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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 



 

 

 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2015-09-23 

 

§ Ärendelista 
 

§ 101 Dnr 2015-000094 

Budgetuppföljning år 2015 

§ 102 Dnr 2015-000162 

Uppföljning av nämndsplan 2015 

§ 103 Dnr 2015-000100 

Budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan 2017-

2018 

§ 104 Dnr 2015-000150 

Svar på remiss av medborgarförslag om städning vid Glänninge sjö 

§ 105 Dnr 2015-000157 

Detaljplan för Mellby 1:115, Mellbystrand 

§ 106 Dnr 2015-000164 

Finansiering av hyreskostnader för lokaler inom integrationsenheten 

§ 107 Dnr 2015-000002 

Anmälan av delegationsbeslut år 2015 

§ 108 Dnr 2015-000001 

Anmälningar år 2015 

§ 109 Dnr 2015-000006 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 23 september 
2015 

 
Protokollet som justerats den 23 september 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 

23 september 2015 till och med den 15 oktober 2015 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 
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Plats och tid Kultur- och utvecklingsnämnden, klockan 13.00 – 17:00 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD), ej § 106 

 Martin Petersson (MP) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 Johan Johansson (M) 

 Gunnar Gullander (C), § 106 

 

Övriga deltagande   
 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare 

 Gunnar Gullander (C), ersättare, ej § 106 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Agneta Wesslén, enhetschef kvalité och information 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service, §§ 101, 102 och § 103 

 Wiveca Ekeblad, enhetschef för JobbLaholm och vägledningscentrum, § 109 

 Roland Norrman, enhetschef för arbetsträning och sysselsättning, § 109 

 Jenny Strand, enhetschef för integrationsenheten, § 109 

 Pia Svensson, avdelningschef, §§ 106, 109 

 

Utses att justera Magnus Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering 2015-09-23 

 

Paragrafer  §§ 101-109 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S)
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§ 101 Dnr 2015-000094  

 

Budgetuppföljning år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. 

 

Den första budgetuppföljningen utgår från redovisningen per sista 

april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda 

budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och 

redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under 

oktober. Delårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 

31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna 

underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade 

resultatmålen i kommunplanen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till budgetuppföljning 

Kommunledningskontorets anvisningar 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen  
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§ 102 Dnr 2015-000162  

 

Uppföljning av nämndsplan 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner uppföljningen av 

nämndsplan 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån de nämndsspecifika inriktningsmålen som fastställts av 

kommunfullmäktige har nämnderna utarbetat nämndsspecifika 

prioriterade resultatmål i nämndsplanen för 2015. För att följa upp 

dessa mål skulle nämnderna ange indikatorer. Kultur- och 

utvecklingsnämnden ska i ett separat ärende behandla uppföljning 

och prognos av de nämndsspecifika resultatmålen för i sina 

respektive nämndsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av nämndsplan 2015 

_____ 
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§ 103 Dnr 2015-000100  

 

Budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt 

ekonomisk plan 2017-2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner kommunplan och 

nämndsplan för år 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Direktiv och anvisningar behandlar företrädesvis nämndernas arbete 

med den ekonomiska planen, investeringsplanen och underlagen till 

målstyrningen i kommunplanen. Vidare ges anvisningar för de 

nämndsplaner som ska upprättas. 

 

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna budgetramar för 2016. 

Nämnderna ska därför inte göra ytterligare anslagsframställningar 

för detta år i sitt budgetarbete. Däremot ska man göra en 

behovsanalys för planåren 2017 och 2018 och lämna förslag på 

investeringsplan för åren 2016 - 2018.  

 

Vidare anger kommunstyrelsen i dessa direktiv de resultatindikatorer 

som ska kopplas till respektive resultatmål. För dessa indikatorer 

anger nämnderna förslag på värden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, 

kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan 

2017-2018. 

Nämndsplan 2016 Kultur- och utvecklingsnämnden 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2015-000150  

 

Svar på remiss av medborgarförslag om städning vid Glänninge 

sjö 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att se över; 

1. gällande rutiner för städning av badplatsen Glänninge sjö. 

2. om dykare behöver anlitas vid fler tillfällen under säsongen för att 

undersöka sjöbottnen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Mikaela Stübner har vid besök av badplatsen Glänninge sjö hittat 

diverse farliga föremål i vattnet bl.a. en kniv och en skylt. Mikaela 

vill att kommunen gör något åt detta och städar upp Glänninge sjö. 

Inför varje badsäsong anlitas dykare som genomsöker sjöbottnen och 

plockar upp alla farliga föremål som hittas.  

 

Under badsäsongen är det daglig tillsyn av badplatsen måndag ¿ 

fredag och toaletterna städas tre gånger i veckan. Personalen som 

sköter tillsynen av badplatsen kontrollerar också att bryggorna är 

hela och städar stranden. De har däremot ingen möjlighet att se och 

upptäcka föremål som ligger dolt i vattnet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens tjänsteskrivelse den 21 augusti 2015 

Remiss från kommunfullmäktiges presidium den 29 juni 2015 

Medborgarförslag den 22 juni 2015 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Mikaela Stübner och Kommunfullmäktige 
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§ 105 Dnr 2015-000157  

 

Detaljplan för Mellby 1:115, Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker samrådshandlingens 

förslag på planläggning för handel på Mellby 1:115, Mellbystrand, 

utifrån det prioriterade resultatmålet antal företag inom handels- och 

tjänstesektorn samt besöksnäringen ska öka och att den kommande 

handelsutredningen pekar på att det finns utrymme för mer handel, 

dagligvaruhandel men främst sällanköpsvaruhandel, som kan 

bromsa det utflöde av köpkraft som sker nu. 

 

Ärendebeskrivning 

Planläggningens syfte är att möjliggöra för detaljhandel på 

fastigheten Mellby 1:115 och därigenom komplettera närområdets 

han-delsutbud. Detaljplanen möjliggör för ca 2000 kvm yta handel 

(H) inom fastigheten. Läget utefter E6 kräver även omsorg om 

skyltläget vid Mellbystrands på/avfart. Parkering till anläggningen 

ska ske genom samutnyttjande med befintlig parkering. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Mellby Center med be-

fintlig detaljhandel inklusive livsmedelsbutik. Kompletteringen 

innebär att trafiksituationen i och omkring området samt befintliga 

parkeringsytor och tillkommande lastning/lossningsytor kommer att 

förändras i syfte att öka ett samutnyttjande och höja trafiksäkerheten 

inom och till/från handelsområdet i stort. Angöring för kunder löses 

med in/utfart i befintlig gällande detaljplan liksom samutnyttjande 

av parkeringen. Befintlig yta för natur enligt gällande detaljplan tas 

i anspråk för handelsändamål. 

 

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar från miljö- och byggnadsnämnden den 24 

augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse Detaljplan Mellby 1:115 Samråd 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 106 Dnr 2015-000164  

 

Finansiering av hyreskostnader för lokaler inom 

integrationsenheten 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner att hyresavtal tecknas 

för lokaler på Lantmannagatan i Laholm: 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ser ett ökat behov av kontors-

utrymmen för enheten Integration. Behovet omfattar även ända-

målsenliga och säkra lokaler för att kunna möta den ökade ström-

men av flyktingar. 

2. KUN har ett nära samarbete med BUN:s enhet för Modersmål och 

integration och en samlokalisering skulle gynna både verk-

samheterna och målgruppen. 

3. Laholms kommun bör kunna tillhandahålla hållbara arbetsför-

hållande för personal och lokalerna på Lantmannagatan är väl 

lämpliga såväl avseende placering som tillgänglighet och ur säker-

hetssynpunkt. 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden ser risker med att mottagandet 

kan bli bristfälligt om kommunen inte avtalar om lämpliga lokaler, 

där denna typ av verksamhet kan bedrivas utan att det påverkar 

effektiviteten eller utförandet i sin helhet. 

 

 

Ärendebeskrivning 

En följd av den ökande strömmen av flyktingar till kommunen har 

inneburit att behovet av insatser inom området integration har ökat 

kraftigt. Inom BUN har enheten för modersmål och integration 

mångdubblats under de senaste åren och inom KUN har 

Integrationsenheten ökat med tre personer bara sedan semestern. 

Totalt har BUN och KUN 45-50 anställda varav 7 personer i 

dagsläget är anställda i enheten Integration, KUN. 

Tillskillnad från BUN har personalen inom enheten Integration ett 

generellt större behov av mer traditionella kontorsutrymmen men 

också samtalsrum och större besöksrum. 

 

Behovet för BUN:s verksamhet ser lite annorlunda ut då endast ett 

tiotal ständigt är på samma plats och behöver samtalsrum, besöks-

rum och kontorsrum. Övriga kan dela rum/kontorsplats men har 

behov av utrymmen för läromedel och övrig materiel. 
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Dessa två verksamheter är idag utspridda på flera ställen i 

kommunen och i många fall har 

personalen inga lokaler alls, utan får hitta tillfälliga ytor på skolor 

etc. Inom båda 

verksamheterna har man behov av mötesrum för att kunna ta emot 

besökare, ofta hela familjer, fler än fem personer. 

 

Verksamheterna vänder sig till samma målgrupp och ser därför en 

fördel med att samordna sig i gemensamma lokaler. För båda par-ter 

är det viktigt att lokalerna har flexibla kontorsrum samt är an-passade 

med större möteslokaler och en god tillgänglighet för de familjer som 

besöker verksamheterna. Lokalerna på Lantmannagatan är lämpliga 

såväl avseende, funktion, placering och tillgänglighet samt ur 

säkerhetssynpunkt. Kommunen har tidigare hyrt lokaler i 

fastigheten, vilket underlättar t.ex. installationer av IT. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens remiss den 7 september 2015. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 

september 2015. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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§ 107 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 

delegationsordningen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 16 september 2015. 

_____ 
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§ 108 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 16 september 2015 

_____ 
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§ 109 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Ärendebeskrivning 

- Information från arbetsträning och sysselsättning 14:00 

Roland Norrman 

- Inf. från Jobb Laholm och Vägledningscentrum 14:00 

Wiveca Ekblad 

 

- Information från Integrationsenheten 14:45 

Jenny Strand, Pia Svensson 

 

- Information från ordförande 

 

- Information från verksamhetschef 

 

- Ledamöternas inspel 

 


