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Ekonomisk rapport år 2015 
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Anmälningar år 2015 

§ 135 Dnr 2015-000006 
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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 18 november 
2015 

 
Protokollet som justerats den 20 november 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 

20 november 2015 till och med den 11 december 2015 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 
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Plats och tid Stadshuset, Svanen klockan – 13:00 – 16:00 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Anders Christensen (SD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Martin Petersson (MP) 

 Johan Johansson (M) 

  

 

Övriga deltagande   

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (FP), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare 

  

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Agneta Wesslén, enhetschef, §127 

 Fredrik Swärd, näringslivschef, §123 

 Monica Fransson, näringslivsenheten, §123 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare, §124 

 Johan Hjert, Kulturchef, §135 

 Jenny Strand, Integration, §135 

 

Utses att justera Martin Petersson (MP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 november klockan 15:30 

 

Paragrafer  §§ 123-135 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Petersson (MP)
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§ 123 Dnr 2015-000097  

 

Medborgarförslag om fritidsaktiviteter på Hallandsåsen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden uppdrar åt näringslivsenheten till-

sammans med fritidsenheten att initiera ett projekt, företrädesvis 

inom ramen för Leader, för att få till stånd lämpliga stigar och leder 

samt kartor för Mountainbiking och Trail Running på Hallandsås och 

samtidigt utveckla andra cykelrelaterade aktiviteter såsom cykelle-

der som förstärker Laholms kommun som cykeldestination. Pro-

jektet bör ske i samverkan med övriga kommuner på Hallandsås. 

Medborgarförslaget förklaras därmed behandlat. 

 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Fredrik Källén, Våxtorp, föreslås att kom-

munen ska verka för det leder på Hallandsås för Mountainbiking och 

Trail Running. 

 

Näringslivsenheten konstaterar att cykelrelaterade aktiviteter är ett 

av Laholms kommun prioriterat fokusområde för destinationsut-

veckling. Kommunen bör understödja en besöksnäring som kan er-

bjuda men även utveckla goda rekreationsmiljöer, naturupplevelser 

och utomhusaktiviteter.  

  

Näringslivsenheten föreslår därför att kultur- och utvecklingsnämn-

den ger enheten i uppdrag att initiera ett projekt, företrädesvis inom 

ramen för Leader, för att få till stånd lämpliga stigar och leder samt 

kartor för Mountainbiking och Trail Running på Hallandsås och sam-

tidigt utveckla andra cykelrelaterade aktiviteter såsom cykelleder 

och -slingor som förstärker Laholms kommun som cykeldestination. 

Projektet bör ske i samverkan med övriga kommuner på Hallandsås.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Fredrik Källén, Våxtorp. 

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2015.  

_____ 

Beslutet skickas till: 

Fredrik Källén, Våxtorp 
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§ 124 Dnr 2015-000163  

 

Kulturpriset år 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträf-

fande förslag till kulturpris 2015.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och 

uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena 

arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, 

konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. 

 

Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kom-

munen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen.  

 

Kulturpriset för år 2015 är 10 000 kronor.  

 

Laholms kommun utdelar sedan 1987 ett årligt kulturpris på 10.000 

kronor. Kriterier för utdelade av priset finns sammanställda i regle-

mente antaget av kommunfullmäktige, som gett kultur- och utveckl-

ingsnämnden uppdraget att utse pristagare. Allmänheten ges möjlig-

het att inför nämndens beslut inkomma med förslag. Inför årets be-

slut har 5 st. förslag på pristagare inkommit. Kultur- och utvecklings-

nämnden beslut fattas dock enbart utifrån förslag lagda av ledamö-

terna i nämnden. 

 

OBS! Allmänhetens förlagstid pågick till och med den 1 oktober.  

 

I reglementet för utdelande av Laholms kommuns kulturpris anges 

följande: 

§ 1 Laholms kulturpris utdelas som stöd och uppmuntran för för-

tjänstfullt utförd insats inom skilda kulturella områden såsom littera-

tur, musik, konst, konsthantverk, teater, arkitektur, journalistik, film, 

dans, fotokonst, hembygdsvård eller inom annat kulturellt område. 

 

§ 2 Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer, som är bo-

satta inom kommunen eller som i sin verksamhet har anknytning till 

kommunen. 

 

§ 3 Kulturpriset utdelas årligen inom ramen för det belopp kommun-

fullmäktige anvisar för ändamålet. Beloppet kan ej delas. 
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§ 4 Kulturpristagare utses av kulturnämnden. Kulturnämnden till-

kännager genom annons i lokalpressen att förslag till pristagare kan 

lämnas till kulturnämnden senast den 1 oktober. Kulturpristagare kan 

även utses efter förslag inom nämnden. 

 

§ 5 Kulturpriset överlämnas i samband med kommunfullmäktiges 

decembersammanträde. 

 

Av reglementet framgår tydligt att priset skall grunda sig på en utförd 

insatts inom ett kulturellt område, till skillnad från ett stipendium 

som avser att bekosta studier mm inför den ev. framtida gärningen. 

Kontoret får årligen förfrågningar om möjligheten att söka stipendier 

inför studier inom olika kulturella områden, samt om ¿kulturpriset¿ 

är möjligt att söka i dessa sammanhang. Som reglementet i dag är 

utformat är detta inte möjligt. 

 

Sedan priset instiftades 1987 har 28 kulturpristagare utsetts. Samtliga 

har inom sitt område gett betydande avtryck i Laholms kulturliv och 

lagt grunden till mycket av den kulturella verksamhet som finns i 

kommunen i dag. Många av pristagarna har under många år verkat i 

det tysta och omfattningen och betydelsen av deras gärningar är inte 

sällan okända för allmänheten.  

Till skillnad från priset till Årets förening är det inte en verksamhet 

som skapat rubriker under det gångna året som skall belönas, utan 

oftast ett långsiktigt arbete i kulturens tjänst som utgör kärnan i kul-

turlivet och tjänar som förebild för andra kulturutövare.  

 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteskrivelse den 30 september 2015. 

Förteckning över tidigare pristagare 

Allmänhetens förslag på pristagare 

 

_____ 
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§ 125 Dnr 2015-000171  

 

Årets förening 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträf-

fande förslag till årets förening 2015.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till "Årets före-

ning". Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. 

 

Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, 

som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap 

under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engage-

mang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för 

barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset 

kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt 

uppmärksammad insats. 

 

Priset till Årets förening är 10 000 kronor och beloppet kan inte de-

las. 

 

Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens le-

damöter. 

 

Till Årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 

 

1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarför-

ening 

1994 Le Petite Bouleklubb 

1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 

1996 Laholms Fotbollsklubb 

1997 Knäreds Kraftsportklubb 

1998 Simsällskapet Stimmet 

1999 Vallberga Gymnastikförening 

2000 Sjöalts Idrottsförening 

2001 Vindrarps Volleybollklubb 

2002 Bordtennisklubben Serve 

2003 Höks Handikappidrott 

2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 

2005 Handikappföreningarnas samar-

betsorganisation 

2006 Caprifolens Voltigeklubb 
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2007 Laholms Sommarspel  

2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 

2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis 

Laholm 

2010 Laholms Golfklubb 

2011 HK Hök 

2012 Laholm utan gränser (LUG) 

2013 Knäreds forskarring och hem-

bygdsförening 

2014 LIF Träningsverket 

 

 

Beslutsunderlag 

Allmänhetens förslag på pristagare 

_____ 
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§ 126 Dnr 2014-000127  

 

Remiss av medborgarförslag om padelbana i Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att det skall anläggas två 

Padelbanor på Sparbanksvallen inklusive nytt förråd och belysning 

till Multisportarena.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har i sin budget för 2015 avsatt me-

del med en miljon kronor för anläggande av Padelbanor. 

Kultur och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-

12-18, § 163 att placera två Padelbanor vid Folkhälsocentrum i La-

holm. 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag att se 

efter möjligheter för medfinansiering av banorna. 

Verksamheten har inte hittat någon medfinansiär av banorna. 

 

Från 2015 gick Folkhälsocentrum över till Kommunfastigheter i La-

holm AB:s ägor. Det innebär att Laholms kommun inte kan göra 

egna investeringar på Folkhälsocentrum. Laholms kommun får då 

istället begära att Kommunfastigheter i Laholm AB anlägger Padel-

banor på området. För investeringen får då verksamheten en utökad 

hyreskostnad. 

Laholms kommun har därför gjort en beställning av banor till fastig-

hetsägaren. 

Kommunfastigheter i Laholm AB har tillsammans med verksam-

heten tittat på lämplig placering av banorna. 

Banorna föreslås anläggas på Sparbanksvallen utmed Ringvägen. 

I samband med detta behöver det anläggas ett nytt förråd till friid-

rottsanläggningen 

och belysning till Multisportarenan. 

Fastighetsägaren har tagit fram en kostnadsberäkning för att anlägga 

en respektive två banor inklusive förråd och belysning till Multis-

portanläggningen. 

 

Investeringskostnaden för en bana beräknas till 1,1 miljoner kronor. 

Investeringskostnaden för två banor beräknas till 1,9 miljoner kro-

nor. 

Kostnaden för förråd och belysning till Multisportarenan är beräknad 

till 150 tkr vilket är inkluderat i investeringskostnaden. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-11-18  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Hyreskostnaden är beräknad till ca 37 000 kr/år respektive 65 000 

kr/år + driftskostnader. 

Driftskostnader är kostnader för bland annat el och skötsel. 

 

Hyresintäkter beräknas täcka de ökade hyreskostnader som uppstår.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 2014-12-18, § 163 

Tjänsteskrivelse, Padelbana i Laholms kommun 

_____ 
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§ 127 Dnr 2015-000153  

 

Översyn kvalitetsdeklarationer 2015 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta kvalitetsdeklarat-

ioner för Osbecksgymnasiet och Osbeck Vuxenutbildning.  

 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsdeklarationer har funnits i Laholms kommun sedan 2004. 

Några av dem är inte uppdaterade sedan dess. Andra är kontinuerligt 

uppdaterade och aktuella. Kommunstyrelsen gav, inför budget, kom-

munplan och nämndsplaner 2016, nämnderna i uppdrag att se över 

och besluta om kvalitetsdeklarationer. I nämndens arbete med 

nämndsplanen beslutade nämnden att:  

ta bort nuvarande kvalitetsdeklaration för vuxenutbildningen 

att behålla kvalitetsdeklarationen för bibliotek och bokbuss 

att avvakta beslut avseende kvalitetsdeklaration för näringslivsser-

vice för ett gemensamt arbete med kommunstyrelsen  

att ge verksamheten i uppdrag att ta fram kvalitetsdeklarationer för 

gymnasieutbildning och vuxenutbildning för beslut i november 

Verksamheten har tagit fram förslag på kvalitetsdeklarationer utifrån 

de förutsättningar som angetts i ett förtydligat uppdrag från kom-

munledningskontoret.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 19 oktober 

2015. 

Uppdragsbeställning den 18 augusti 2015, översyn kvalitetsdeklarat-

ioner 2015. 

Kvalitetsdeklaration Osbecksgymnasiet 

Kvalitetsdeklaration Osbeck Vuxenutbildning 

 

_____ 
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§ 128 Dnr 2015-000166  

 

Remiss av förändring av Folkhälsorådets sammansättning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget att 

bredda Folkhälsorådet. Från kommunens sida ska det finnas en poli-

tisk representant från vardera kultur- och utvecklingsnämnden, barn- 

och ungdomsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

 

På tjänstemannasidan ser vi det som viktigt att kommunen represen-

teras av en person som har övergripande mandat. 

 

Från Regionen ska Laholmsnämndens presidie och tjänsteman ingå.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen godkände den 26 februari 2008, § 63 att ett folk-

hälsoråd bildades. Folkhälsorådet ska driva ett gemensamt, långsik-

tigt, målinriktat och organiserat folkhälsoarbete i Laholm. Kommun-

styrelsen beslutade den 5 januari 2015, § 4 att Folkhälsorådet ska 

bestå av kommunstyrelsens ledningsutskott, Laholmsnämndens pre-

sidium, kommunchefen och Laholms-nämndens chefstjänsteman. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att då folkhälsoarbetet berör 

fler nämnder inom kommunen än de som är representerade i folkhäl-

sorådet ska rådet breddas med en representant från vardera barn- och 

ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och social-

nämnden. Samtidigt förslås kommunstyrelsens representation mins-

kas till en ledamot. 

Ledningsutskottet remitterar förslaget om att bredda Folkhälsorådet 

med en representant från vardera barn- och ungdomsnämnden, kul-

tur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden till barn- och ung-

domsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden 

för yttrande senast den 25 september 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 september 

2015, § 159. 

Tjänsteskrivelse, Remiss av förändring av Folkhälsorådets samman-

sättning 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 129 Dnr 2014-000260  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens antar förslag till ändring i nämn-

dens delegationsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, leda-

mot, ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 

 

Syftet med delegering av ärenden är att avlasta nämnden från att be-

höva fatta beslut i löpande ärenden av rutinkaraktär och där igenom 

effektivisera den kommunala förvaltningen och ge en bättre service. 

Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd 

finns i kommunallagen (1991:900) 6 kapitlet 33-38 §§.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att delegationsord-

ningen ändras så att den stämmer överens med verksamhetens för-

ändrade organisation där biträdande verksamhetschef har utgått och 

två avdelningschefer har tillkommit.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning för kultur- och utvecklingsnämnden.  

_____ 
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§ 130 Dnr 2015-000147  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur- 

och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7§ i kommunens reglemente, med föreskrifter om nämndernas 

arbetsformer, sammanträder nämnderna på dag och tid som varje 

nämnd bestämmer. 

 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2016: 

 

Beredningsutskott Kultur- och utvecklingsnämnd 

 

13 januari 27 januari   

8 februari, (Måndag) 24 februari  

9 mars 23 mars  

6 april 20 april  

11 maj 25 maj 

8 juni 22 juni  

10 augusti 24 augusti  

7 september 21 september  

5 oktober 19 oktober  

2 november 16 november   

7 december 21 december  

 

Sammanträdesdag: onsdag Sammanträdesdag: onsdag 

Sammanträdestid kl.13.00 Sammanträdestid kl.13.00 

Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesrum: Svanen 

 

1 Beslut om internbudget 

2 Årsredovisning, kompletteringsbudget, resultatöverföring, upp-

följning av internkontrollplan 2017, bruttobudgetförändring 

3 Budgetuppföljning 1 

4 Planeringsdag, heldag 

5 Budgetuppföljning 2, Underlag till kommunplan 2017 överlämnas 

till kommunstyrelsen, Nämndsplan 2017 beslutas av nämnden 

6 Taxor och avgifter 2017 

7 Sammanträdesplan för 2017 

8 Beslutsattestanter för kultur- och utvecklingsnämndens verksam-

het, internkontrollplan för 2017 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

  forts 

forts § 118 

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden 

för år 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2014-000083  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens dokumenthanteringsplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner dokumenthanterings-

planen och skickar den vidare till kommunstyrelsen som ska besluta 

om gallring av handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen (1990:782) är det arkivmyndighetens ansvar att se 

till att de kommunala myndigheterna vårdar och bevarar allmänna 

handlingar i sådan utsträckning att de tillgodoser följande behov. 

 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, 

3. forskningens behov. 

 

Det ska dessutom beaktas att handlingarna utgör en dela av det nat-

ionella kulturarvet.  

 

Enligt Arkivreglemente för Laholms kommun punkt 5, ska varje 

myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan för sin verksamhet. 

I Laholms kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkiv-

myndigheten beslutar enligt Arkivreglemente för Laholms kommun 

punkt 7, om gallring av handlingar i myndighetens arkiv. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten förslår att dokumenthante-

ringsplanen ändras så att de delar som berör hem för vård och boende 

(HVB-hem) under integrationsenheten tas bort då ansvarsområdet 

har övergått till socialnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samhetsområden.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 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: ____________________________  
 

§ 133 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: ____________________________  
 

§ 134 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 12 november 2015.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 Dnr 2015-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2015 

 

 

Ärendebeskrivning 

- 1. Information från Fritidsenheten 

 

- 2. Information från Kulturenheten 

Johan Hjert 

 

- 3. Information från Integrationsenheten 

Jenny Strand 

 

- 4. Information från ordförande 

 

- 5. Information från verksamhetschef 

 

- 6. Ledamöternas inspel 

 

 

      

_____ 

 

      

 

 


