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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 21 oktober 
2015 

 
Protokollet som justerats den 23 oktober 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 oktober 2015 till och med den 13 november 2015 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 
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Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Martin Petersson (MP) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (FP), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare, § 110 

 Christer Johansson, enhetschef/fritidsanläggningar 

 Agneta Wesslén, enhetschef kvalité och information, § 113 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service, § 121 

 Jenny Strand, enhetschef för integrationsenheten, § 124 

 Pia Svensson, avdelningschef, § 124 

 

Utses att justera Lennart Hansson (KD) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 oktober klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 110-122 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lennart Hansson (KD)
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§ 110 Dnr 2015-000155  

 

Ansökan om stöd för genomförande av Laholmsrevyn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholmsrevyn en 

förlusttäckningsgaranti på 25.000 kronor i det fall biljettintäk-

terna inte skulle uppgå till 370.000 kronor. 

 

2. Förlusttäckningsgarantin tas ur anslaget för kulturstöd. 

 

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden den 18 augusti 

2015 ansöker föreningen Laholmsrevyn om ett bidrag på 50.000 kro-

nor avseende 2015 års uppsättning av en lokalrevy på Laholms tea-

ter. Bifogad budget har en omslutning på totalt 557 500 kronor och 

är baserad på  

16 föreställningar. 

 

OBS att kontoret begärt in kompletteringar avseende intäktsbudge-

ten, vilka ännu inte inkommit. Uppgifterna kommer att redovisas vid 

nämndens beredningssammanträde. 

 

I årets budget uppgår de budgeterade biljettintäkterna till 470.000 

kronor. Med ett biljettpris varierande från X till 230 kronor, beroende 

på när och hur biljetten säljes, är det omöjligt att på förhand fastställa 

exakt hur många biljetter som måste säljas för att budgeten skall vara 

i balans. Men räknat på ett snittpris på 200 kronor måste 2.350 bil-

jetter säljas för budgeten skall hålla. 

En inte orealistisk siffra, med tanke på det gångna årens publiksuc-

céer. Trots att den goda publiktillströmningen gett föreningen ett re-

jält tillskott i kassan, saknas en egen ekonomisk insatts i årets budget. 

Lik annan ideell föreningsverksamhet bör Laholmsrevyns främsta 

syfte med sina intäkter vara att balansera och utveckla sin verksam-

het, i detta fallet nästkommande års revyuppsättning. Med en egen 

ekonomisk grundplåt i budgeten påverkas också intäktskraven be-

tydligt. En egeninsatts på 100.000 kronor innebär att biljettintäkts-

kravet sänks med motsvarande summa till 370.000 kronor, motsva-

rande en försäljning av 1.850 biljetter á 200 kronor.  Ett kommunalt 

bidrag bör i så fall baseras på den nya, lägre summan. 

 

2014 hade Laholmsrevyn ett spelledigt år och 2013 återtog man sin 

ansökan till kultur- och 
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utvecklingsnämnden före behandlingen. 2011 och 2012 beviljade 

kultur- och utvecklingsnämnden Laholmsrevyn en förlusttäcknings-

garanti avseende utebliven biljettförsäljning på 20.000 kronor base-

rad på en biljettintäktsbudget på 285.000 resp 270.000 kronor. Inte 

vid något av tillfällena behövde föreningen utnyttja garantin. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Föreningen Laholmsrevyns ansökan med bifogad 

budget för 2015 års revyuppsättning 

Ansökan om stöd för genomförande av Laholmsrevyn 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Laholmsrevyn 
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§ 111 Dnr 2015-000069  

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära 

händelser 2016-2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom presenterat för-

slag till handlingsprogram.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsmotivering 

Under våren skickades förslaget på förbättringsområden och ambit-

ioner i handlingsprogrammet till nämnden för yttranden och nämden 

ställde sig bakom det presenterade förslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta handlingspro-

grammet enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraor-

dinära händelser. I programmet beskrivs kommunens arbete med att 

minska olyckor och händelsers störningar på kommunen.  

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till handlingsprogram till 

nämnden för yttrande senast den 9 november 2015. Föreliggande för-

slag till handlingsprogram är förändrat på ett antal punkter jämfört 

med föregående program i syfte att bättre stämma överens med kom-

munens övriga styrdokument. Programmet innehåller förbättrings-

områden som kommunen ska arbeta mer prioriterat med under kom-

mande period. 

 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande, tjänsteskrivelse 2015-09-25 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr 2015-000098  

 

Medborgarförslag om ökad tillgänglighet till Hökafältet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden svarar på medborgarförslaget att el-

ljusspåret är färdigställt med stenmjöl och anpassad för funktions-

hindrade med rullstol/rullator.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Roger Nilsson, Laholm, föreslås dels att 

motionsslingan på Hökafältet i Mellbystrand handikappanpassas 

dels åtgärder vid parkeringen till fältet. 

 

Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 

att besluta om medborgarförslaget vad avser handikappanpassning 

av motionsslingan och kommunstyrelsen vad avser parkeringsfrå-

gorna varvid nämndens och styrelsens svar på förslaget ska anmälas 

senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 

2015. 

 

Elljusspåret färdigställdes till sommaren 2015 med nytt krossgrus 

och stenmjöl och spåret är nu framkomligt med rullstol. 

 

Spåret har besiktigats av Kane Bengtsson, KHR 2015-09-24.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag från Roger Nilsson, Laholm 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Roger Nilsson 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2015-000096  

 

Medborgarförslag om ökade föreningsbidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fortsätter att följa utvecklingen av 

nya trender och utifrån tilldelade resurser, skapa bästa möjliga förut-

sättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud för att till-

godose kommuninvånarnas olika intressen.  

 

Ärendebeskrivning 

Bengt Eriksson, Laholm föreslår i ett medborgarförslag att kommu-

nen ska satsa mer på lokalbidrag och aktivitetsbidrag till befintliga 

föreningar i Laholms kommun i stället för att satsa på nya anlägg-

ningar som t.ex. ny padelbana. 

 

För att Laholm kommun ska vara en attraktiv plats att bo och leva i 

är det viktigt att stötta och utveckla kommunens föreningar genom 

olika bidrag. Det är också viktigt med bra idrotts-anläggningar och 

verksamheter för att ge kommuninvånarna möjlighet till fritt val av 

aktiviteter utifrån intresse och värderingar.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag från Bengt Eriksson, Laholm 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Bengt Eriksson 
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§ 114 Dnr 2014-000071  

 

Svar på remiss av medborgarförslag om aktivitetsstöd till före-

ningar med pensionärsverksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår Sven Lindblads medborgar-

förslag. Pensionärsverksamhet omfattas inte av gällande regler enligt 

LFS 7.8. antagna av kommun-fullmäktige. Endast en uppskattning 

av hur många ålderspensionärer som skulle vara aktiva och berätti-

gade till aktivitetsbidrag är möjligt i dagsläget eftersom det inte finns 

någon registrering av detta.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Sven Lindblad, Laholm, föreslås att ett bi-

drag i form av aktivitetsstöd på samma villkor som till barn och unga, 

skall införas till föreningar med pensionärsverksamhet i Laholms 

kommun. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har återremitterat ärendet och gett 

verksamheten i uppdrag att se över om gällande bidragsregler kan 

omfatta föreningar med pensionärsverksamhet, samt inkomma med 

kostnadsförslag till nämnden. 

 

I Laholms kommun fanns vid årsskiftet 2014/2015, 5 722 ålders-

pensionärer. Registrerade medlemmar i pensionärsföreningarna var 

ca 2000 och i föreningar med funktionshinder ca 1000 medlemmar. 

I föreningarna med funktionshinder var i snitt en medlem aktiv vid 6 

tillfällen/år.  

Om man för över detta på ålderspensionärerna och räknar med 3 000 

aktiva x 6 tillfällen x 5 kr blir det en kostnad på 90 000 kr/år. Admi-

nistrationen kring detta skulle också bli betydande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag om aktivitetsstöd till föreningar 

med pensionärsverksamhet 

Beslut Kultur och utvecklingsnämnden 2014-08-21 

Medborgarförslag från Sven Lindblad, Laholm 2014-01-21 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sven Lindblad 
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§ 115 Dnr 2015-000143  

 

Övrigt bidrag 2/2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

 

a) Genevad/Veinge Idrottsförening 50 000 kr till renovering av 

duschutrymme för barn/ungdoms och seniorverksamhet. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden avvaktar beslut till omgång 

2016/1 

 

a) Vindrarps Volleybollklubb 6 980 kr till ett nätsystem för beach-

volleyspel. 

b) Hasslövs hembygdsförening 20 000 kr till Folklustsspelet Sviskon  

& besvär i hembygdsgården. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

 

a) Våxtorps Boll och Idrottssällskap 9 000 kr till inköp av 30 st. nya 

barriärer till Våxtorpshallen. 

b) Caprifolens Voltigeklubb 15 000 kr till årets ljusshow. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 20 september 2015. 

 

Sammanställningen innehåller totalt fem ansökningar.  

  

Det budgeterade anslaget för övrigt bidrag 2015 uppgick till 170 000 

kronor och kostnaden för beviljade bidrag 2015/1 uppgick till 146 

500 000 kronor. Till övrigt bidrag omgång 2015/2 återstår endast 23 

500 kronor.  

För att kunna bevilja ett större belopp vill fritidsenheten föra över ej 

utnyttjade medel från aktivitets¬bidrag, utbildningsbidrag och lokal-

bidrag till övrigt bidrag. Detta blir en total summa på 48 189 kronor 

att fördela till omgång 2015/2. 

 

Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsfor-

men övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som 

kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som 

inte innefattas av andra bidragsformer. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksam-

het, större arrangemang, större reparations- och underhållsåtgärder 

med mera. Bidrag kan inte lämnas till föreningens löpande verksam-

het. 

 

Bidrag kan dessutom lämnas till speciell verksamhet för funktions-

hindrade och/eller annan verksamhet som kultur- och utvecklings-

nämnden finner särskild anledning att stödja. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta 

om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. 

 

Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till 

exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kost-

nader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning och förslag.  

Ansökningshandlingar från respektive förening. 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Genevad/Veinge Idrottsförening 

Vindrarps Volleybollklubb 

Hasslövs hembygdsförening 

Våxtorps Boll och Idrottssällskap 

Caprifolens Voltigeklubb 
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§ 116 Dnr 2015-000116  

 

Bidrag till Våxtorps Godtemplargård 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

att på grundval av föreliggande ansökan besluta att för planerade 

åtgärder på Godtemplargården i Våxtorp lämna Våxtorps God-

templare av IOGT Byggnadsförening bidrag med 30 % av det bi-

dragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt förord-

ningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig omfatt-

ning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organisation el-

ler grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnadsförening, org.nr 749200-

3111 ansöker om kommunalt stöd till renovering av yttertak av God-

templargården i Våxtorp. 

Föreningen har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande 

författning (SFS 1996:159) vilket innebär att föreningen kan erhålla 

50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar ett bi-

drag på 30 % vilket motsvarar 144 000 kr och att föreningen bidrar 

med 20 %. 

 

Godtemplargården är en viktig samlingslokal som bl.a. hyrs ut till 

olika ungdomsverksamheter som har disco, filmförevisningar, före-

läsningar, teater, whistkvällar, kalas, musikarrangemang, förenings-

möten m.m.  

 

Lokalen är handikappanpassad och har hörslinga, bredband, DVD, 

surroundsystem, projektor för filmförevisning m.m. 

 

Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnadsförening fick 2011 ett 

kommunalt bidrag på  

66 000 kronor för installation av nya underhållsfria och energibespa-

rande fönster i Godtemplargården i Våxtorp.  

Projektet var kostnadsberäknat till 220 000 och föreningen fick hos 

Boverket statligt bidrag om 50 procent. Kommunfullmäktige bevil-

jade enligt § 50/2011 ett bidrag med 30 procent och föreningen fi-

nansierade själva 20 procent. 
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Föreningen har idag inga lån med kommunal borgen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Våxtorps Godtemplargård bidrag 

Ansökan från Våxtorps Godtemplare av IOGT Byggnadsförening, nr 

20 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Våxtorps Godtemplare 

Kommunfullmäktige 
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§ 117 Dnr 2015-000176  

 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal 2015  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer och beviljar ett driftsbi-

drag till Mellbystrandsföreningen för 2014 på 72 500 kr varvid tidi-

gare förskott enligt KUN § 176 på 40 000 kr skall regleras. 

För 2015 beviljar Kultur- och utvecklingsnämnden ett driftsbidrag 

till Mellbystrandsföreningen på 145 000 kr.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Till Hökagården i Mellbystrand har nämnden under 2014 lämnat 

Mellbystrandsföreningen driftsbidrag på 40 000 kr i förskott, ef-

tersom verksamheten efter renovering endast har varit igång sedan 

juni 2014. 

Föreningens slutliga driftsbidrag skulle enligt beslut KUN § 176 fast-

ställas senast under januari 2015, varvid beviljat förskott skulle re-

glerats. Detta har inte kunnat ske eftersom kostnader och intäkter inte 

var kända. 

 

Mellbystrandsföreningen har 2015-08-31 lämnat in en beräkning av 

kostnader och intäkter för 2015 och driftsbidraget till föreningen kan 

nu beslutas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ansökan om driftsbidrag för Hökagården 2014 och 

2015 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal 2015 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hökagården 

Mellbystrandsföreningen 
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§ 118 Dnr 2015-000177  

 

Hyror och avgifter 2016 inom Kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

antar föreliggande förslag till hyror och avgifter inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 

1 januari 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter i kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hyror och avgifter för 2016 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till ändring av hyror 

och avgifter för 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-10-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 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.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 120 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 delegationsordning.  

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 14 oktober 2015.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 121 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 14 oktober 2015.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 122 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

Ärendebeskrivning 

- 1. Information från Näringslivsenheten 13:00 

Nyföretagarcentrum Halland, Kristin Oretorp 

 

- 2. Information från Integrationsenheten 14:45 

Jenny Strand, Pia Svensson 

 

- 3. Information från ordföran 

 

- 4. Information från verksamhetschef 

 

- 5. Ledamöternas inspel  

 


