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Informationsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 21 september 
2016 

 
Protokollet som justerats den 22 september 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 september 

 till och med den 14 oktober intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Anna Carlgren 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-09-21  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 17:30 

 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande  

 Lorenz Pucher (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Gunnar Gullander (C), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Anna Carlgren, kommunsekreterare 

 Peter Andreasson, kommunchef §121 

 Agneta Wesslén, enhetschef, kvalité och kommunikation §§106,107 

 Louise Robertsson, enhetschef, ekonomi och service §106 

 Ingela Månsson, avdelningschef, gymnasie-, vuxenutb och kulturskola  

 §§ 108-110, 118- 121 

 Maria Hidestål, rektor gymnasieutbildning, §108 

 Ulf Bergström, rektor vuxenutbildning, §§ 108-110 

 Anitha Tillman, rektor Lagahöjdskolan § 121 

 Johan Hjert, kulturchef §121 

 Fayes Almasri, projektanställd §121 

 

 

Utses att justera Magnus Johansson (S) 

 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 september klockan 09.00 

 

 

Paragrafer  §§ 106-121 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anna Carlgren 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 



 

 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2015-000214  

 

Budgetuppföljning 2 år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen.  

 

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 budgetutfalls-

prognosen knyts samman med delårs-rapporten och redovisas till 

kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. De-

lårsrapporten upprättas också efter redovisningen per den 31 augusti. 

 

I den nu förestående uppföljningen skall nämnderna dessutom lämna 

underlag till upp-följningen av de gemensamma resultatmålen i kom-

munplanen. Nämnderna ska även samtidigt följa upp de nämndsspe-

cifika resultatmålen i sina respektive nämndsplaner.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 86 den 6 september 2016. 

Kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning den 21 

juni 2016. 

Budgetuppföljning 2 år 2016 för kultur- och utvecklingsnämnden.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2016-000145  

 

Remiss av förslag från barn- och ungdomskonferens 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen den 

31 augusti 2016 som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

År 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om plan för samverkan, 

dialog och inflytande med unga. I planen anges att en årlig ungdoms-

konferens ska genomföras varje år och att resultatet från den ska 

skickas till ansvariga politiker för svar. 

 

Inför barn- och ungdomskonferensen 2016 beslutades i Ungdomsfo-

rum att temat för dagen skulle vara ungas psykiska hälsa. Inbjudna 

till konferensen var unga mellan 13-19 år, från de tre högstadiesko-

lorna i kommunen, Osbecksgymnasiet, politiker i samtliga nämnder 

samt tjänstemän i form av verksamhetschefer och fritidsledare.  

 

Resultatet av konferensen har sammanställts i en rapport och kom-

munstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslagen från konfe-

rensen till bland annat kultur- och utvecklingsnämnden. Svaret ska 

vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 september 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 87 den 6 september 2016. 

Kommunstyrelsens beslut den 8 augusti 2016 § 178. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 au-

gusti 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2016-000076  

 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsar-

bete, uppföljning av kunskap, bedömning och betyg samt arbete 

och samhällsliv 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av Os-

becksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

tre målområden, kunskaper, utbildningsval, arbete och samhällsliv 

samt bedömning och betyg som återfinns i läroplanen för gymnasie-

skolan (Gy 2011). 

 

Av analysen framgår att skolans arbete kan förbättras främst genom 

fortsatt fokus på formativ bedömning, planering av elevernas lärande 

i kontakt med samhälls- och näringsliv samt likvärdighet i betygs-

sättning. Verksamheten konstaterar även att dokumentationen av ele-

vernas behov av särskilt stöd kan förbättras.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 88 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 au-

gusti 2016. 

Bilaga 1: Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitets-

arbete höstterminen 2016, Delanalys av kunskaper, utbildningsval, 

arbete och samhällsliv och bedömning och betyg. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2016-000076  

 

Redovisning av vuxenutbildningens systematiska kvalitetsar-

bete, uppföljning betyg och studerande 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av vux-

enutbildningens systematiska kvalitetsarbete, uppföljning betyg och 

studerande. 

      

Ärendebeskrivning 

Vuxenutbildningen som skolform bygger på vad den vuxna eleven 

individuellt behöver för utbildning för att uppnå sina mål i arbets- 

eller samhällslivet. Varje elev utgår därför från en individuell studie-

plan (ISP) oavsett studieform. Viss utbildning som SFI och GRUV 

är en medborgerlig rättighet, övrig utbildning beslutas individuellt 

enligt grundläggande kriterier: 

 

-Eleven skall behöva utbildningen för vidare studier eller arbete.  

-Eleven skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Vuxenutbildningen arbetar om sitt kvalitetsarbete under 2016 med 

nya mått och nyckeltal.  

Analysen är en del av denna omarbetning och är hämtad från de mått 

som är tillgängliga i nuvarande system och bygger på indikatorerna 

betyg/poäng samt betygsnivåer.       

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 89 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 au-

gusti 2016.  

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2016-000041  

 

Upphandling av den kommunala vuxenutbildningen i Laholms 

kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar uppdra åt verksamheten att 

 

1. upphandla den kommunala vuxenutbildningen för GRUV, GY 

och SFI, med undantag av SFI-introduktionen som inte omfattas 

av upphandlingen. Verksamheten ska återkomma till nämnden 

med förfrågningsunderlag samt SWOT-analys innan upphand-

ling inleds.  
 

2. att upphandlade utbildningar skall jämte övrig vuxenutbildning 

inordnas under Campus Laholms varumärke och i största möjliga 

utsträckning förläggas till campusområdet.  
 

Ärendebeskrivning 

Kravet på att vuxenutbildningen i allt högre grad ska vara behovs-

styrd ökar, såväl från individer och arbetsgivare som från den statliga 

lagstiftningen. Det innebär att Laholms kommun måste ha en väl fun-

gerande organisation/funktion för att bedöma utbildningsbehov och 

fastställa utbildningsutbud som svarar mot dessa behov. 

 

Vuxenutbildningen skall i högre utsträckning uppfylla dessa behov 

genom att delar eller hela vuxenutbildningens utbud köps in av ex-

terna leverantörer eller utförs i samverkan med andra skolhuvudmän 

och kommuner. Vuxenutbildningen kan upphandla utifrån det behov 

som behövs för att bättre möta medborgarnas behov av utbildning. 

 

Genom att förändra Vuxenutbildningens organisation till att upp-

handla utbudet inom vuxenenheten i Laholm kan verksamheten bli 

mer flexibel och mottagarorienterad. Det är en lösning som gynnar 

både den enskilde individen och den lokala arbetsmarknaden och bi-

drar till en hållbar utbildnings- och arbetsmarknadssituation i kom-

munen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 90 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 sep-

tember 2016. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Johansson (S) yrkar på återremiss där komplettering av 

SWOT-analys och en konsekvensbeskrivning vad som händer med 

personalen ska redovisas. Återremissen ska även innefatta en bättre 

utredning kring samordningsvinster samt en förklaring kring om det 

fortsättningsvis ska vara lägst pris som vinner upphandlingen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer i proposition till Magnus Johanssons (S) förslag 

att ge verksamheten i uppdrag att 

1. upphandla den kommunala vuxenutbildningen för GRUV, GY 

och SFI, med undantag av SFI-introduktionen som inte omfattas 

av upphandlingen. Verksamheten ska återkomma till nämnden 

med förfrågningsunderlag samt SWOT-analys innan upphand-

ling inleds. 

 

2. att upphandlade utbildningar skall jämte övrig vuxenutbildning 

inordnas under Campus Laholms varumärke och i största möjliga 

utsträckning förläggas till campusområdet 

  

och finner bifall till ordförandes förslag. 

 

 

Reservationer 

Magnus Johansson (S), Karl-Fredrik Tholin (S) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

      

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2016-000044  

 

Svar på medborgarförslag om utegym i Knäred och Våxtorp 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller medborgarförslaget att 

anlägga ett utegym i Knäred och lägger in det i budgeten för år 

2018. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller medborgarförslaget att 

anlägga ett utegym i Våxtorp under förutsättning att avtalet med 

motionsslingan förlängs innan oktober år 2016 och att markäga-

ren godkänner anläggandet av ett utegym. Om avtalet fortlöper 

läggs det in i budget för år 2018. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

anlägga utegymmen i orterna under år 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag av Dan Kagg, Knäred, föreslås att det ska an-

läggas nya utegym vid träningsslingorna i Knäred och Våxtorp. 

Kommunfullmäktige överlåter till kultur- och utvecklingsnämnden 

att besluta om medborgarförslaget, varvid nämndens svar på försla-

get ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 

2016. 

I Knäred och Våxtorp finns idag inga utomhusgym och av erfarenhet 

vet vi att utomhusgym i anslutning till träningsslingor ofta är väl an-

vända. Kostnader för att anlägga ett utegym liknande det som anlagts 

på Hökafältet är cirka 200 tkr.  

I kultur- och utvecklingsnämndens budget för år 2017 finns inga me-

del avsatta för utegym i Knäred och Våxtorp utan detta får läggas in 

i kommande budget. Avtalet med träningsslingan i Våxtorp måste 

förlängas innan oktober månad år 2016 om det ska vara möjligt att 

bygga ett utgym i orten. I avtalet måste även framgå att markägaren 

godkänner anläggandet. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelsen den 22 au-

gusti 2016. 

Medborgarförslag den 8 februari 2016.  

_____  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Dan Kagg 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 112 Dnr 2015-000088  

 

Utvecklingsplan kring konstgräsplaner i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner fritidsenhetens lång-

siktiga utvecklingsplan och helhetssyn kring behovet av konstgräs-

planer i Laholms kommun.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilldelade 5 miljoner 

i budgeten år 2017 som används till att anlägga en konstgräsplan på 

grusplanen vid Veingeskolan.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden begär i kommande budgetarbete 

6 miljoner till ytterligare en konstgräsplan under den närmaste 5 års-

perioden. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 

mars 2015, § 42 att ge fritidsenheten i uppdrag att arbeta fram en 

långsiktig utvecklingsplan, för att skapa en helhetssyn kring konst-

gräsplaner i kommunen. 

 

Kommunens enda konstgräsplan vid Glänninge Park täcker inte fot-

bollsföreningarnas behov under perioden november-mars. Efterfrå-

gan på tider är så stort att vid fördelning av tider måste oftast planen 

delas i två delar för seniorlagen och i fyra delar för ungdomslagen. 

Det händer att 80-100 ungdomar tränar samtidigt på planen samtidigt 

som 50-60 seniorer värmer upp vid sidan om planen.  

 

För att få veta vad alla fotbollsföreningarna har för synpunkter, gjor-

des en enkät som skickades ut i maj 2015 till kommunens 13 fot-

bollsföreningar, som samtliga svarade. 

 

Fritidsenhetens bedömning är att det behövs två nya konstgräsplaner 

i kommunen under de närmaste fem åren samt att den beslutade 

konstgräsplanen ska anläggas på grusplanen vid Veingeskolan. Detta 

under förutsättning att ett samarbetsavtal kan tecknas med Gene-

vad/Veinge IF i likhet med det avtal som finns med Laholms FK an-

gående Glänninge konstgräsplan.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 92 den 6 september 2016 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 au-

gusti 2016.  

Sammanställning av alla enkäter från fotbollsföreningarna den 8 juni 

2015. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 113 Dnr 2016-000147  

 

Hyror och avgifter år 2017 inom Kultur- och utvecklingsnämn-

dens 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 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

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

nämndens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 93 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 au-

gusti 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till ändring av hyror 

och avgifter för 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 114 Dnr 2016-000142  

 

Ansökan om bidrag till aktiviteter i Laholms centrum år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Köpmannaföreningen 

50 tkr i bidrag till aktiviteter i Laholms centrum år 2016, ur nämn-

dens medel till förfogande.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden begär en slutredovisning av 

årets aktiviteter med en kompletterande bidragsansökan till årets 

slut. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden anmodar även att Köpmanna-

förening inkommer med ansökning tillsammans med budget i 

god tid före genomförandet av aktiviteterna för kommande år.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms köpmannaförening ansöker i en skrivelse till Kultur- och 

utvecklingsnämnden den 16 juni om 100 tkr i bidrag till aktiviteter 

år 2016.  

 

Motiveringen är att Köpmannaföreningen varje år bekostat prydna-

der i centrala Laholm på egen hand. Det har handlat om hjärtebal-

longer till Alla hjärtans dag, påskris, midsommarstång med spelmän 

och dansare.  

 

Den stora utgiften under 2016 kommer Köpmannaföreningen lägga 

på att genomföra två torsdagskvällar med uppträde och aktiviteter. 

Köpmannaföreningen framhäver hur viktigt det är att bekosta det 

som besökarna vill ha och få en positiv respons hos invånare, turister 

och besökare från andra orter. De 100 tkr som ansöks ska gå dels till 

årets aktiviteter, artister och attraktioner samt för att ersätta en person 

som kan hjälpa till att genomföra aktiviteterna.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 94 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-

tember 2016. 

Köpmannaföreningens ansökan om bidrag till aktiviteter i Laholms 

centrum år 2016.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Köpmannaförening 
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§ 115 Dnr 2016-000146  

 

Ansökan om stöd för genomförande av Laholmsrevyn år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholmsrevyn en för-

lusttäckningsgaranti på 25 tkr i det fall biljettintäkterna inte skulle 

uppgå till 350 tkr. 

2. Förlusttäckningsgarantin tas ur anslaget för kulturstöd. 

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden den 15 augusti 

2016 ansöker föreningen Laholmsrevyn om ett bidrag på 50 tkr av-

seende 2016 års uppsättning av en lokalrevy på Laholms teater. Bi-

fogad budget har en omslutning på totalt 560 tkr och är baserad på  

16 föreställningar. 

 

I årets budget uppgår de budgeterade biljettintäkterna till 450 tkr med 

ett snittpris på 225 kronor så måste 2 000 biljetter säljas för att bud-

geten skall hålla. En inte orealistisk siffra, med tanke på det gångna 

årens publiksuccéer.  

Trots att den goda publiktillströmningen gett föreningen ett rejält till-

skott i kassan, saknas en egen ekonomisk insatts i årets budget. Med 

en egen ekonomisk grundplåt i budgeten påverkas också intäktskra-

ven betydligt.  

 

Som så kallad bidragsberättigad förening hyr Laholmsrevyn La-

holms teater till ett subventionerat pris, vilket även detta är att be-

trakta som ett kommunalt bidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 95 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 au-

gusti 2016. 

Föreningen Laholmsrevyns ansökan med bifogad budget för 2016 

års revyuppsättning. 

Laholmsrevyns bokföringsrapport året 2015-03-01 – 2016-02-29 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholmsrevyn 
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§ 116 Dnr 2016-000148  

 

Skötsel av Frans Bylanders gravplats, Laholms kyrkogård 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden behåller gravrätten för laxfiskare 

Frans Bylanders grav. 

 

2. Nuvarande skötselavtal förlängs med 5 år, till en årlig kostnad av 

1.265 kronor. 

 

3. Kostnaden belastar kontot för allmän kulturverksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholm pastorat meddelar i ett brev till kultur- och utvecklingsnämn-

den den 22 juli 2016 att gravrätt och skötselavtal gällande Frans 

Bylanders gravplats på Laholms kyrkogård upphör vid årsskiftet och 

att man därför önskar besked om framtida gravskötsel. 

 

Vid sin död 1930 hade laxfiskaren Frans Bylander testamenterat 

större delen av sin kvarlåtenskap till Laholms stad. Pengarna skulle 

enligt testamentet användas till en vattenfontän på Stortorget och 

1933 invigdes Lagafontänen, ett verk av konstnären John Lundqvist. 

Vidare avsattes i testamente pengar till en gravplats och vård av 

denna. 

 

År 2000 fick Laholms kommun påpekande från allmänheten att 

Frans Bylanders grav stod oskött, vilket man ansåg var en skam då 

Bylander var en av stadens stora donatorer. 

Kyrkogårdsförvaltningen meddelade att gravskötseln upphört då av-

satta medel var förbrukade och att någon gravrättsinnehavare inte 

längre fanns. Laholms kommun åtog sig då, via kultur- och fritids-

kontoret, rollen som gravrättsinnehavare och en summa för gravsköt-

sel 10 år framåt i tiden inbetalades. Skötselavtalet har därefter förny-

ats vid två tillfällen, 2010 och 2013, men då bara med 3 år i taget.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 96 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 au-

gusti 2016. 

Skrivelse från Laholms pastorat den 22 juli 2016. 

Frans Bylanders testamente 

_____ 
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§ 117 Dnr 2016-000155  

 

Direktupphandling konstnärlig utsmyckning, arbetsmodell 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar arbetsmodellen för direktupp-

handling av konstnärliggestaltning av skolor, förskolor, daghem och 

fritidshem. 

 

Ärendebeskrivning 

Lagen om offentlig upphandling av varor och tjänster (LOU) omfat-

tar även upphandling av konstnärliga tjänster och arbeten. 

I Laholms kommun har inte några sådana arbeten utförts sedan lagen 

trädde i kraft, men under hösten 2016 kommer två så kallade % -

regels projekt att genomföras och under 2017 ytterligare tre. Samt-

liga projekt är knutna till byggen av skolor, förskolor och daghem. 

 

För genomförandet har kontoret anlitat en konstkonsult som tillsam-

mans med kultursekreteraren kommer att leda projekten, vilka kom-

mer att ske i nära samarbete med respektive skolledning. 

 

Kulturkontoret har i samarbete med konstkonsulten utformat en en-

kel arbetsmodell som uppfyller de formella krav som LOU ställer på 

en direktupphandling, samtidigt som skolan ges en hög grad av del-

aktighet i processen. 

Det slutgiltiga beslutet om vilken konstnär som tilldelas ett gestalt-

ningsuppdrag vilar dock på kultur- och utvecklingsnämnden (se bi-

fogad arbetsmodell). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 97 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 sep-

tember 2016. 

Arbetsmodell för direktupphandling av konstnärlig gestaltning av 

skolor, förskolor, daghem och fritidshem. 

 

_____ 
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§ 118 Dnr 2016-000118  

 

Samråd om reviderade föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslaget på 

nya föreskrifter gällande Lokala föreskrifter för att skydda männi-

skors hälsa och miljön.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön är nu 12 år gamla. Vissa paragrafer eller punkter 

har blivit inaktuella, straffsanktionerna i miljöbalken har ändrats, 

förbud mot eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område 

har införts i föreskrifter om renhållning och tillämpningen av före-

skrifterna i övrigt har ändrats. Detta innebär att de behöver uppdate-

ras så att de följer nuvarande lagstiftning och blir mer lättförståeliga. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget till lo-

kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön på re-

miss till berörda, kommunala nämnder, verksamheter samt ställas ut 

till allmänheten. Yttrande över förslaget till nya föreskrifter ska ha 

inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden före den 1 oktober 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 98 den 6 september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 au-

gusti 2016. 

Samråd om reviderade Lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön den 31 maj 2016. 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, bi-

laga 1 daterat den 16 maj 2016. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-09-21  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 119 Dnr 2016-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 33-38 §§ 6 kapitlet får en nämnd upp-

dra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet 

med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till nämn-den i den ord-

ning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsanmälningar den 12 september 2016.  

_____ 
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§ 120 Dnr 2016-000001  

 

Anmälningar år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kultur- och utveckl-

ingsnämnden sedan förra sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 12 september 2016. 

Förteckning över inkomna synpunkter och förslag den 12 september 

2016.  

 

_____ 
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§ 121 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden      

 

Peter Andreasson, ny kommunchef presenterar sig för nämnden 

 

Information GYsär - måluppfyllelse för eleverna, hur framtiden ser 

ut samt antal elever som är på väg upp i GYsär 

Anitha Tillman 

 

Information kring Skolinspektionens besök 

Ingela Månsson 

 

Lärarlönelyftet 

Ingela Månsson 

 

Sammanfattande diskussion kring arbete med Kulturplanen – nämn-

dens ledamöter ska lämna in förslag på biblioteksplanen före den 28 

september. 

Johan Hjert 

 

Redovisning av projektet Världens strand den 6 augusti 

Fajes Almasri 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

 

Information från verksamhetschef 

 

Ledamöternas inspel 

      

_____ 

 

      

 


