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Samråd- detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1 (ställplats för husbilar på 

Gröningen) 

§ 87 Dnr 2015-000192 

Plansamråd - ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 m m (Glänninge 

idrottsområde) 

§ 88 Dnr 2016-000064 

Svar på remiss av motion om cykelleden Cykla för Freden 

§ 89 Dnr 2016-000111 

Finansiering för projektet Världens strand - inkludering i världsklass 

§ 90 Dnr 2016-000113 

Uppstart av program på Osbecksgymnasiet läsåret 2016/2017 

§ 91 Dnr 2016-000070 

Uppföljning av nämndens beslut mellan 1 januari - 30 maj 2016 

§ 92 Dnr 2016-000075 

Anmälan om kränkande behandling 2016 

§ 93 Dnr 2016-000001 

Anmälningar år 2016 

§ 94 Dnr 2016-000002 

Anmälan av delegationsbeslut år 2016 

§ 95 Dnr 2016-000006 

Informationsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 22 juni 2016 

 
Protokollet som justerats den 22 juni 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 23 juni 

 till och med den 15 juli intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anna Carlgren 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  
 

Plats och tid Teatern i Laholm, klockan 08.30 - 12.00 

 Ajournering för lunch 12.00 – 13.00 

 Svanen, klockan 13:00 – 16:45 

 

 

Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordförande 

 Lorenz Pucher (C) §§ 86-95 

 Stina Lindberg (S) 

 Jenny Lundholm Graveleij (M) §§ del av 95, 84-94 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Gunnar Gullander (C) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 Jan Gottfriedson (L)  

 Johan Johansson (M), §95 

 Kaj Talik (C) §85 

 

Övriga deltagande  Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Helge Wigforss (SD), ersättare  

  

 Ingela Månsson, avdelningschef, gymnasie-, vuxenutb och kulturskola 

 Anna Carlgren, kommunsekreterare 

 Wiveca Eklblad, avdelningschef, kultur- och utveckling 

 Agneta Wesslén, enhetschef, kvalité och kommunikation §§95  

 Louise Robertsson, enhetschef, ekonomi och service §§95, 85 

 Sherin Sergeeva, feriearbetare §§95, 85-88 

 Johan Hjert, kulturchef §§95, 85-86 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare §§95 

 Jonas Heintz, museieansvarig §95 

 Marie Erge, bibliotekschef §95 

 Jon Brooks, kulturskolan §95 

 Rolf Åkesson, representant hembygdsföreningarna §95 

 

Utses att justera Gudrun Pettersson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 22 juni klockan 17.00 

 

Paragrafer  §§ 85-95 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anna Carlgren 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Margareta Bengtsson (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C) 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 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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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 86 Dnr 2016-000048  

 

Samråd- detaljplan för del av Lagaholm 2:22 och 4:1 (ställplats 

för husbilar på Gröningen) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lämnar kultur- och utvecklings-

verksamhetens tjänsteskrivelse som yttrande till miljö- och bygg-

nadsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har för granskning översänt detaljplan 

för Lagaholm 2:22 och 4:1. Planområdet avgränsas i norr av Lagans 

strand och i söder av Lagavägen. I öster sträcker sig planområdet 

ända fram till kraftverket och i väster avslutas planområdet i höjd 

med korsningen med Trädgårdsgatan och Bagareliden. Syftet med 

detaljplanen är att förbättra rekreationsmöjligheterna och göra områ-

det till ett attraktivt besöksmål i enlighet med framtaget gestaltnings-

program för Lagans strand. Det sker genom att detaljplanen möjlig-

gör: 

 

-anordnandet av en ställplats för husbilar och tillfällig parkering 

för turistbussar, 

 

-utökad byggrätt för befintlig byggnad, som kan gagna turismen 

och friluftslivet i området. 

 

Detaljplanen översänds för samråd enligt 5 kap 11-17 §§ Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjord behovs-

bedömning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljö-

påverkan.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 

2016. 

Planbeskrivning daterad den 9 maj 2016.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 87 Dnr 2015-000192  

 

Plansamråd - ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 m m 

(Glänninge idrottsområde) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslag till 

ändring av detaljplan för del av Altona 2:1.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat över en granskningshand-

ling för en ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 mm (Glänninge 

idrottsområde). Eventuella synpunkter ska vara miljö- och bygg-

nadsnämnden tillhanda senast den 1 juli 2016.  

 

Planförslaget innebär att del av den nu gällande detaljplanen för om-

rådet ändras under pågående genomförandetid. Ändring av detalj-

plan medverkar till att det kan byggas en skola med högre höjd än 

underliggande detaljplan tillåter, en tvåvåningsskola innebär ett mer 

effektiv utnyttjande av marken som bland annat kommer kunna med-

föra att ytorna för utevistelse blir större. Idrottshallen får en höjd som 

motsvarar kraven för exempelvis volleyboll i elitsammanhang. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 2016. 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, granskningshand-

ling ändring av detaljplan för del av Altona 2:1 mm (Glänninge id-

rottsområde). 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 88 Dnr 2016-000064  

 

Svar på remiss av motion om cykelleden Cykla för Freden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige den 22 februari 2016 föreslår 

Roland Norrman (SPI Välfärden) att den cykelled mellan Flamma-

badet i Knäred och minnesstenen i Sjöared som anordnades i sam-

band med 400- års jubiléet av Freden i Knäred ska upptas som en 

kommunal cykelled. Att skötsel och tillsyn ska uppdras åt lämplig 

förvaltning samt behovet av marknadsföring och broschyrmaterial 

tillgodoses via kommunens turistinformation. 

 

Motionen remitteras till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande 

senast vid fullmäktiges sammanträde den 28 juni 2016. 

 

Enligt kultur- och utvecklingsenheten är det inte aktuellt att föreslå 

att göra den beskrivna vägen mellan Flammabadet i Knäred och min-

nesstenen i Sjöared till en kommunal cykelled. Vägen ingår varken i 

någon regional eller kommunal cykelplan och målgruppen begränsar 

sig på så vis till turism och utflyktsändamål. Kommunal eller reg-

ional cykelväg har stor vikt vid pendling, skolväg och övergripande 

infrastruktur mellan tätorter.  

 

Cykla för Freden uppfyller inte de krav på cykelväg som en anvisad 

led bör ha. Endast den första korta sträckan mellan Flammabadet och 

Nedre Knäreds kraftstation går utmed gångstig separerad från for-

don. Resten är på enskild väg (statsbidrag, kommunalt bidrag och 

ibland kommunal drift) blandtrafik med låg trafikmängd men en gäl-

lande hastighet på 70 km/h. 

 

Relativt långa sträckningar är utmed privat väg och här bör avtal upp-

rättas med markägaren om att en led märks ut. Vissa sträckor utmed 

anvisad sträckning är utmed allmän väg 580. Detta är en större väg 

med högre trafikmängd och hastighet, även om den gällande hastig-

hetsbegränsningen är 70 km/h, så går det ofta fortare. Att hänvisa 

turister, barnfamiljer och cykelkärror ut på denna väg kan vara direkt 

olämpligt för vissa grupper.  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att ”Cykla för freden” 

presenteras som cykelturförslag under ”Laholm från cykelsadeln” på 

visitlaholm.se. Där presenteras förslag på olika turer med karta, tips 

utmed vägen och de förutsättningarna som cyklistens kommer att 

möta. De olika turerna finns som nedladdningsbara Pdf-filer.  

 

Gemensamt för alla dessa rekreationsrundor på landsbygden är att 

man i stort sett alltid cyklar i blandtrafik. Det är inte cykelvägar - det 

är vägar man cyklar på. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 juni 

2016. 

Bilaga cykelförslag ”Runt Hishult”. 

Motion från Roland Norrman (SPI Välfärden) den 22 februari 2016. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 89 Dnr 2016-000111  

 

Finansiering för projektet Världens strand - inkludering i 

världsklass 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om 80 000 kr från kommu-

nens gemensamma utvecklingsmedel till etableringsinsatser för ge-

nomförande av projektet världens strand. 

      

Ärendebeskrivning 

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp för etablering och 

introduktion för nyanlända personer med uppehållstillstånd. Fördel-

ningen av dessa medel regleras sedan 2016 enligt en ny modell (För-

delning av statliga ersättningar för nyanlända flyktingar 2016), som 

antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2016, § 21. 

I ansökan om riktlinjer för användande av gemensamma utvecklings-

medel till etableringsinsatser, står det att det ska vara insatser utöver 

nämndens ansvarsområde och benämns som särskilda insatser som 

främjar och utvecklar en social hållbar utveckling och underlätta eta-

blering för nyanlända för Laholms kommun på kort och på lång sikt. 

Även aktiviteter inom förenings- och kulturliv är angelägna för att 

förstärka den sociala integrationen och delaktigheten. 

Kultur och utvecklingsverksamheten vill ansöka om medel för pro-

jektet Världens strand – inkludering i världsklass, som handlar om 

att skapa en återkommande festival där syrianska familjer ska få möj-

lighet att visa upp sig och sin mattradition. 

Tanken är att på stranden i anslutning till Skummeslövsbadet, eller 

annan lämplig plats utmed stranden i Skummeslöv eller Mellbyst-

rand, anordna en syriansk familjefest för alla som är intresserade. 

Matmenyn ska bestå av, orientaliska förrätter, huvudrätter och efter-

rätter som är kända från Syrien. Orientalisk musik och dans ska också 

stå på schemat.  

Idén grundar sig i att ortsbor ska få en möjlighet att lära känna de 

syriska familjerna och samtidigt få en möjlighet att lära känna de 

ortsbor som bott här en längre tid. Att tillbringa en vacker sommar-

dag tillsammans, träffa nya vän-ner och skapa en gemensam framtid. 

       Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 

2016. 

Riktlinjer för användandet av gemensamma utvecklingsmedel till 

etableringsinsatser daterat 31 mars 2016. 

Utkast projektplan daterat den 2 juni 2016. 

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholm kommuns integrationsstrateg 

      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 90 Dnr 2016-000113  

 

Uppstart av program på Osbecksgymnasiet läsåret 2016/2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att starta samtliga program 

på Osbecksgymnasiet i Laholm läsåret 2016/2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 23 mars 2016, § 41, tog Kultur- och utvecklingsnämnden beslut 

gällande programutbud läsåret 2016/2017, att samtliga program 

skulle vara sökbara för elever till Osbecksgymnasiet. 

  

I enlighet med 15 kap. skollagen (SFS 2010:800) 5§ är målgruppen 

öppen för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller 

motsvarande utbildning och som påbörjat sin gymnasieutbildning 

under till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år 

eller, i fall som avses i 36§, 21 år. 

 

Den 17 december 2012, § 176 beslutade Kultur- och utvecklings-

nämnde att om något program får färre än fem sökande kommer en 

förnyad diskussion föras där nämnden fattar beslut att starta eller vila 

ett program. 

I söksiffrorna från den 31 maj 2016 finns det i dagsläget 165 sökande 

på de olika programmen och av dessa är 48 obehöriga.  

 

Då grundskolan rapporterat in sina slutbetyg så kan det vara så att 

flera av de obehöriga sökande har blivit behöriga. Inrapportering 

kommer ske under vecka 24 år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 1 juni 

Bilaga 1 - Sökande 1:a handsval Osbecksgymnasiet, läsåret 2016-

2017 daterad 31 maj 2016. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 91 Dnr 2016-000070  

 

Uppföljning av nämndens beslut mellan 1 januari - 30 maj 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

2015, § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av nämndens beslut den 2 juni 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 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 

Ärendet redovisas muntligt under sammanträdet.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 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 16 juni 2016.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 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 16 juni 2016.  

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2016-06-22  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2016-000006  

 

Informationsärenden       

 

Mellan 08.30-12.00 deltog nämnden i en workshop kring kulturpla-

nen på Teatern i Laholm. 

Diskussion kring det fortsatta arbetet med budget, kommunplan och 

nämndsplaner för år 2017 samt ekonomisk plan för 2018-2019.  

Agneta Wesslén/Louise Robertsson/Wiveca Ekblad/Ingela Månsson 

 

Besöksnäringen  

Johan Hjert 

 

Infopunkt Integration 

Wiveca Ekblad 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

 

Information från verksamhetschef 

 Översyn att organisera om integrationsarbetet 

Wiveca Ekblad 

 

Ledamöternas inspel 

 

      

_____ 

 

      


