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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden
§ 69

Sammanträdesdatum

2015-05-20
Dnr 2015-000085

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen för respektive bidragsform enligt nedanstående förslag.
Ärendebeskrivning
Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av bestämmelser fastställda av kommunfullmäktige. De nu gällande bestämmelserna beslutades i kommunfullmäktiges den 27 januari år
2015, § 1.
Förutom förändringar inom lokalbidragets utformning i LFS 7.8 § 23
och § 24 har ansökningstiden för samtliga ansökningar ändrats till
den 25 februari och 25 augusti, vilket är en anpassning till Riksidrottsförbundets ansökningstider för aktivitetsbidrag. Bidrag lämnas i
form av aktivitetsbidrag, lokalbidrag, utbildningsbidrag och övrigt
bidrag. Kultur- och utvecklingsnämnden har årligen uppdraget att,
utifrån tilldelat budgetanslag, fastställa bidragsbelopp för respektive
bidragsform.
Budgetramen för bidrag till föreningar år 2015 har i internbudgeten
fastställts till 3 112 tkr, vilket är oförändrat jämfört med år 2014.
Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet år 2014 och inkomna ansökningar för år 2015 upprättat en beräknad budget för respektive
bidragsform med oförändrade bidragsbelopp jämfört med år 2014.
Enligt förslaget avsätts 170 tkr till bidragsformen övrigt bidrag för
speciella ändamål inom föreningslivet.
Budget för år 2015 är fördelat enligt nedan;
Aktivitetsbidrag
Lokalbidrag
Utbildningsbidrag
Övrigt bidrag

950 tkr
1 842 tkr
150 tkr
170 tkr

Summa

3 112 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 14 april 2015. Sammanställning av beviljade bidrag år 2014. Ekonomiskt utfall föreningsbidrag
år 2014.
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-20

forts. § 69
Sammanställning av förslag till lokalbidrag, aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag. Förslag till budget och bidragsbelopp år 2015. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6
maj 2015, § 55.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 70

Sammanträdesdatum

5

2015-05-20

Dnr 2014-000246

Övrigt bidrag 1/2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande:
a.)

Vindrarps Volleybollklubb: 20 000 kr till luftvärmepump för
att minska el- och värmekostnaderna i klubbstugan.

b.)

Laholms BTK Serve: 38 000 kr till akut byte av varmvattenberedare på grund av läckage och explosionsrisk.

c.)

Våxtorps Boll & Idrottssällskap: 13 000 till två stycken
bordtennisbord till Våxtorpshallen.

d.)

Våxtorps Boll & Idrottssällskap: 10 500 kr till två stycken
fotbollsmål och två stycken fotbollsnät till ungdomsverksamheten. De gamla är en säkerhetsrisk, slitna och av järn.

e.)

Ränneslövs GIF: 13 000 kr till fyra stycken fotbollsmål till
ungdomsverksamheten. De gamla är slitna och börjar bli en
säkerhetsrisk.

f.)

BK Walldia: 50 000 kr till renovering av uppruttet och mögligt duschrum. Fick Övrigt bidrag år 2014 till renovering
men mögelangreppen och skadorna var mycket värre än den
första ansökan angav, därför har föreningen lämnat in ytterligare en ansökan.

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar:
a.)

Skogaby Bollklubb: Avslår 33 000 kr till kostnad av bygglov
för kallager /lokal till loppisverksamhet. Loppisverksamhet
är affärsverksamhet och inte föreningsverksamhet.

b.)

Våxtorps Boll & Idrottssällskap: Avslår 9 000 kr till 30 barriärer till Våxtorpshallen.

c.)

Våxtorps Boll & Idrottssällskap: Avslår 120 810 kr till en ny
åkgräsklippare.
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-20

forts. § 70
d.)

Edenberga Frivilliga Brandkår: Avslår 100 000 kr till flyttbar utställning ”Historien kommer till dig”. Föreningen inte
bidragsberättigad.

e.)

Knäreds Samhällsförening: Avslår 29 500 kr till Knäredsdagen den fjärde juli 2015. Föreningen inte bidragsberättigad.

Ärendebeskrivning
Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat
sammanställning och förslag den 16 april 2015. Sammanställningen
innehåller totalt 11 ansökningar från åtta olika föreningar. Det budgeterade anslaget för övrigt bidrag år 2015 uppgår till 170 000 kronor.
Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsformen övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som
kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som
inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang,
större reparations- och underhållsåtgärder med mera. Bidrag kan inte
lämnas till föreningens löpande verksamhet. Bidrag kan dessutom
lämnas till speciell verksamhet för funktionshindrade och/eller annan
verksamhet som kultur- och utvecklingsnämnden finner särskild anledning att stödja.
Kultur- och utvecklingsnämnden ska efter särskild prövning besluta
om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla
medel. Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till exempel ny anläggning, om- och tillbyggnad eller andra
större kostnader ska prövas i samband med upprättande av kommunplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 16 april 2015. Ansökningshandlingar från respektive förening. Sammanställning och förslag.
Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den
6 maj 2015, § 56.
_____
Beslutet skickas till: Berörda föreningar

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 71

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Dnr 2015-000113

Ansökan från Styrka om lokalbidrag av föreningen styrka i
Mellbystrand
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden avslår föreningen Styrkas i Mellbystrands ansökan om lokalbidrag, enligt bestämmelser om bidrag
till ideella föreningar. Föreningen bedöms efter särskild prövning i
dagsläget, inte bedriva verksamhet som är särskilt angelägen.
Ärendebeskrivning
Föreningen Styrka i Mellbystrand har den 13 mars 2015 ansökt om
lokalbidrag för tränings- och styrkelokal. Hyran uppgår enligt ansökan till 90 000 kr/år.
Föreningen Styrka i Mellbystrand, är bidragsberättigad enligt LFS
7.8 § 3, kategori 2, vilket bland annat innebär att föreningen efter
beslut kan vara bidragsberättigad till viss del.
I dagsläget har föreningen endast tre medlemmar mellan 7-20 år och
tre medlemmar mellan 21-25 år, övriga ca 70 medlemmar är 26 år
och äldre. Träningen ska kunna ske på egen hand eller för ungdomar
under 15 år i målsmans närvaro.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 17 april 2015. Ansökan om
lokalbidrag för 2015 - årsförhyrd lokal/anläggning. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, §
57.
_____
Beslutet skickas till: Styrka i Mellbystrand

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 72

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Dnr 2015-000108

Ansökan från Junis om lokalbidrag för lokal i allmän samlingslokal som subventioneras av kommunen
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden avslår föreningen Junis 177
Våxtorps ansökan om lokalbidrag enligt bestämmelser om bidrag till
ideella föreningar.
Ärendebeskrivning
Nykterhetsföreningen Junis Våxtorp, har ansökt om lokalbidrag för
lokal i Våxtorps Godtemplargård. Hyran uppgår enligt ansökan till
16 200 per år.
Junis 177 Våxtorp är bidragsberättigad enligt LFS 7.8, § 3 som kategori 1a. Föreningen är en ungdomsförening inom IOGT-NTO rörelsen. Våxtorps Godtemplargård drivs av IOGT Byggnadsförening
och har som samlingslokal ett bidrag på 62 000 per år från Laholms
kommun.
Enligt bidragsreglerna LFS § 23 är hyreskostnaden för kommunala
lokaler och anläggningar, som hyrs ut för säsong eller annan begränsad period enligt § 22 inte bidragsgrundande. Ovanstående gäller
även vid förhyrning av allmänna samlingslokaler som subventioneras av kommunen enligt särskilda bestämmelser.
Vid godkännande av ansökan om lokalbidrag till Junis 177 Våxtorp,
skulle det innebära dubbla bidrag till Våxtorps Godtemplargård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 17 april 2015. Ansökan om
lokalbidrag för 2015 - årsförhyrd lokal /anläggning. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, §
58.
_____
Beslutet skickas till: Junis 177 i Våxtorp

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 73

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Dnr 2015-000107

Ansökan från Laholms fotbollsklubb om ett extra lokal och anläggningsbidrag
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner utöver ordinarie lokalbidrag ett extra lokal och anläggningsbidrag på 44 500 kronor till
Laholms Fotbollsklubb.
Ärendebeskrivning
Laholms Fotbollsklubb (LFK) har drift och skötselansvar för Glänninge Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal.
Enligt LFS 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av faktiska
kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel och underhåll, som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska vara
funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verksamhet.
Budgeten för lokalbidraget år 2014 var 1 777 000 kr vilket innebar
att bidragsbeloppet till föreningarna blev 45 procent av den faktiska
kostnaden för drift och skötsel.
Eftersom LFK har stora kostnader för sin anläggning nådde föreningen maxbeloppet och var berättigade till två basbelopp, vilket innebar att de endast fick 21 procent i kostnadstäckning. År 2015 ska
kostnadstäckningen enligt budgetförslaget bli 26 procent, och med
ett anläggningsbidrag skulle kostnadstäckningen bli 39 procent.
Under år 2014 hade LFK cirka 1 557 sammankomster med cirka 23
000 deltagartillfällen, vilket är dubbelt så många deltagartillfällen
som i den näst största föreningen i kommunen. Genevad/Veinge idrottsförening hade år 2014 cirka 934 sammankomster och cirka 11
340 deltagartillfällen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 23 april 2015. Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, § 59.
_____
Beslutet skickas till: Laholms FK

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 74

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Dnr 2015-000073

Politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 för personer
med funktionsnedsättning (Handikappolitiskt program)
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljningen och
skickar den vidare till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2011 om ett politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 för personer med
funktionsnedsättning.
I det politiska programmet finns regler, inriktningsmål samt åtgärdsförslag. För respektive åtgärdsförslag finns en ansvarig nämnd. Enligt programmet ska uppföljning ske i en särskild rapport till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har skickat över ett underlag som kultur
och utvecklingsnämnden ska följa upp. I underlaget finns 17 olika
åtgärder som nämnden ska lämna uppföljning för, och av de 17 åtgärderna bedöms:
1. Sex stycken punkter som ej genomförda
2. Fem stycken punkter som delvis genomförda
3. Sex stycken punkter som helt genomförda
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 21 april år 2015. Uppföljning av politiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 för personer med funktionsnedsättning. Kultur- och utvecklingsnämndens
beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, § 62.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 75

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Dnr 2014-000196

Läsårstider 2015/2016 för Osbecksgymnasiet
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner läsårstiderna för läsåret
2015/2016.
Ärendebeskrivning
Läsåret ska innehålla minst 178 skoldagar för eleverna och minst 12
lovdagar enligt 3 kap. 2-3 §§ skolförordningen (SFS2011:185). Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut fem studiedagar
för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna
för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.
Lärarnas reglerade arbetstid ska förläggas under och i anslutning till
elevernas skolår, till 194 så kallad A-dagar per verksamhetsår. Bilaga
M (arbetstider m.m. för lärare) till AB skiljer sig från de krav som
ställs i skollagen för elevernas läsår eftersom det i bilaga M inte finns
krav på lov- eller studiedagar. Istället kan lärares arbetstider delas in
i arbetsdagar med undervisning eller undervisningsfria arbetsdagar.
I det beslut som fastställde läsårstiderna för 2015/2016 den 23 oktober 2014, § 138, saknades tre stycken A-dagar för lärarpersonalen.
Därför har nu verksamheten justerat dagarna och ett nytt beslut behöver tas i kultur- och utvecklingsnämnden.
Enligt verksamhetens förslag börjar höstterminen för eleverna år
2015 den 19 augusti och slutar den 14 januari år 2016. Vårterminen
år 2016 börjar den 15 januari och slutar den 9 juni.
Lärarpersonalen börjar hösten år 2015 den 11 augusti och slutar den
14 januari år 2016. Vårterminen år 2016 börjar den 15 januari och
slutar den 16 juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamheten den 13 april 2015. Bilaga Läsårstider 2015-2016, Osbecksgymnasiet. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, § 63.
_____
Beslutet skickas till: Personalenheten

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum

Sid
12

2015-05-20

Dnr 2015-000093

Centralt möbellager
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera ärendet
till junis sammanträde.
Ärendebeskrivning
Kultur- och utvecklingsnämnden begärde hos kommunstyrelsen om
en förstärkning i budget för utökade kostnader i samband med att
man startade upp ett centralt möbellager.
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 14 april 2015, §
85, att ersättningen för ökad hyreskostnad hänskjuts till budget-beredningen. För år 2015 får kultur- och utvecklingsnämnden inrymma
de ökade hyreskostnaderna inom befintlig budgetram.
Lämplig lokal för möbellagret finns tillgänglig i fastigheten Profilen
2, Industrigatan där fastighetsägaren är villig att anpassa utrymmena
om 890 m2 till verksamheten och hyra ut till ett pris av 450 000 kr
per år. Kostnaden på 185 820 kr per år för dagens lokaler på Industrigatan 30 försvinner så fort hyreskontraktet löper ut.
Kultur- och utvecklingsnämnden bekostar det centrala möbellagret
genom nämndens utvecklingsmedel för år 2015. Från år 2016 får
nämnden en hyreskompensation för utökad verksamhet. Kostnaden
avser hyran för sex månader exklusive uppskattade intäkter via en
framtida möbelförsäljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll den 14 april 2015, § 85. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, § 65.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 77

Sammanträdesdatum

13

2015-05-20

Dnr 2014-000046

Utredningsdirektiv för översyn av enheten för Arbetsmarknadsinsatser samt översyn och överföring av Daglig verksamhet
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till plan för
genomförande av ny arbetsmodell för organisering av arbetsmarknadsinsatser.
2. Kultur- och utvecklingsnämnden skickar förslaget vidare till
kommunstyrelsen för godkännande och föreslår en omdisponering av medel från centralt anslag om 1000 tkr för 2015 och 2000
tkr från år 2016 till nämndens budget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i november år 2014 om Kommunplan med budget år 2015 samt ekonomisk plan år 2016-2017. I ärendet ingick ett beslut om att införa en ny arbetsmodell för organisering
av arbetsmarknadsinsatser.
Kommunfullmäktige beslutade att anslå ett central anslag på 1 000
tkr i 2015 års budget och i den ekonomiska planen avsätts 2 000 tkr
per år fr.o.m. 2016. Kommunstyrelsen bemyndigas samtidigt att från
detta anslag omdisponera medel till kultur- och utvecklingsnämnden.
En förutsättning för detta är att nämnden till kommunstyrelsen i en
projektplan lämnar en tydlig beskrivning av genomförandet med utgångspunkt från att modellen införs från halvårsskiftet år 2015.
I verksamhetens redovisning bör bland annat beskrivas tillgängliga
anställningar i kommunal verksamhet, bedömning av hur kostnaderna för försörjningsstödet påverkas. Vidare bör en överenskommelse med Arbetsförmedlingen presenteras. Nämnden återkommer
nu med en plan för genomförandet av den nya arbetsmodellen för
organisering av arbetsmarknadsinsatser.
Syftet med att genomföra den nya arbetsmodellen är att skapa en väg
in för individer med mål att skapa en hållbar egenförsörjning genom
arbete eller studier och därmed minska behovet av försörjningsstöd.
Arbetet med att införa den nya arbetsmodellen har redan påbörjats
under det första kvartalet, tillsammans med ekonomiskt bistånd och
Arbetsförmedlingen.
forts.

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________
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forts. § 77
En arbetsmarknadsutredare med arbetsterapeutkompetens har rekryterats för att påbörja metodutveckling på bland annat Servcenter
inom kartläggning och arbetsprövning. Verksamheten har i dialog
med personalkontoret och de fackliga också planerat för de första
resursanställningarna som beslutats av kommunstyrelsen. Överenskommelser har träffats med både Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd.
Det finns ett centralt anslag avsatt för införandet av den nya arbetsmodellen för organisering av arbetsmarknadsinsatser med 1000 tkr
för år 2015 och 2 000 tkr från år 2016.
2015

2016

2017

Centralt avsatta medel

1 000 tkr

2 000 tkr

2 000 tkr

Behov av medel till:
Resursanställningar*

750 tkr

1500

1500 tkr

Personalkostnader

250 tkr

500tkr

500 tkr

* Resursanställningar, innebär en nettokostnad på 84-100 tkr per år
och anställning, mål för år:
2015: åtta tillgängliga heltidsplatser, motsvarar 672-800 tkr per år
2016: 15 tillgängliga heltidsplatser, motsvarar 1260-1500 tkr per år
2017: 15 tillgängliga heltidsplatser, motsvarar 1260-1500 tkr per år
En helårsplats kan bemannas av flera deltagare under ett år.
Beslutsunderlag
Verksamhetens tjänsteskrivelse den 23 april 2015, och utredning:
Översyn av enheten för arbetsmarknadsinsatser samt översyn och
överföring av daglig verksamhet. Kultur- och utvecklingsnämndens
beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, § 66.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________
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Dnr 2015-000094

Budgetuppföljning år 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner budgetredovisningen.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppföljningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per
sista augusti.
Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning ett ska utöver
redovisningen av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse
särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den
planerade verksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till budgetuppföljning
1. Kommunledningskontorets anvisningar. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, § 67.
_____
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

Sid
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Dnr 2015-000109

Öppettider för Folkhälsocentrum hösten 2015
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner öppettiderna för Folkhälsocentrum under hösten 2015.
Ärendebeskrivning
Öppettiderna på Folkhälsocentrum gäller från och med den 31 augusti till och med den 31 december år 2015.
Dag

Bassänger

Rec/Café/Sol

Gym

Måndag
Tisdag

13.00-19.30
06.00-08.00 M
13.00-19.30
13.00-18.00
18.00-20.00 R
06.00-08.00 M
13.00-19.30
13.00-19.30
10.30-15.30 B
10.30-15.30

08.30-20.30
06.00-20.30

10.30-19.30
06.00-09.00
10.00-20.00
10.30-20.00

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

08.30-20.30
06.00-20.30
08.30-20.30
10.30-16.00
10.30-16.00

06.00-09.00
10.00-19.30
10.30-20.00
10.30-15.30
10.30-15.30

Lagaholmshallarna
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00
08.00-18.00
08.00-20.00

R = Relaxkväll. Motionssim för vuxna. Ålder från 16 år. OBS! Ingen lek.
M = Motionssim i alla bassänger. OBS! Ingen lek.
B = lördagar från 17.30 finns möjlighet att boka hela simhallen för kalas, arombastu, m.m.

Folkhälsocentrum hålls stängt onsdag den 28 oktober mellan klockan
16.00 och 17.30 för Må Väl Kväll. Den 23 december hålls anläggningen öppet mellan 10.30-15.30 men Lagaholmshallarna är
stängda. Den 24 - 26, och 31 december är Folkhälsocentrum stängt.
Badlandet är öppet mellan 09.00-13.00 måndag-fredag samt under
ordinarie bassängtider. Ändrade priser och öppettider för studiedagar, höst- och jullov.
Beslutsunderlag
Verksamhetens tjänsteskrivelse den 27 april 2015. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 6 maj 2015, §
68.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Sid

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2015-000001

Anmälningar 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 8 maj 2015.
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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Dnr 2015–000006

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015
Presentation av kulturenhetens organisation och verksamhetsområden. – Johan Hjert
Information från näringslivsenheten och dess verksamhetsområden
– Fredrik Swärdh
Förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd
mot olyckor och extraordinära händelser 2016-2020, fortsatt arbete
– Sofia Fridberg från Räddningstjänsten i Laholm
Information från ordföranden – Margareta Bengtsson
- Heldagssammanträde den 17 juni på ön, politiker ska bidra med
sina mål och visioner.
- Företagsbesöken som presidiet haft under förmiddagen den 20
juni.
Information från verksamheten – Ulf Mattsson
_____

Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________
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