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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (16) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-11-16  
 

Plats och tid Svanen, klockan 13:00 – 16:30 

 

 

 

Beslutande Magnus Johansson (S), ordförande 

 Johan Johansson (M)  

 Gunnar Gullander (C) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Anna Carlgren, kommunsekreterare 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare, §133 

Ingela Månsson, avdelningschef, gymnasie-, vuxenutb och kulturskola §§ 

135-137, 144 

 Irene Ivansson, fritidsenheten, §138 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef, kultur- och utveckling §144 

 Marie Erge enhetschef bibliotek §144 

 

Utses att justera Jenny Lundholm Graveleij (M) 

 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 16 november klockan 17.00 

 

Paragrafer  §§ 133-144 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anna Carlgren 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S), ordförande 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jenny Lundholm Graveleij (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133 Dnr 2016-000151  

 

Kulturpriset år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar NN, Laholms kommuns 

kulturpris 2016. 

 

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 2016 är 10 000 kronor.  

 

Kriterier för utdelade av priset finns sammanställda i reglemente an-

taget av kommunfullmäktige, som gett kultur- och utvecklingsnämn-

den uppdraget att utse pristagare. Allmänheten ges möjlighet att inför 

nämndens beslut inkomma med förslag.  

 

Inför årets beslut har 5 förslag på pristagare inkommit. Kultur- och 

utvecklingsnämnden beslut fattas dock enbart utifrån förslag lagda 

av ledamöterna i nämnden, som alltså har möjlighet att komplettera 

med egna förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 112. 

Förteckning över föregående års pristagare. 

Förslag kommer presenteras under sammanträdet. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134 Dnr 2016-000094  

 

Ekonomisk rapport år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

      

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.      

 

Beslutsunderlag 

Redovisningen gås igenom muntligt på sammanträdet.  

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 Dnr 2016-000186  

 

Uppstart av gymnasiesärskolans nationella program på Os-

becksgymnasiet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta 

fram ett nytt underlag i frågan om vi ska starta upp nationella pro-

gram inom gymnasiesärskolan eller inte. Underlaget ska rapporteras 

i februari 2017      

 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiesärskolan i Laholm är organiserad utifrån program där La-

holms kommun (Barn- och Ungdomsnämnden) idag genomför verk-

samheten bestående av det individuella programmet.  

Övriga nationella program inom gymnasiesärskolan har elever möj-

lighet att söka genom kommuner utanför Laholm. För att skapa en 

långsiktig planering av gymnasiesärskolans olika delar krävs ett in-

riktningsbeslut angående om Osbecksgymnasiet ska arbeta för en 

etablering av nationella program inom gymnasiesärskolan eller inte.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 109. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 sep-

tember 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 136 Dnr 2016-000174  

 

Remiss program för integration 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot kommun-

styrelsen förslag på program för integration.  

 

Ärendebeskrivning 

De senaste åren har antalet migranter som flyttat till Laholms kom-

mun ökat. Sverige och världen såg under hösten 2015 en av de högsta 

flyktingnivåerna sedan andra världskriget. Behovet av en framgångs-

rik integrationsprocess har aktualiserats redan före hösten 20 15 men 

framstått som än mer behövlig därefter. Kommunledningskontoret 

har tagit fram ett program för integration som syftar till att peka ut 

vilka områden som är särskilt viktiga för en välfungerande integrat-

ionsprocess. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott remitterar program för integrat-

ion till Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och utvecklingsnämn-

den, Miljö- och byggnadsnämnden, Nämnden för Laholmbuktens 

VA, Socialnämnden och Laholmshem AB för svar senast den 30 no-

vember 2016.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 108. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 3 september 2016 § 

112. 

Kommunledningskontoret förslag på Program för integration den 15 

september 2016. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 sep-

tember 2016. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Yrkar på återremiss på program för integrat-

ion för att lägga till punkter gällande nyanländas skyldighet.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Tomas Lövenbos (SD) förslag och 

beredningsutskottets förslag och finner bifall till beredningsutskottets 

förslag. 

       Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

forts 

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

      

  

____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137 Dnr 2016-000182  

 

Remiss riktlinjer för Måltidstjänster mellan produktionsnämnd 

och beställande nämnder 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föreliggande tjänste-

skrivelse utgör remissvar för Riktlinjer för Måltidstjänster mellan 

produktionsnämnd och beställande nämnder till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 13 ansvarar styrelsen för 

kommunens kostverksamhet och tillhandahåller beställande nämn-

der internservice beträffande sådana tjänster.  

Intern serviceenheten har nu tagit fram ett förslag till riktlinjer för 

Måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämnder. 

Riktlinjer reglerar beställning och debitering av Måltidstjänster mel-

lan kommunstyrelsen och beställande nämnder.  

 

Ersättningsmodellen bygger på antalet inskrivna elever/brukare och 

ett portionspris för de olika måltiderna där allt utom hyran ingår. Må-

let är att ersättningen från de olika nämnderna ska debiteras utifrån 

ersättningsmodellen från och med den 1 januari 2017. Portionspriset 

bygger på självkostnadsprincipen. 

 

Kommunstyrelsen remitterar förslag till riktlinjer för Måltidstjänster 

mellan produktionsnämnd och beställande nämnder till barn- och 

ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden och social-

nämnden för svar senast den 25 november 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 110. 

Kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2016 § 203. 

Riktlinjer för Måltidstjänster mellan produktionsnämnd och bestäl-

lande nämnder. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 sep-

tember 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 138 Dnr 2016-000167  

 

Årets förening 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar NN, Laholms kommuns 

pris till årets förning 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets före-

ning. Kommunfullmäktige har år 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 2016 är 10 000 kronor och beloppet kan inte 

delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämn-

dens ledamöter. 

 

Följande föreningar har tidigare år mottagit priset: 

 

1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

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 samarbetsorganisation 

2006 Caprifolens Voltigeklubb   

2007 Laholms Sommarspel  

2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 

2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm  

2010 Laholms Golfklubb 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

2011 HK Hök 

2012 Laholm utan gränser (LUG) 

2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening 

2014 LIF Träningsverket 

2015 Knäreds samhällsförening 

 

Vid förslagstidens slut den 1 oktober har ett förslag inkommit från 

allmänheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 113. 

Förslag från allmänheten presenteras under sammanträdet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 139 Dnr 2016-000103  

 

Laholms Kulturplan 2017-2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden remitterar kulturplanen till berörda 

verksamheter och nämnder enligt sändlista för svar senast den 15 ja-

nuari 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan är till stor del grundad i samtal med kommunens 

invånare, politiker, kulturorganisationer, föreningar och yrkesverk-

samma kulturskapare. Det startade den 28 januari 2016 med att Reg-

ion Halland och kommunen bjöd in allmänheten till Kulturdialog på 

Laholms teater med huvudtemat ”Hur vill du att kulturlivet ska ut-

vecklas i din kommun och i Halland?” 

 

Arbetet mellan verksamhet och politik har därefter pågått genom vå-

ren och hösten 2016 och har mynnat ut i ett förslag till kulturplan. 

 

Laholms kulturplan omfattar åren 2017- 2020 men är naturligtvis ett 

levande dokument som kommer att kompletteras och utvecklas vid 

behov. Det är viktigt att poängtera att planen endast beskriver VAD 

som ska göras inom kultur, inte HUR arbetet ska genomföras och 

inte hur andra enheter och/eller organisationer ska medverka. Kul-

turplanen interagerar med Laholms biblioteksplan, som är ett separat 

dokument och är just nu under framtagande.  

 

Yttrande bör vara skriftligt och ska ha inkommit till Kultur- och ut-

vecklingsnämnden före den 15 januari 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 111. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 sep-

tember 2016. 

Laholms Kulturplan 2017-2020.  

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

Barn och ungdomsnämnden, Socialnämnden, Laholmsnämnden, 

Kulturskolan, konsthallen i Hishult, Region Halland, Hembygdsför-

eningar, Laholmsrevyn, Sommarspelen, Kollektiv 13, Laholms kon-

sertförening, Wipå-kören, Manskören, Teckningsmuseets vänner, 

Konstliv Halland, Dramalogen, Gustav Dag och Natt/Skummeslövs 

musikdagar, Jenni Anna JAG bygger film, Strandteatern, Seagull 

productions, Kvarnen i Kornhult, Bokhandeln Laholm, föreningen 

Norden i Laholm. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 140 Dnr 2016-000157  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur- 

och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i kommunens reglemente, med föreskrifter om nämnder-

nas arbetsformer, sammanträder nämnderna på dag och tid som varje 

nämnd bestämmer. 

 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2017: 

 

Beredningsutskott Kultur- och utvecklingsnämnd 

 

18 januari 25 januari   

15 februari 22 februari  

22 mars 29 mars  

19 april 26 april  

24 maj 31 maj 

21 juni 28 juni  

23 augusti 30 augusti  

20 september 27 september  

18 oktober 25 oktober  

22 november 29 november   

13 december 20 december 

 

Sammanträdesdag: onsdag  Sammanträdesdag: onsdag 

Sammanträdestid kl.13.00  Sammanträdestid kl.13.00 

Sammanträdesrum: Duvan  Sammanträdesrum: Campus  

  Laholm 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 2 november 

2016 § 114. 

Årsplan 2017 för kultur- och utvecklingsnämnden och dess bered-

ningsutskott.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 141 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 nämnden i den ord-

ning som bestäms i nämndens delegationsordning 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsanmälningar den 10 november 2016.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-11-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 142 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 10 november 2016. 

Förteckning över inkomna synpunkter och förslag den 10 november 

2016. 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 143 Dnr 2016-000075  

 

Anmälan om kränkande behandling 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av anmälningarna och 

lägger dessa till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 34 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier.  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland 

annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen 

och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även 

ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-

handling/diskriminering/trakasserier ska göras så att den kommer så-

väl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska även se till 

att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och dis-

kriminering. 

 

Varje lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-

ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudman-

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 144 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden      

 

Verksamhetens svar till Skolinspektionen 

Ingela Månsson 

 

IOP- Idéburet Offentligt Partnerskap 

Wiveca Ekeblad 

 

Arbetet med ny biblioteksplan 

Information från biblioteksetenheten 

Marie Erge 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

 

Information från verksamhetschef 

-Media och Visit Laholm 

 

Ledamöternas inspel 

 

 

      

_____ 

 

      


