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 59

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000081

Svar på remiss - ansöka om godkännande som huvudman för
nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium i Halmstads kommun
fr.o.m. läsåret 2016/2017
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden bedömer att det i framtiden kan
komma att påverka eftersom man har tankar på att starta en bordtennisprofil i kommunen.
Ärendebeskrivning
Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en nationellt godkänd
idrottsutbildning med inriktning bordtennis. Man planerar för start
höstterminen 2016, och beräknar åtta platser per årskurs. En fullt
utbyggd verksamhet är först 2018 med totalt 24 platser.
Laholms kommun ges i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800)
tillfälle att yttra sig över ansökan. Laholms kommun har en gymnasieskola som är i kommunal regi. Skolinspektionen har lämnat ärendet på remiss till Laholms kommun, som gett kultur- och
utvecklingsnämnden, i uppdrag att yttra sig i ärendet.
Det verksamheten ser är att det sker en kraftig minskning av gymnasiekullarna inom de närmaste åren. Enligt prognoser kommer gymnasiekullarna fortsatt att ligga på denna låga nivå under ytterligare
några år. Redan med nuvarande gymnasieutbud innebär denna kraftiga elevminskning att det finns, och kommer att finnas, en avsevärd
överkapacitet av gymnasieplatser i närområdet inom en överskådlig
framtid.
Osbecksgymnasiets idrottsprofil är inte certifierat som nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU). Bortsett från detta bedriver
Osbecksgymnasiet en idrottsprofil, och hoppas kunna starta upp inriktningen bordtennis i samarbete med Laholms bordtennis-förening.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 47. Yttrande från verksamheten den 27 mars 2015.
Aspero Idrottsgymnasiums ansökan med bilagor.
_____
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-22

forts. § 59
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 60

Sammanträdesdatum

16

2015-04-22
Dnr 2015-000056

Svar på remiss - ansökan om godkännande som huvudman för
en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Ljud &
Bildskolan i Halmstad fr o m läsåret 2016/2017
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra.
Reservation
Magnus Johansson (S), Karl-Fredrik Tholin (S)
Ärendebeskrivning
Ljud och Bildskolan LBS AB har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande att utöka utbudet och starta upp teknikprogrammet
med inriktning informations- och medieteknik. Man beräknar på 16
platser per årskurs, antal elever vid fullt utbyggd verksamhet är 48
stycken och detta inträffar år 2018.
Laholms kommun ges i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800)
tillfälle att yttra sig över ansökan. Laholms kommun har en gymnasieskola som är i kommunal regi. Osbecksgymnasiet erbjuder idag
inte inriktningen informations- och medieteknik.
Inriktningen som Ljud och Bildskolan LBS AB ansöker om att få
starta erbjuds inte av Laholms kommun. Laholm kommun bedöms
inte påverkas negativt av att denna programinriktning tillförs.
Det sker dock en kraftig minskning av gymnasiekullarna inom de
närmaste åren. Enligt prognoser kommer gymnasiekullarna fortsatt
att ligga på denna låga nivå under ytterligare några år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Johansson (S): Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att Ljud och Bildskolans LBS AB ansökan ska
avslås.
Margareta Bengtsson (M) och Lorenz Pucher (C): Kultur- och
utvecklingsnämnden bifaller beredningsutskottets förslag.

forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________
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Sammanträdesdatum

2015-04-22

forts. § 60
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
utvecklingsnämnden bifaller Margareta Bengtssons och Lorenz
Puchers förslag
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 48. Yttrande från verksamheten den 23 mars 2015.
Ljud och bildskolan i Halmstad LBS AB ansökan med bilagor.
____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 61

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000080

Intresseanmälan att bedriva intraprenad inom hvb-verksamheten i Laholms kommun
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för ett ställningstagande kring intraprenadsmöjligheter i
Laholms kommun.
Ärendebeskrivning
Kultur- och utvecklingsnämnden har fått in en intresseanmälan kring
att bedriva intraprenad i Laholms kommun. Intresseanmälan inriktar
sig på hem för vård eller boende inom integrationsenheten.
Kultur- och utvecklingsnämnden kan i dagsläget inte ta ställning till
intresseanmälan då det inte finns några upprättade riktlinjer i
Laholms kommun gällande intraprenad. Därav tar nämnden upp
ärendet kring intraprenad, men skickar det vidare till kommunstyrelsen som få behandla ärendet utifrån den viljeriktning som finns.
Kultur- och utvecklingsnämnden kan senare ta ställning till den specifika intresseanmälan som inkom den 20 mars 2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 49. Intresseanmälan från Pia Johnsson m.fl. samt bilaga
i form av riktlinjer för intraprenad i Halmstad kommun.
____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 62

Sammanträdesdatum

19

2015-04-22
Dnr 2015-000069

Förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för
skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2016-2020
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom verksamhetens
förslag och skickar det vidare till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I Laholms kommun arbetar man ständigt med att förbättra säkerheten
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor revideras och antas av
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska
kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de
skall hantera extraordinära händelser. Laholms kommun har valt att
uppfylla lagkraven i ett sammanhållet handlingsprogram för skydd
mot olyckor och extraordinära händelser.
Räddningstjänsten har tillsammans med nämndernas presidier,
Laholmshem AB och Södra Hallands Kraft tagit fram förslag till förbättringsområden och ambitioner till handlingsprogrammet för åren
2016-2020. Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat ett förslag till nämnden med följande innehåll:
Förbättringsområde

Ambition

Trygghet

Den upplevda och faktiska tryggheten ska öka i
Laholms kommun
Ungdomars psykiska välbefinnande ska öka i
Laholms kommun
Närvaron av narkotika, alkohol och tobak bland
ungdomar ska minska i Laholms kommun
Omfattningen av fallolyckor bland äldre ska minska
i Laholms kommun
Omfattningen av bränder i bostäder ska minska i
Laholms kommun

Välbefinnande
Narkotika, alkohol och tobak
Fallolyckor
Brand i bostäder

Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 50.
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-22

forts. § 62
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen den 5 mars 2015, Förbättringsområden och ambitioner för en ökad säkerhet och trygghet i Laholms
kommun 2016-2020. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 24 mars
2015.
____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 63

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000083

Kollektivtrafikplan 2016
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur och utvecklingsnämnden anser att kommunstyrelsen ska påtala för Hallandstrafiken att de bör ompröva sina förslag kring linjerna som trafikerar Laholm-Drakabygget och Laholm-Hishult/
Kornhult då förslaget påverkar både nuvarande och kommande
elever på Osbecksgymnasiet. Det är av stor vikt att det finns
fungerande resmöjligheter för elever till och från Osbecksgymnasiet.
Ärendebeskrivning
Hallandstrafiken har tagit fram förslag till kollektivtrafikplan som
beskriver dess verksamhet och föreslagna trafikförändringar för år
2016 samt med utblick 2017-2018. Kommunstyrelsen ska avge sitt
yttrande i början av maj och har översänt kollektivtrafikplanen till
kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande. Nämnden uppmanas
att beskriva konsekvenserna för elever på Osbecksgymnasiet med
hänsyn till att linjen Laholm-Drakabygget och Laholm –
Hishult/Kornhult kommer att läggas ned.
Förslaget innebär att linjen L257 Laholm-Drakabygget, som idag trafikerar sträckan med två dubbelturer per vardag, läggs ned på grund
av lågt antal resenärer. Hallandstrafiken beskriver att förslaget, som
innebär att det inte blir någon bussförbindelse mellan Våxtorp och
Drakabygget, medför att möjligheten till skol- och arbetspendling
med buss försvinner på sträckan. Av antalet påstigande är ca 2,2 per
vardag gymnasieelever enligt mätningar som Hallandstrafiken genomfört. Från Våxtorp finns fortsatt förbindelse till Laholm.
Förslaget innebär att det inte finns resmöjligheter från Drakabygget
för elever som ska till Osbecksgymnasiet. I dag finns det 40 elever
på Osbecksgymnasiet med resekort om reser Våxtorp-LaholmVåxtorp. Det finns 7 elever på Osbecksgymnasiet med resekort som
reser mellan Drakabygget-Våxtorp. Förslaget innebär således svårigheter för elever som går på skolan idag men påverkar även de elever
som står inför ett gymnasieval där kommunikationer till och från skolan påverkar val av skola. Väl fungerande resmöjligheter påverkar
Osbecksgymnasiets attraktivitet.
Vidare innebär förslaget att linjen L228 Laholm- Hishult/Kornhult,
som idag trafikerar sträckan med fyra dubbelturer per vardag,
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

2015-04-22

forts. § 63
får reducerad trafik till två dubbelturer på grund av lågt resande och
att linjen enbart trafikerar Laholm-Hishult. Hallandstrafiken
beskriver att resmöjligheter kvarstår morgon/eftermiddag från och
till Hishult vilket möjliggör gymnasiependling och viss arbetspendling. Sträckan Kornhult-Hishult blir utan trafik.
Förslaget innebär att försämrade resmöjligheter till och från Hishult
för elever som ska till Osbecksgymnasiet. Vidare innebär förslaget
att det inte finns resmöjligheter för elever som bor i Kornhult och
som behöver ta sig till Hishult för att sedan resa vidare till Laholm. I
dag finns det åtta stycken elever på Osbecksgymnasiet med resekort
om reser Hishult-Laholm-Hishult och det finns fyra stycken elever
som reser mellan Björnhult-Hishult. Förslaget innebär således svårigheter för elever som går på skolan idag men påverkar även de elever som står inför ett gymnasieval där kommunikationer till och från
skolan påverkar val av skola. Väl fungerande resmöjligheter påverkar Osbecksgymnasiets attraktivitet.
Kultur och utvecklingsnämnden anser att det är av stor vikt att det
finns fungerande resmöjligheter för elever till och från Osbecksgymnasiet. Nämnden anser att kommunstyrelsen ska påtala för
Hallandstrafiken att de bör ompröva sina förslag kring linjerna som
trafikerar Laholm-Drakabygget och Laholm-Hishult/Kornhult. Om
det trots nämndens erinran inte är möjligt trafikera berörda sträckor
med nuvarande busstrafik måste andra alternativ finnas för både de
elever går på Osbecksgymnasiet idag och för de som vill gå på
Osbecksgymnasiet framöver. Fungerande kommunikationsmöjligheter för eleverna påverkar skolans attraktivitet både för nuvarande
och kommande elever.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 51. Kollektivtrafikplan 2016 samt tillhörande skrivelse
från Hallands-trafiken. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 1 april
2015.
____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 64

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000089

Plansamråd - Detaljplan för Åmot 1:97 och 2:256 (Villatomter,
Mellbystrands centrum)
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden anser att nya byggnaderna på
planlagt område bör anpassas till de omgivande äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, minst lika viktigt är det att hela
miljön i området anknyter till det för området så karaktäristiska.
Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i norra Mellbystrand, gränsar i norr mot Birger Pers väg, öster, söder och väster om planområdet finns befintlig
byggnation. Syftet och huvuddraget med denna detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder i Mellbystrand. Planområdets placering
skapar livskvalitet då det finns ett bra underlag för bland annat service och rekreation i närheten, förslaget möjliggör även en utveckling för kustområdet.
Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedömning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Liksom förslaget påvisar medför planen av nya bostäder till en
utveckling av rekreation och friluftsliv. Exploatering i området bidrar till ett mer levande kustområde. Verksamheten arbetar med att
ta fram en långsiktig plan kring hur man skulle kunna utveckla kustområdet och dess attraktivitet, tillsammans med Mellbystrandförening och Skummeslövs badortsförening.
För övrigt angränsar planförslaget i öster mot fastigheterna Åmot
1:49, 1:153 och 1:23 som har fritidsbebyggelse från 1900-talets
första decennier -10, -20, -30-tal. Byggnaderna har byggnadsklass 2,
kulturhistoriskt värdefull byggnad, vars kulturhistoriska särdrag ska
beaktas enligt planförslaget. Utifrån Laholms kommuns vision ”I
Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas
livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.” ser verksamheten
positivt till liknande utveckling och har därför inget att erinra mot
planförslaget.
Kulturenheten har yttrat sig i ärendet och ser att nämnden bör påtala
att den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivande äldre och
kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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men minst lika viktigt är att nämnden poängterar att hela miljön i
området ska anknyta till den för området så karaktäristiska t ex
mycket tall, ljung, kråkris etc. i växtligheten för att betona den
ursprungliga badortskaraktären.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 52. Verksamhetens tjänsteskrivelse den 2 april 2015
Samrådshandlingar, miljö- och bygg den 26 mars 2015
_____
Beslutet skickas till: Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 65

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2014-000190

Industriprogrammet på Osbecksgymnasiet
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att industritekniska programmet ska finnas kvar som skolförlagd utbildning, såväl som lärlingsutbildning.
Ärendebeskrivning
Ett ökat antal ungdomar söker till Osbecksgymnasiet, men trenden
med färre sökande till yrkesprogrammen fortgår. Industritekniska
programmet hade till läsåret 2014/2015 tre sökande. Detta innebär
stor påfrestning på ekonomin och där programmet på egen hand inte
kan bära kostnaden för fortsatt drift. Programmet släpper tio elever
läsåret 2014/2015. Detta innebär att kommande läsår läser endast sju
elever på programmet borträknat de eventuella sökande programmet
har till läsåret 2015/2016.
Antalet sökande på industritekniska programmet har varit lågt under
en längre tid. Detta är inte unikt för Laholm och Osbeck utan utvecklingen är densamma i Halland samt övriga Sverige. Efter dialog med
det lokala näringslivet och industriföretagen i Laholms kommun tar
nämnden nu upp ärendet igen.
Osbecksgymnasiet ser fortfarande industritekniska programmet som
ett lämpligt program att utbilda elever enligt lärlingsmodell, men vill
samtidigt pröva att öka intresset för den skolförlagda utbildningsformen.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 8
april 2015, § 54.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 66

Sammanträdesdatum

2015-04-22
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 15 april 2015.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 67

Sammanträdesdatum

2015-04-22
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 kommunallagen 6 kapitel 35 § anmälas till kultur- och utvecklingsnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.
Beslutsunderlag
Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 15 april 2015.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 68

Sammanträdesdatum

2015-04-22
Dnr 2015-000006

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015
Fritidsenheten informerar om vad som är på gång just, parkouranläggning, padelbanor, upprustning av Lagaleden samt stimulans
för föreningar som engagerar sig för att förhindra utanförskap.
Arbetet med aktivitetshuset och fritidsledarnas verksamhet fortsätter.
Poängterar även hur viktiga föreningarna är för Laholms kommun.
Under år 2014 till idag har fritidsenheten arbetat med att planera och
ta fram Multisportarena, ny belysning på Hökaslingan, utegym vid
Hökaslingan och Folkhälsocentrum, samt ny idrottshall i Mellbystrand. – Christer Johansson
Integrationsenheten presenterar de olika verksamheter som inryms
enheten. Arbetar idag med att starta upp ett tredje boende för
ensamkommande för att kunna leva upp till avtalen med
Migrationsverket. Invandrarindex är en undersökning som enheten
komma genomföra under året. Arbetar idag med en översyn av
integrationsuppdraget i kommunen som ska redovisas till kommunstyrelsen. – Pia Svensson
Ordförande informerar om det företagsbesök som beredningsutskottet gjort på några av kommunens företag. Hon beskriver även
individsamverkansteamens möte och hur långt Laholm kommit i
frågan. – Margareta Bengtsson
Verksamhetschefen informerar vad som är på gång i verksamheten.
Arbetsmarknadsinsatser skriver ett samverkansavtal med socialnämnden för att kunna remittera försörjningsstödsdeltagande till
arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsinsatser arbetar med den
nya modellen som kommunstyrelsen skjutit till pengar vilket gjort att
fler arbetsträningsplatser kunnat skapas. Möbellager kommer startas
upp i kommunen och kommunstyrelsen är positiva till verksamheten.
Vad gäller Leadermedel så har Halland blivit tilldelade totalt 66 mkr
för olika projekt. – Ulf Mattsson
Inspel gällande riktlinjer för flaggning i Laholms kommun. – Gunnar
Gullander
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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