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§ Ärendelista 
 

§ 92 Dnr 2015-000131 

Plansamråd - Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m fl, utvidgning av Ängstorps 

avloppsreningsverk 

§ 93 Dnr 2012-000042 

Plansamråd - Detaljplan för kvarteret Hästen 2, 3, 4, 6 och 7 i Laholms stad och 

kommun 

§ 94 Dnr 2014-000275 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet 

år 2015 samt redovisning av nämndens handkass... 

§ 95 Dnr 2015-000115 

Programutbud Osbecksgymnasiet läsåret 2016/2017 

§ 96 Dnr 2013-000230 

Uppstart av gruppboende för ensamkommande flyktingbarn 

§ 97 Dnr 2015-000086 

Ekonomisk rapport år 2015 

§ 98 Dnr 2015-000001 

Anmälningar år 2015 

§ 99 Dnr 2015-000002 

Anmälan av delegationsbeslut år 2015 

§ 100 Dnr 2015-000006 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 26 augusti 
2015 

 
Protokollet som justerats den 26 augusti 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Fredrik Jouper 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

27 augusti 2015 till och med den 18 september 2015 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 

Kanslienheten 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset, klockan 13.00 – 17.00 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C), 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Martin Petersson (MP) 

 Johan Johansson (M) 

  

Övriga deltagande  Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (FP), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Angelica Eriksson, kommunsekreterare 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service, §§ 97, 100 

 Agneta Wesslén, enhetschef kvalité och information, § 100 

 Pia Svensson, avdelningschef, § 96 

 Lillemor Ekman Ludvigsson, Studieförbundet Vuxenskolan, § 100 

Kristina Norrman, ABF, § 100 

Ole Knudsen, Sensus, § 100 

Emma Sköld, Studiefrämjandet, § 100 

Björn Lind, Hallands bildningsförbund, § 100 

Ingela Månsson, rektor Osbecksgymnasiet, §§ 95, 100 

Bo Wahlin, rektor vuxenutbildningen, § 100 

 

 

 

 

Utses att justera Jenny Lundholm Graveleij (M) 

  

 

Plats och tid för justering Den 26 augusti 2015, stadshuset 

 

 

Paragrafer  §§ 92-100 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jenny Lundholm Graveleij (M)
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§ 92 Dnr 2015-000131  

 

Plansamråd - Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m fl, utvidgning 

av Ängstorps avloppsreningsverk 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- utvecklingsnämnden har inget att erinra.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms 

centrum. Norr om planområdet rinner Lagan, i öster angränsar 

Blåkulla Go-kart, i söder och väster omsluts planområdet av åker-

mark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av 

Ängstorps avloppsreningsverk då behov finns att utöka verksamhet-

ens kapacitet.  

 

Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap § 20, plan- och bygg-

lagen (ÄPBL 1987:10). Planförslaget har bedömts medföra bety-

dande miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskriv-

ning upprättats, samråd sker därmed även för denna, i enlighet med 

5 kapitlet 21 § ÄPBL (1987:10) samt 6 kapitlet 14 § Miljöbalken 

(1998:808). 

 

Planförslaget bedöms inte påverkar riksintresset för kulturmiljövår-

den negativt.  

 

Riksintresset för friluftslivet påverkas av planförslaget i bemärkelsen 

att naturmark tas i anspråk till förmån för en verksamhet. Utökningen 

av reningsverkets kapacitet bedöms inte medföra någon nämnvärd 

negativ inverkan ur fiskbeståndssynpunkt. Då planförslaget möjlig-

gör för avveckling av Hedhusets reningsverk och Veinge renings-

verk kan detta bidra till att förbättra livsmiljön för vattenlevande djur 

och fiskar i Laholmsbukten och Vessingeån. Planförslaget möjliggör 

för en utökning parallellt med befintligt område för reningsverket. 

Avståndet mellan Lagan och eventuell anläggning bedöms vara ac-

ceptabelt då möjlighet att passera längs med promenadstigar vid La-

gan kvarstår. Planförslaget bedöms även kunna gynna riksintresset 

då det möjliggör för förbättrad tillgänglighet till Lagan genom en ny 

gata samt med flertalet nya parkeringsplatser. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 12 au-

gusti 2015, § 81. 

  forts. 
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forts. § 92 

 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse med underlag, miljö- och byggnadsnämnden den 4 

juni 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 93 Dnr 2012-000042  

 

Plansamråd - Detaljplan för kvarteret Hästen 2, 3, 4, 6 och 7 i 

Laholms stad och kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden: 

1. är positiva till det förtätningsprojekt som detaljplanen för kvarteret 

Hästen innebär. Nämnden anser dock att illustrationerna som finns 

med i handlingarna visar på en framtida bebyggelse som är allt för 

allmängiltig. 

2. förespråkar att byggnationen använder sig av en modernare 

arkitektur som gör att nybyggnationen framhävs och att det 

tydliggöras att den tillkommande byggnationen tillskrivs 2000-talet 

alternativt tydligare anpassas till befintlig bebyggelse. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Detaljplanen har tidigare varit ute på utställning under september 

2013. Då framkom synpunkter på planförslaget som föranleder större 

revideringar och därför har det beslutats att planförslaget ska ställas 

ut på nytt. Planområdet utgörs av kvarteret Hästen 2, 3, 4, och 7 som 

är beläget i centrala Laholm. 

 

Fastigheten Hästen 6 utgår ur planförslaget. Syftet med detaljplanen 

är att genom förtätning av bebyggelsen i centrala Laholm skapa för-

utsättningar för utveckling av centrum med bostäder och lokaler för 

kommersiell verksamhet, samtidigt byggs parkeringsanläggning i 

kvarteret. Syftet är också att införa skyddsbestämmelser för befintlig 

bebyggelse som bedöms värdefull enligt äldre plan- och bygglagen 

(ÄPBL 1987:10). Planförslaget kommer inte att medföra någon be-

tydande miljöpåverkan. Detaljplanen ställs ut enligt 5 kap. 23 § äldre 

plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 12 au-

gusti 2015, § 82. 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse med underlag, miljö- och byggnadsnämnden den 3 

juli 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 94 Dnr 2014-000275  

 

Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhet år 2015 samt redovisning av nämndens hand-

kassor år 2014 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Björklundens boende 

för ensamkommande ungdomar tilldelas en handkassa på 4000 kro-

nor. Ansvarig blir Lory Leppänen med ersättare Martin Wall. 

 

Ärendebeskrivning 

En handkassa är en kontantkassa som användes till mindre inköp, 

och som inte ska faktureras. Kontantkassan används i stödboende för 

att inköpen ska bli en del i ett lärande. Inköpen för till exempel två 

veckor eller mer redovisas med hjälp av kvitton eller andra verifikat, 

och redovisat belopp betalas ut kontant via en bank avi. På så vis är 

summan av kontanter aldrig mer än beslutat belopp. 

 

Regler för kontanthantering finns som ett dokument beslutat av kom-

munfullmäktige, vilket ansvariga personer för kassan får information 

om. Kassan redovisas varje årsskifte och slutredovisas då verksam-

heten inte längre är aktuell eller om förändrade förutsättningar med-

för detta. 

 

Björklundens boende för ensamkommande ungdomar startade upp i 

juni 2015 och behöver en handkassa, kontantkassa, till verksamheten 

på 4000 kronor för att boendet ska fungera som det är tänkt. Ansvarig 

för handkassan blir Lory Leppänen med ersättare Martin Wall. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 12 au-

gusti 2015, § 83. 

Tjänsteskrivelse från verksamheten den 4 augusti 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Ekonomienheten 
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§ 95 Dnr 2015-000115  

 

Programutbud Osbecksgymnasiet läsåret 2016/2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer Osbecksgymnasiet 

förslag om program med inriktningar under kommande läsåret 2016-

2017. 

2. Om något program får färre än fem sökande förbehåller nämnden 

sig rätten att inte starta upp programmet. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet lägger fram förslag på programutbud för Os-

becksgymnasiet läsåret 2016-2017 enligt nedan; 

 Barn- och fritidsprogrammet (BF)- fritid och hälsa, pedag-

ogiskt arbete 

 El- och energiprogrammet (EE) – elteknik 

 Ekonomiprogrammet (EK) – ekonomi 

 Fordons- och transportprogrammet (FT) - personbil 

 Hotell- och turism (HT) - turism och resor 

 Introduktionsprogrammet (IM)  

 Industritekniska (IN) - produkt och maskinteknik, svetsteknik 

 Naturvetenskapliga programmet (NA) - naturvetenskap, nat-

urvetenskap och samhälle 

 Samhällsprogrammet (SA) - beteendevetenskap, samhälls-

vetenskap 

 Teknikprogrammet (TE) - design och produktutveckling, tek-

nikvetenskap, produktion (samtliga ingår i teknikprogrammet 

på Osbeck) 

Lärlingsutbildning inom de yrkesförberedande programmen ovan 

samt Handelsprogrammet, Restaurangprogrammet och Naturbruks-

programmet. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- utvecklingsnämndens beredningsutskott protokoll den 12 au-

gusti 2015, § 84. 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Gymnasieantagning Halland 
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§ 96 Dnr 2013-000230  

 

Uppstart av gruppboende för ensamkommande flyktingbarn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att planeringen för ett 

fjärde boende för hem för vård eller boende med sju platser för en-

samkommande barn påbörjas, alternativt utökning av det tredje 

boendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Migrationsverkets senaste prognos visar att det skett en kraftig ök-

ning av ensamkommande barn både i Europa och i Sverige. Den 

snabba ökningen har medfört en akut brist på överenskomna anvis-

ningsbara asylplatser i landets kommuner. Följden har blivit att Mi-

grationsverket i juli utvidgat anvisningar enligt steg 4 och detta in-

nebär att Laholms kommun behöver skapa en beredskap för att ta 

emot fler ensamkommande barn än det som motsvarar vårt avtal. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden bedriver i dagsläget tre HVB bo-

ende för ensamkommande barn. Det senast öppnade boendet är Björ-

klunden i Lilla Tjärby som startade sin verksamhet i mitten av juli. 

Boendet har sju platser och kommer inom kort att vara fullbelagt. 

 

Björklunden är inrymt i före detta Fridhemshus och huset inrymmer 

ytterligare ett våningsplan med åtta lägenheter som kan anpassas till 

sju boendeplatser samt personalutrymme. 

 

Mot bakgrund av den akuta situationen som beskrivs ovan föreslår 

ansvariga tjänstemän inom kultur- och utvecklingskontoret och soci-

ala verksamheten att planering för ett fjärde HVB boende påbörjas 

och att ytterligare ett våningsplan på Björklunden iordningsställs för 

detta.  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Socialnämnden 
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§ 97 Dnr 2015-000086  

 

Ekonomisk rapport år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi. 

_____ 
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§ 98 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 anmälningarna den 

_____ 
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§ 99 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 delegationsordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 

_____ 
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§ 100 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Hallands utbildnings förbund – Lillemor Ekman Ludvigsson, 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kristina Norrman, ABF, Ole 

Knudsen, Sensus, Emma Sköld, Studiefrämjandet, Björn Lind, 

Hallands bildningsförbund 

 

Information från Osbecksgymnasiet – Ingela Månsson 

 

Information från Vuxenutbildningen -. Bo Walin 

 

Verksamhetschefen informerar 

 

Ledamöternas inspel 

Gunnar Gullander (C): Anmälningsrutiner till folkhälsocenter 

Gudrun Pettersson (C): Handikappanpassning vid Skummeslövs-

badet 

 

Arbete med nämndsplan 

_____ 

 

 


