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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 17 juni 2015 
 
Protokollet som justerats den 18 juni 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Angelica Eriksson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

22 juni 2015 till och med den 14 juli 2015 intygas. 

 

……………………………………………… 

Angelica Eriksson 

Kanslienheten 
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Plats och tid Milgårdarna, Karsefors, klockan 13.00 – 15.15 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Stina Lundberg (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M), § 91 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Martin Petersson (MP) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 Johan Johansson (M), §§ 82-91 

 

Övriga deltagande  Anders Christensen (SD), ersättare  

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (FP), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare, § 91 

 Johan Johansson (M), ej § 91 

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Angelica Eriksson, Kommunsekreterare 

 Christer Johansson, enhetschef fritidsenheten, § 88 

 Sofia Johansson, ungdomssamordnare, § 88 

  

 

 

 

 

 

Utses att justera Lorenz Pucher (C) 

  

 

Plats och tid för justering Den 18 juni 2015, klockan 9.00 

 

 

Paragrafer  §§ 82-91 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Angelica Eriksson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lorenz Pucher (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 82 Dnr 2015-000086  

 

Ekonomisk rapport år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 70 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 83 Dnr 2014-000260  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner revideringarna i dele-

gationsordningen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

den av rutinkaraktär och där igenom att effektivisera den kommunala 

förvaltningen och ge en bättre service. Bestämmelser om delegering 

av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagen (SFS 

1991:900) 6 kap 33 - 38 §§.  

 

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

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

ärende eller grupp av ärenden. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet ser att man behöver 

revidera delegationsordningen på ett par punkter; 

 

Det första området är beslut gällande öppettider för biblioteksverk-

samheten. Tider beslutas idag för sommarsäsongen, bokbussturer 

samt öppettider för övriga delar av året. Ärendena är av rutinkaraktär 

och anses därför kunna delegeras till enhetscheferna.  

 

Det andra är beslut gällande öppettider för fritidsverksamheten. Ti-

der beslutas idag för höstterminen, vårterminen, samt sommarsä-

song. Ärendena är av rutinkaraktär och anses därför kunna delegeras 

till enhetschefen.  

 

Det tredje är läsårstider för gymnasieskolan, vilket verksamheten ser 

är ett beslut av rutinkaraktär som kan delegeras till verksamhetsche-

fen för kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 71 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 84 Dnr 2015-000014  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 18 december 

2014 § 161, ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskild uppföljning.  

 

Redovisningen speglar sig i de beslut som nämnden gett verksam-

heten i uppdrag under perioden december 2014 till och med maj 

2015.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 72 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2015-000070  

 

Remiss av motion om ensamkommande flyktingbarn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen med följande motivering; 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ser inte att skärpta krav för styrkt 

ålder på ungdomarna ska behövas. Migrationsverket arbetar utifrån 

asylprocedurdirektiv, FN:s barnkonvention samt svensk lagstiftning 

där det framgår tydligt att vid alla åtgärder som rör barn, ska barnets 

bästa sättas i första hand. Laholms kommun måste förutsätta att 

Migrationsverket i samråd med Socialstyrelsen fastställer de ensam-

kommande barnens ålder utifrån de krav på objektivitet, vetenskap-

lighet, kvalitet och rättssäkerhet som krävs.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ser risken att mottagandet blir 

bristfälligt om kommunen avtalar mottagande med prioritering av 

könet flicka. Främst för att flickor i mindre utsträckning söker asyl. 

Det skulle göra att Laholm fick ta emot ensamkommande barn uti-

från anvisningsprincip 3c med för få platser i överenskommelse i för-

hållande till fördelningstalet. 

 

Reservation 

Thomas Lövenbo (SD) 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion i kommunfullmäktige föreslår Ingemar Rundberg (SD) 

att kommunen i sin omförhandling av avtal med Länsstyrelsen och 

Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

ska kräva att barnens ålder och härkomst ska vara styrkt samt att 

kommunen ska sträva efter att i högre utsträckning ta emot ensam-

kommande flickor i stället för pojkar.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015, § 23 att remit-

tera motionen till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast 

vid fullmäktiges sammanträde den 24 november 2015. 

 

Fördelningstalen grundar sig huvudsakligen på kommunens folk-

mängd, men också på det totala flyktingmottagandet i kommunen 

och antalet asylsökande i kommunen.  

 

  forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-06-17  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. § 85 

 

Fördelningstalet är det antal asylplatser som kommunen förväntas 

tillhandahålla för ensamkommande barn. Enligt överenskommelsen 

utökade Laholm från 10 till 14 platser för asylsökande barn år 2015. 

Migrationsverket får enligt avtal anvisa barn i ålder 15-17 år.  

 

Laholms kommun har valt att förhandla ålder på barnen med 

Migrationsverket för att kunna planera sitt mottagande av ungdo-

marna. Utan överenskommelse kring ålder står kommunen oförbe-

redd med resurser vilket resulterar i ett bristande mottagande. Anled-

ningen till att kommunen till största del tar emot fler pojkar är då 

färre flickor är på flykt. Totalt motsvarande andelen flickor 2014 en-

bart 19 procent av de ensamkommande flyktingbarnen, varav grup-

pen ensamkommande barn motsvarade 8 procent av alla asylärenden 

år 2014. 

 

Utifrån ändringen i lagen (1994:137) som trädde i kraft den första 

januari 2014 har Migrationsverket möjligheter att anvisa en kommun 

att ordna med boende för ensamkommande barn. Detta gäller oavsett 

om kommunen har en överenskommelse om att ta emot barn eller 

inte. Anvisningsprinciperna innebär att hänvisning av kommun sker 

enligt fyra steg. I första hand sker anvisning till en kommun; till vil-

ken barnet anses ha viss anknytning. 

 

I andra hand till en kommun som har en ledig plats enligt överens-

kommelse. Är anvisande fortfarande inte möjligt efter steg ett och 

två, kommer anvisning till kommun ske med stöd av de utvidgade 

möjligheterna.  

 

Anvisning enligt steg tre är till kommun a) utan överenskommelse b) 

med överenskommelse men där mottagandet på platserna ännu inte 

startat upp, c) med för få platser i överenskommelsen i förhållande 

till fördelningstalet.  

 

Är anvisande fortfarande inte möjligt efter steg tre kommer fortsatt 

anvisande till kommun ske. Enligt fjärde anvisningsprincipen till 

samtliga kommuner i tur och ordning utifrån folkmängd. 

Migrationsverkets beslut om anvisning av barn kan inte överklagas 

av kommunerna. 

 

När det kommer till det krav på styrkt ålder som motionen föreslår, 

måste det förutsättas att Migrationsverket arbetar utifrån befintliga 

lagar och direktiv.   forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. § 85 

 

Av EU:s resolution (C 221, 19/07/1997) om underåriga medborgare 

i tredje land utan medföljande vuxen framgår av artikel 4.3 a) att i 

princip måste en asylsökande utan medföljande vuxen som påstår sig 

vara underårig kunna bevisa sin ålder. Av samma artikel b) framgår 

att om sådana bevis inte föreligger eller om det råder starka tvivel 

kan medlemsstaterna göra en åldersbedömning av en asylsökande.  

 

Av asylprocedurdirektivet (2005/85/EG) framgår i artikel 17.5 att 

medlemsstaterna får använda sig av läkarundersökningar för att fast-

ställa åldern på ensamkommande barn i samband med prövningen av 

en asylansökan. Enligt 8 kap. 10 f § utlänningsförordningen (2006: 

97) ska ett asylsökande barn i samband med att det ansöker om asyl 

informeras om möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att 

fastställa sin ålder. Asylprocedurdirektivet och resolutionens be-

stämmelse angående att göra en åldersbedömning för en person som 

inte uppfyllt sin bevisbörda angående åldern avser endast personer 

som ansökt om asyl.  

 

När det gäller personer som ansökt om uppehållstillstånd på annan 

grund och som inte kan styrka/klarlägga sin ålder och en åldersbe-

dömning behöver göras får verket stödja sig på officialprincipen i 7 

§ i förvaltningslagen (1986:223). Officialprincipen innebär att det är 

myndigheten som har ansvaret för att ett ärende blir så utrett som 

dess beskaffenhet kräver. 

 

Förslag på sammanträdet 

 Thomas Lövenbo (SD): Bifall till motionen. 

 

 Beslutsgång 

 Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot Thomas 

Lövenbo (SD) förslag och ser att nämnden beslutar i enlighet med 

beredningsutskottets förslag.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 73. Tjänsteskrivelse från verksamheten den 16 april 

2015. Kommunfullmäktiges remiss den 10 mars 2015. Motion från 

Ingemar Rundberg SD den 13 februari 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr 2015-000093  

 

Utveckling av daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bekosta hyran för mö-

bellagret för år 2015 med 240 000 kronor ur nämndens utvecklings-

medel. 

 

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-be-

redningen. För år 2015 får kultur- och utvecklingsnämnden inrymma 

de ökade hyreskostnaderna inom befintlig budgetram.  

 

På grund av ökad volym deltagare på daglig verksamhet så kommer 

behovet av fler antal arbetsplatser krävas. Genom att verksamheten 

flyttar ut ur dagens möbellager skapas ytor så att lilla kontoret och 

satelliten kan avvecklas, samt att antalet platser utökas för att möta 

den volymökning som väntas under hösten. Lilla kontoret och Satel-

liten bedrivs idag i undermåliga lokaler. Delar av de kostnader denna 

volymökning medför kommer kunna täckas upp av kostnader från 

gymnasiesärverksamheten. 

 

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 Indu-

strigatan 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. 

 
 

 

       forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. § 86 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 74 

Kommunstyrelsen protokoll den 14 april 2015, § 85. 

_____ 
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§ 87 Dnr 2015-000119  

 

Samverkan inom den halländska besöksnäringen. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom att Laholms kom-

mun ingår ett samarbete kring utvecklingen av besöksnäringen i 

Halland, i samverkan med Region Halland och övriga Hallands kom-

muner, i avvaktan på ett slutgiltigt avtalsförslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2013 inleddes ett arbete för att skapa en ny regional plattform 

för besöksnäringen i Halland. Det genomfördes en mindre marknads-

studie samt en serie workshops där ledande förtroendevalda från 

Hallands kommuner, näringslivsrepresentanter och invånare disku-

terat förutsättningarna för att stärka Hallands attraktionskraft som 

besöksmål.  

Under 2014 genomfördes ett kompletterande strategiarbete med 

syfte att ta fram en strategi och förslag till en verksamhetsplan i nära 

samarbete mellan Region Halland och kommunerna, Laholm, 

Halmstad, Hylte, Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. Ett resultat 

utifrån detta arbete är nu att regionens aktörer, Region Halland och 

kommunerna, enas om ett gemensamt övergripande avtal kring det 

fortsatta arbetet med att utveckla besöksnäringen i Halland. 

 

Avtalet är regionens och kommunernas överenskommelse om att ar-

beta tillsammans för och med besöksnäringen i Halland. I avtalet tyd-

liggör regionen och kommunerna den politiska viljan och den över-

gripande inriktningen av utvecklingen av besöksnäringen för de 

kommande 10 åren. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 76. Utkast på avtal för besöksnäringsutvecklingen i 

Halland. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2013-000118  

 

Framtagande av aktivitetshus i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden begär hos kommunstyrelsen om en 

budgetförstärkning med 90 tkr för år 2016 och 1600 tkr från år 2017, 

för tillkommande driftskostnader för aktivitetshuset. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har fått i uppdrag från kommunfull-

mäktige att återkomma med förslag på kostnader för driften av akti-

vitetshus för unga.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden ska ansvara för att skapa ett aktivi-

tetshus för unga i enligheterna med intentionerna i "Förslag till fram-

tagande av aktivitetshus". I verksamhetens tjänsteskrivelse beskrivs 

hur lokalen för aktivitetshuset kan se ut, vilken basverksamhet som 

behövs, utemiljön samt kostnader för driften.  

 

Aktivitetshuset ska placeras i 100-byggnaden på Osbecksgymnasiet. 

Enligt planering upphandlas 100-byggnaden under hösten 2015, med 

byggstart 2016 och stå klart år 2017.  

 

Det beskrivna förslaget av aktivitetshuset beräknas medföra ökade 

driftskostnader med 90 tkr år 2016 och med 1600 tkr från och med 

år 2017. De kostnader som finns idag för fritidsgården i centrum förs 

över till driftsbudgeten.  

 

Nämnden begär en budgetförstärkning hos kommunfullmäktige för 

att täcka de tillkommande kostnaderna. I dessa kostnader är inte hy-

reskostnaderna för lokalen medräknade och inte heller investerings-

behov av inventarier. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts protokoll den 

3 juni 2015, § 77. Rapport från Barn- och ungdomskonferens 2015, 

Tema: Allaktivitetshus, inflytande och innehåll. Verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 4 april 2013 och den 27 april 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 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 

utvecklingsnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegat-

ionsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 8 juni 2015. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 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 8 juni 2015. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Mellan 8.30 till 12.00 arbetar nämnden med budget, kommunplan 

och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018.  

 

Information från ordföranden – tar upp möjligheten att förlägga 

nämndsmöten ute i verksamheten.  

 

Information från verksamheten – besparingsåtgärder har kommit 

från kommunstyrelsen till kommunchefen vidare till verksamhets-

cheferna. Det ska tas fram en bruttolista kring rationaliseringar som 

ska redovisas direkt till kommunstyrelsen.  

_____ 

 

 


