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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 20 april 2016 

 
Protokollet som justerats den 22 april 2016, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Anna Carlgren 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

22 april 2016 till och med den 13 maj 2016 intygas. 

 

……………………………………………… 

Anna Carlgren 
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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  Anders Christensen (SD), ersättare  

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  
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 Kaj Talik (C), ersättare 

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

  

 Erling Cronqvist (C), 1e vice ordförande kommunstyrelsens §§58, 48-56 

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

Anna Carlgren, kommunsekreterare  

Fredrik Jouper, kommunsekreterare 

 Marie Erge, bibliotekschef §58 

Ingela Månsson, avdelningschef gymnasiet, vuxenutbildning och kulturskola 

§§54, 51-55 

Agneta Wesslén, enhetschef, kvalité och kommunikation §§54, 64 

Theresé Ehrenborg, kultursekreterare §§48-50 

Johan Hjert, kulturchef §64 

Fayes Almasri, praktikant §64, 59, 61 

  



 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Jenny Lundholm Graveleij (M) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 april 2016 klockan 09.00 

 

Paragrafer  §§ 48-65 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anna Carlgren 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jenny Lundholm Graveleij (M)
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§ 48 Dnr 2015-000216  

 

Medborgarförslag om flyttning av minnessten vid gamla 

Lerliden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Medborgarförslaget avslås, då minnesstenen faller under läns-

styrelsens ansvarsområde.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till Laholms kommun föreslår Åke 

Sintring, Laholm att en minnessten belägen öster om Lagavä-

gen i Laholm ska flyttas och rengöras för att göras mer till-

gänglig för förbipasserande. 

 

Stenen restes av staten 1922 som ett tack för och en erinran åt 

eftervärlden om ett så kallat nödhjälpsarbete, där arbetslösa 

byggde om den tidigare Lerliden till nuvarande Lagavägen. 

En minnessten rest över en händelse som denna är lika mycket 

ett minne över den geografiska platsen som över själva hän-

delsen,  

varför man bör vara restriktiv med omlokalisering. 

 

Sedan 1985 ingår minnesstenen som ett objekt i Riksantikva-

rieämbetets fornminnesregister, och ansvaret för så väl place-

ring som vård faller därmed under staten. Skulle Laholms 

kommun önska flytta och/eller rengöra stenen måste en hem-

ställan om detta göras till länsstyrelsen. Kostnaden för en 

eventuell flytt kommer att åvila Laholms kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 

maj 2016. 

Medborgarförslag från Åke Sintring den 22 november 2015. 

Fotografier från platsen. 

Utdrag ur RAÄ:s fornminnesregister. 

_____ 

 

Beslutet skicks till 

Kommunfullmäktige 

Åke Sintring 
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§ 49 Dnr 2016-000089  

 

Ändring i reglemente för bidragsgivning till studieförbun-

den 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår Kommunfullmäk-

tige att anta föreliggande förslag i reglemente för bidragsgiv-

ning till studieförbunden.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun lämnar bidrag till studieförbunden enligt 

bestämmelser fastställda av kommunfullmäktige 2007-06-20. 

I bestämmelserna fastslås att bidraget skall utgå dels som ett 

grundbidrag baserat på genomförd cirkelverksamhet i kom-

munen och dels som ett målgruppsbidrag för cirkelverksamhet 

genomförd för målgrupperna barn och ungdomar 13-24 år re-

spektive funktionshindrade. 

 

De uppgifter som ligger till grund för bidragsberräkningen ba-

seras på studieförbundens redovisning till staten och finns re-

dovisade av SCB. Detta har varit och är en förutsättning för en 

rationell redovisning så väl som kontroll av uppgifterna. 

När bestämmelserna antogs 2007 var målgrupperna barn och 

ungdom respektive funktionshindrade parametrar i SCB:s rap-

porter. 2015 ändrades dock detta så att dessa uppgifter ej 

längre går att utläsa, och är följaktligen inte längre ändamåls-

enliga som beräkningsgrund för den kommunala bidragsgiv-

ningen. 

Det tidigare bidragsgrundande begreppet cirkeltimme, be-

nämns numera studietimme. 

Bidragssystemet måste därför revideras inför beräkningen och 

utbetalningen av 2016 års bidrag.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 

mars 2016. 

Bestämmelser om bidrag till studieförbund LFS 7.12. 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      
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§ 50 Dnr 2016-000056  

 

Ansökan om kulturstöd för Musikdagarna i Skummeslöv 

3-10 juli 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Laholms kommun går in som medarrangör med ett kulturstöd 

på 30 000 kronor för Skummeslövs musikdagar 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Skummeslövs församling inom Svenska kyrkan söker i en 

skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden om kulturstöd 

med 50.000 kronor för genomförande av musikdagar i juli 

2016. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens reglemente medger tre ty-

per av stöd för genomförande av kulturella arrangemang, 

varav två endast kan sökas av så kallat bidragsberättigade för-

eningar. 

Den tredje stödformen, förlusttäckningsgaranti till kulturent-

reprenörer skulle möjligen vara tillämplig, men då den endast 

avser täckande av uteblivna biljettintäkter faller även denna 

möjlighet bort då Skummeslövs musikdagar genomgående har 

fri entré till sina konserter. 

 

Eftersom Laholms kommun har regler som i detta fall medför 

att man inte kan stödja den traditionella bidragsvägen skulle 

en lösning kunna vara att man går in som medarrangör. Ett 

medarrangörskap innebär även ett ekonomiskt åtagande. Detta 

är ett problem då det i kulturenhetens budget inte finns några 

pengar disponibla för denna typ av samarbeten. 

Innevarande år skulle dock detta kunna lösas på ett tillfälligt 

och okonventionellt sätt. 

 

Prognos för innevarande år visar att det blir ett överskott på 

kontot avseende stöd till föreningsdrivna kulturarrangemang. 

Dessa pengar skulle nämnden tillfälligt kunna omdisponera att 

i stället stödja Skummeslövs musikdagar.  

  forts 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse 31 

mars. 

Svenska kyrkans ansökan om kulturstöd för Musikdagarna i 

Skummeslöv. 

      

_____ 

 

Beslutet skickas till  
Svenska kyrkan, Laholm-Skummeslöv      
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§ 51 Dnr 2016-000057  

 

Yttrande angående ansökan som huvudman för en nyeta-

blering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Busi-

ness School Halmstad i Halmstad kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna kon-

sekvensbeskrivningen till kommunstyrelsen för beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om god-

kännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Thoren Business School Halmstad i Halm-

stad fr.o.m. läsåret 2017/2018.  

 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande 

som ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 

2016. Yttrandet avser ansökan hos Skolinspektionen. 

 

Thorensgruppens ansökan om en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola bedöms av kultur- och utvecklingsverksam-

heten påverka Laholms kommuns förutsättningar och verk-

samhet negativt. Kultur- och utvecklingsverksamheten beslu-

tar att överlämna konsekvensbeskrivningen till kommunsty-

relsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 

mars 2016. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Thorengruppen ABs 

ansökan. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Magnus Johansson (S): Önskar föreslå kommunstyrelsen att 

avslå Thorengruppens ansökan om en nyetablering av en 

fristående gymnasieskola. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Magnus Johansson (S) 

förslag och beredningsutskottets förslag och finner bifall till 

beredningsutskottets förslag.   Forts 
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_____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      
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§ 52 Dnr 2016-000072  

 

Yttrande angående ansökan som huvudman för en utök-

ning av en befintlig fristående gymnasieskola fr o m vår-

terminen 2017 - Apelrydsskolan i Båstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna kon-

sekvensbeskrivningen till kommunstyrelsen för beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelrydsskolan International har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning 

av en befintlig fristående gymnasieskola vid Apelrydsskolan i 

Båstad i Båstad kommun fr.o.m. vårterminen 2017. 

 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande 

som ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 

2016. Yttrandet avser ansökan hos Skolinspektionen. 

 

Stiftelsen Apelrydsskolan International ansökan om godkän-

nande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-

stående gymnasieskola vid Apelrydsskolan i Båstad bedöms 

av kultur- och utvecklingsverksamheten påverka Laholms 

kommuns förutsättningar och verksamhet negativt. Kultur- 

och utvecklingsverksamheten beslutar att överlämna konse-

kvensbeskrivningen till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 

mars 2016. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Stiftelsen Apelryds-

skolan Internationals ansökan. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Magnus Johansson (S): Önskar föreslå kommunstyrelsen att 

avslå Stiftelsen Apelrydsskolan Internationals ansökan om 

godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola.   forts 
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Forts 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Magnus Johansson (S) 

förslag och beredningsutskottets förslag och finner bifall till 

beredningsutskottets förslag.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      
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§ 53 Dnr 2016-000071  

 

Yttrande angående ansökan som huvudman för särskild 

variant av gymnasieutbildning vid fristående gymnasie-

skola fr o m läsåret 2017/2018 - Apelrydsskolan i Båstad 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrel-

sen i yttrande till Skolinspektionen anger att Laholms kom-

mun inte har något att erinra mot ansökan från Stiftelsen Apel-

rydsskolan International.  

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Apelrydsskolan International har hos Skolinspekt-

ionen ansökt om godkännande som huvudman för särskild va-

riant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasiesko-

lan Apelrydsskolan i Båstad i Båstad kommun fr.o.m. läsåret 

2017/2018. 

 

Laholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande 

som ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 

2016. Yttrandet avser ansökan hos Skolinspektionen. 

 

Stiftelsen Apelrydsskolan International ansökan om godkän-

nande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbild-

ning vid den fristående gymnasieskolan Apelrydsskolan i Bå-

stad bedöms av kultur- och utvecklingsverksamheten inte på-

verka Laholms kommun. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår därmed Kommun-

styrelsen att i yttrande till Skolinspektionen anger att Laholms 

kommun inte har något att erinra mot ansökan från Stiftelsen 

Apelrydsskolan International.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 

mars 2016. 

Remiss från Skolinspektionen inklusive Stiftelsen Apelryds-

skolan Internationals ansökan. 

 

_____  forts 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 54 Dnr 2016-000076  

 

Systematiskt kvalitetsarbete, Kultur- och utvecklings-

nämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner plan för systema-

tiskt kvalitetsarbete för utbildning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen finns det tydliga krav för systematiskt kvali-

tetsarbete. Kraven innebär att huvudmän, förskole- och sko-

lenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksam-

heten, analysera resultaten i förhållande till de nationella må-

len och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verk-

samhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras i 

förhållande till vad vetetenskap och beprövad erfarenhet lyfter 

fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering 

och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hän-

syn till aktuell forskning. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att lokalt utveckla 

metoder för att strukturera och systematisera ett arbete som 

redan utförs och reflektera över vad man gör, i vilket syfte, hur 

resultaten bedöms och används och vilka konsekvenserna blir 

för både verksamhetens utveckling och för de enskilda ele-

verna.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 

mars 2016. 

Systematiskt kvalitetsarbete. 

_____ 
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§ 55 Dnr 2016-000041  

 

Utökad upphandling av Komvux och SFI 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksam-

heten i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag inför en 

upphandling av ett ramavtal för gymnasial vuxenutbildning, 

grundläggande vuxenutbildning, Lärvux och för Svenska för 

invandrare. 

2. Kultur och utvecklingsnämnden tar bort följande rad i tjäns-

teskrivelsen ”en förutsättning för detta ekonomiska nollsum-

mespel är dock att kommunen fullt ut konkurrensutsätter en 

eventuellt egen genomförarorganisation”. 

 

Ärendebeskrivning 

I nuläget bedrivs vuxenutbildningen och Svenska för invand-

rare (sfi) i Laholm i egen regi och genom upphandlade aktö-

rer. Gymnasial vuxenutbildning och delar av sfi undervis-

ningen är idag upphandlad och bedrivs av olika externa ut-

bildningsaktörer.  

 

Svenska för invandrare (sfi) kommer att från och med juli 

2016 att ingå under paraplyet Komvux. Sfi kommer att få 

ändrade kursplaner som ska göra eleverna mer förberedda. 

De ändrade kursplanerna innebär en ökad flexibilitet för de 

studerande genom att de ska kunna studera mellan olika 

skolformer inom Komvux. Detta gäller även för GRUV, 

grundläggande vuxenutbildning, där kursplanerna ändras i 

samma takt som för sfi. Förändringarna kommer att ställa 

högre krav på flexibiliteten i utbudet av utbildningar och på 

flexibiliteten för hur man som vuxenstuderande kan ta sig 

an sin utbildning. Till exempel ska man som studerande 

kunna läsa kurser som är skolförlagda, kurser på distans, al-

ternativt kurser som är flexibla. Allt utgår från att kunna 

möta varje enskilds behov av studietakt, behov av att kunna 

kombinera olika skolformer inom Komvux men också för 

att den enskilde ska kunna kombinera sina studier med ett 

arbete.  

 

     forts 
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forts 

 

Kravet på att vuxenutbildningen i allt högre grad ska vara 

mottagarorienterad och inte leverantörsorienterad ökar, såväl  

från individer och företag som från den statliga lagstift-

ningen. Det innebär att Laholms kommun måste ha en väl 

fungerande organisation/funktion för att bedöma utbildnings-

behov och fastställa utbildningsutbud som svarar mot dessa 

behov. 

Kommunen måste också vara beredd på att omfattningen av 

efterfrågan på vuxenutbildning inte förändras med konjunk-

turerna, men att efterfrågan på innehåll och form förändras 

starkt över tid.  
 

Kultur- och utvecklingsverksamheten bedömer att nuvarande 

utbildningsutbud och organisation av vuxenutbildningen inte 

motsvarar de krav på flexibilitet som ställs och de behov som 

finns av vuxenutbildning och Svenska för invandrare. Om all 

verksamhet eller delar av verksamheten bedrivs av den egna 

kommunala vuxenutbildningen finns inte möjligheter till att 

lika snabbt starta nya utbildningar eller anpassa sig till ök-

ningar eller minskningar av efterfrågad utbildning och an-

passningar till näringslivets behov av arbetskraft, som fluktu-

erar över tid. 

  

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att vuxenut-

bildningens organisation förändras genom att göra en ram-

upphandling för alla av vuxenutbildningens delar, dvs. 

gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, 

Lärvux och för Svenska för invandrare. Efter beslutad upp-

handling kan vuxenutbildningen (rektor) avropa från ramav-

tal utifrån det behov som behövs för vuxnas lärande. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 

april 2016. 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 56 Dnr 2016-000080  

 

Förslag på förändrat ansvar och organisationsförändring 

för näringslivsenheten 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar föreslå Kommun-

fullmäktige att nämndens ansvar för åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen övergår till kommunstyrelsen 

i syfte att samordna Kommunens insatser för näringslivsser-

vice, företagsutveckling och etableringsfrågor under en 

nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan början av 2000-talet har ansvaret för kommunens nä-

ringslivsinsatser varit delat mellan Kommunstyrelsen och 

Kultur- och utvecklingsnämnden. Kommunstyrelsen har an-

svaret för att bedriva verksamhet som syftar till etablering av 

företag i kommunen, vilket tydligt hänger samman med Kom-

munstyrelsens ansvar för markfrågor, exploatering, varu-

märke, marknadsföring och annan övergripande planering. 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar för allmänt främ-

jande insatser i form av näringslivsservice och stöd för före-

tagsutveckling. Ansvaret för kommunens insatser avseende 

turistverksamheten i form av information och service samt an-

svaret för turismutveckling i samverkan med andra aktörer 

kvarstår hos Kultur- och utvecklingsnämnden som en viktig 

del i att utveckla destinationen Laholm.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 

mars 2016. 

Förändring av Näringslivsenheten, risk- och konsekvensana-

lys.  forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S) med instämmande av Karl- Fredrik 

Tholin Lennart Hansson (KD) och Thomas Lövenbo (SD): 

Yrkar på återremiss där konsekvensbeskrivningen skrivs om 

så att representanter för näringslivet i Laholm också får yttra 

sig i frågan. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer i proposition till Magnus Johanssons (S) 

förslag och beredningsutskottets förslag punkt 1 och finner 

bifall till ledningsutskottets förslag punkt 1. 

 

Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden 

godkänner följande beslutsgång. 

Ja- röst för beredningsutskottets förslag punkt 1. 

Nej-röst för Magnus Johansson (S) förslag om återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 5 ja-röster för ledningsutskottets punkt 1 mot 4 nej-röster 

för Magnus Johansson (S) förslag beslutar Kultur- och 

utvecklingsnämnden bifall till ledningsutskottets förslag 

punkt 1.  

  forts 

  

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Lorenz Pucher (C) X      

Magnus Johansson (S)   X    

Jenny Graveleij Lundholm 

(M) X      

Gudrun Pettersoson (C) X      

Martin Pettersson (MP X      

Lennart Hansson (KD   X    

Karl-Fredrik Tholin (S)   X    

Thomas Lövenbo (SD)   X    

Margareta Bengtsson (M) X      

        

Summa 5 4 0 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Reservationer  

Magnus Johansson (S), Karl-Fredrik Tholin (S), Thomas Lö-

venbo (SD) och Lennart Hansson (KD) reserverar sig mot be-

slutet.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 57 Dnr 2016-000088  

 

Behov av tillkommande lokal för Möbellagret 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att upprätta ett hyresavtal avseende fastigheten Trulstorp 1:97, 

industrigatan 38, Laholm, för att tillgodose behov av lokalyta 

för möbellagret.  

 

2. Kostnaden för hyresavtalet tas inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens befintliga ram. 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 startades ett kommungemensamt möbellager på 

Bokbindaregatan. Inriktningen för möbellagret är att lager-

hålla möbler, genomföra enklare reparationer och renove-

ringar av möbler samt hålla en digital lagerförteckning, men 

även att leverara och montera på den plats där "kunden" öns-

kar. Vid behov ska möbellagret även kunna avyttra möbler 

främst till föreningar och i kommunen. Möbellagret är organi-

serat inom Arbetsmarknadsinsatser arbetsträning och syssel-

sättning och i verksamheten finns arbetsträning- och arbets-

prövningsplatser.  

 

Nuvarande möbellager är för litet för att tillgodose det behov 

av lokalyta som finns för att kunna lagra mer möbler. Möbel-

lagret hyser idag till största delen möbler från Osbecksgymna-

siet och i takt med att ombyggnaden fortskrider behövs mer 

möbler lagras. En av de största fördelarna som lyftes upp inför 

beslutet att inrätta ett kommungemensamt möbellager var de 

besparingar som lokalytor som ett centralt möbellager skulle 

generera. Dessa besparingar går inte att uppnå om inte möbel-

lagret får tillgång till mer lokalyta. Ju fler möbler som kommer 

in på ett centralt lager ju mer andrahandsmöbler blir synlig-

gjorda till verksamheterna, vilket leder till lägre kostnader för 

kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 

mars 2016. 

  forts 

_____ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-04-20  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen       
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 58 Dnr 2016-000087  

 

Bibliotekets öppettider sommaren 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till öp-

pettider på Stadsbiblioteket och filialbiblioteken 13/6-14/8 

2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Sommartid har biblioteket andra öppettider än resten av året, 

för att anpassa verksamheten till behovet samt lösa personal-

bemanningen under semesterperioden. Stadsbiblioteket har 

sedan 2015 begränsade öppettider under sommaren. Somma-

ren 2015 minskades öppethållandet med nio timmar per vecka, 

fördelat på tre förmiddagar (måndag, tisdag och onsdag) i 

veckan. 

 

Filialbiblioteken minskar sitt öppethållande från tre dagar till 

en dag i veckan, detta sedan många år tillbaka.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 

mars 2016. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 59 Dnr 2015-000181  

 

Strategi för att främja och utveckla fritidsfisket och fiske-

turismen i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till Stra-

tegi för att främja och utveckla fritidsfisket och fisketurismen 

i Laholms kommun och översänder förslaget till Kommunfull-

mäktige för beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Det finns 1,6 miljoner fritidsfiskare i Sverige. Fritidsfisket är 

viktigt för folkhälsan och det ger utrymme till avkoppling. Det 

lockar turister till den svenska landsbygden och bidrar till 

ökad sysselsättning bland företagare. Laholms kommun har 

rika fiskeområden och goda förutsättningar till att öka fiske-

turismen. 

Jordbruksverket har sedan 2011 till uppdrag att främja ut-

vecklingen av fritidsfiske och fisketurism. Tillsammans med 

berörda myndigheter och organisationer har Jordbruksverket 

tagit fram strategin Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020 

där flera mål fokuserar på att öka utövandet och tillgänglig-

heten för att kunna bedriva fritidsfiske. 

 

Initiativet att ta fram en Strategi för att främja och utveckla 

fritidsfisket och fisketurismen i Laholms kommun har motta-

gits positivt av de som svarat på remissen. En rad synpunkter 

kring vad som faktiskt ska göras för att förverkliga målsätt-

ningarna i strategin har lyfts i de olika svaren samt önskemål 

om dialog och samverkan kring genomförandet, vilket kom-

mer att var värdefulla inspel till den handlingsplan som kom-

mer att tas fram om förslaget beslutas. Verksamheten ser 

ingen anledning att utifrån inkomna remissvar korrigera eller 

på annat sätt förändra den föreslagna strategin. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 

mars 2016. 

Strategi för att främja och utveckla fritidsfisket och fisketur-

ismen i Laholms kommun. 

Jordbruksverket - Årets fritidsfiskekommun 2015. 

Följebrev Remiss av Vision 2020 för Laholms fritidsfiske och 

fisketurism.  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

 

Sändlista remissmottagare. 

 

Remissvar: 

Hallands husbehovsfiskares förening. 

Hallands vattenkraftsförening. 

Laholms kommun, Kommunstyrelsen. 

Sportfiskarna Sverige och Sportfiskarna Halland.  

Länsstyrelsen i Hallands län. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 60 Dnr 2016-000094  

 

Ekonomisk rapport 2016 

 

Ärendet utgår 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 61 Dnr 2016-000098  

 

Yttrande gällande förslag till ny Idrottshall vid Glänninge 

sjö 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden förorda att det byggs en id-

rottshall i Glänninge med sex omklädningsrum och läktare en-

ligt alternativ 2, som bland annat innehåller åskådarplatser för 

332 personer, sex omklädningsrum, danslokal/samlingsrum, 

större caféyta och större samlingsytor, totalt 2221 kvm.  

 

Ärendebeskrivning 

I januari 2015 beställde kommunstyrelsen underlag av Kom-

munfastigheter i Laholm AB till en förstudie avseende en ny 

F-6 skola med tillhörande idrottshall placerad vid Glänninge-

sjö.  

Underlaget skulle, utöver ett lokalprogram och planritningar, 

utmynna i en beskrivning av projektet. Detta gäller placering, 

omfattning, kvalitet, utformning och funktionskrav. I utred-

ningen ska även de tekniska förutsättningarna belysas. Verk-

samheten deltar i utredningen. I utredningen ska ingå en lä-

gesbeskrivning av plan- och markförhållandet. 

 

Kommunstyrelsen önskar snarast Kultur- och utvecklings-

nämndens synpunkter på förstudien av idrottshallen och 

nämndens åsikt om vilket alternativ av de utförandena som är 

att föredra.  

 

I förstudien har det tagits fram två alternativ till idrottshall. 

 

Alternativ 1 bygger på Mellbystrandshallens storlek och inne-

håller bland annat fullstor idrottshall, åskådarplatser för 130 

personer, fyra omklädningsrum, lärare/domarrum, mindre ca-

feteria, förråd, städ, tvätt och vaktmästarrum. Totalt 1722 

kvm. 

 

Alternativ 2 innehåller bland annat fullstor idrottshall, åskå-

darplatser för 332 personer, sex omklädningsrum, danslo-

kal/samlingsrum, större café yta och större samlingsytor, lä-

rare/domarrum, förråd, städ och tvättrum. Totalt 2221 kvm.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 

april 2016. 

Remiss förstudie avseende ny F-6 skola samt idrottshall den 

11 april 2016.  

Kommunfastigheter i Laholm AB kalkyler och planskisser för 

respektive alternativ.  

_____ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 62 Dnr 2016-000001  

 

Anmälningar år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar en förteckning med ärenden eller doku-

ment som har kommit in till kanslienheten under månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 20 april 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 63 Dnr 2016-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handling-

arna.  

 

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 ut-

vecklingsnämnden i den ordning som nämns i beslutad dele-

gationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 20 april 

2016.  

_____ 
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§ 64 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2016 

 

1. Information om schema för enheternas närvaro i nämnden 

2016 

Agneta Wesslén 

 

2. Information angående arbetet med Kulturplanen 

Agneta Wesslén och Johan Hjert 

 

3. Informationspunkt integration 

 

4. Information från kontaktpolitiker 

 

5. Information från ordförande 

 

6. Information från verksamhetschef 

 

7. Ledamöternas inspel 

 

8. Övriga frågor 

 

      

_____ 
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§ 65 Dnr 2016-000099  

 

Närvaorätt för utomstående 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndes beslut 

Fayez Almasri ges närvarorätt vid sammanträdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Fajes Almasri från Damaskus praktiserar hos Ulf Mattsson på 

kultur- och utvecklingsverksamheten under en månad. Fajes 

önskar närvarorätt på sammanträdet.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande anhåller om 

närvarorätt för Fajes Almasri vid Kultur- och utvecklings-

nämndens sammanträde.  

 

_____ 

 

      

 


