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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 18 februari 
2016 

 
Protokollet som justerats den 18 februari 2016, 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 18 februari 2016 

 till och med den 10 mars 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Fredrik Jouper 
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Plats och tid Säbyholms Gård, klockan 13:00 – 16:00 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Crister Forsman (S) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Kaj Talik (C) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Johan Johansson (M), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Agneta Wesslén, enhetschef, kvalité och kommunikation 

 Ingela Månsson, avdelningschef, gymnasie, vuxenutb och kulturskola 

 Wiveka Ekeblad, enhetschef, kultur- och utveckling 

 Jenny Kolnig, enhetschef, ami vägledning och coachning 

 Simon Brekell, bitr.rektor, osbecksgymnasiet 

 Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jenny Lundholm Graveleij (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 18 februari 2016 klockan 17:00 

 

Paragrafer  §§ 11-12 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Fredrik Jouper 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jenny Lundholm Graveleij (M)
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§ 11 Dnr 2015-000199  

 

Övrigt bidrag 1/2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskotts förslag till 

beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

på grundval av föreliggande ansökan besluta att för planerade åtgär-

der på Ysby Bygdegård lämna föreningen Ysby Bygdegård bidrag 

med 30 % av det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag 

enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslo-

kaler. 

 

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 

Föreningen Ysby Bygdegård, org.nr 849201-4298 ansöker om kom-

munalt stöd till ombyggnad av kök, hall och källare. 

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 897 000 kr och att föreningen bidrar 

med 20 %. 

 

För cirka 25 år sedan skedde en större renovering och viss tillbygg-

nad av bygdegården. För att öka attraktiviteten och förbättra uthyr-

ningsläget anser föreningen att det finns behov av en uppfräschning 

och förbättring av arbetsmiljön i köket. Handikapptoaletten uppfyller 

inte dagens krav på tillgänglighet och behöver göras om. En mindre 

tillbyggnad planeras också för att frigöra serveringsytor vid kalas. 

 

Föreningen har idag inga lån med kommunal borgen.  
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 janu-

ari 2016 

Ansökan från föreningen Ysby Bygdegård 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Ysby Bygdegård 

Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2016-000049  

 

Nämndens uppdrag som huvudman för utbildning 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden fortsätter sitt arbete kring uppdraget som huvudman för 

utbildning. 

Under eftermiddagen diskuteras prioriterade utvecklingsområden för 

utbildning samt nämndens arbetsmodell för systematiskt kvalitetsar-

bete. 

 

Processledare: 

Arja Holmstedt Svensson, Arja Holmstedt konsult AB. Arja har 

mångårig erfarenhet som förvaltningschef för utbildning. Arja har 

gedigen kunskap om styrning ledning av kommunala skolor och för-

ändringsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

Skolverket, Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet 

Verksamhetsplan 2015-2016 

 

_____ 

 

      

 

 


