
 

 

 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2017-05-31 

 

§ Ärendelista 
 

§ 72 Dnr 2017-000098 

Budgetuppföljning 1 2017 

§ 73 Dnr 2015-000007 

Lokalansvarig tjänsteman i Kultur- och utvecklingsnämnden 

§ 74 Dnr 2017-000120 

Konstnärlig gestaltning av Glänninge skola och idrottshall 

§ 75 Dnr 2017-000111 

Offentliga konstverk med vatteninslag 

§ 76 Dnr 2017-000101 

Ansökan om förlusttäckningsgaranti  från Laholms sommarspel 2017 

§ 77 Dnr 11072 

Redovisning av elevenkät Osbeckgymnasiet, vårterminen 2017 

§ 78 Dnr 2017-000007 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete, uppföljning 

normer och värden, elevers ansvar och inflytande 

§ 79 Dnr 2017-000114 

Tillgång till utbildning inom Introduktionsprogrammet(IM) för asylsökande över 

18 år 

§ 80 Dnr 2017-000117 

Förstudie utbildningslokaler till Campus Laholm för Osbecksgymnasiet och 

Vuxenutbildningen 

§ 81 Dnr 2017-000124 

Antagningsstopp för elever till estetiska programmet på Osbecksgymnasiet 

läsåret 2017/2018 

§ 82 Dnr 2017-000042 

Samarbetsavtal multisportarena i Mellbystrand 

§ 83 Dnr 2017-000110 

Beslut om ombud till "Förrättning för fråga om att bilda fiskevårdsområde för 

del av Krokån" 

§ 84 Dnr 2017-000088 

Remissvar tillväxtprogram för Laholms kommun 

§ 85 Dnr 2016-000111 

Ansökan om medel för projektet världens strand 2017 



 

 

 

 

§ 86 Dnr 2017-000115 

Arbetsmiljöredovisning 2016 

§ 87 Dnr 2017-000001 

Anmälningar 2017 

§ 88 Dnr 2017-000002 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

§ 89 Dnr 2017-000003 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier år 2017 

§ 90 Dnr 2017-000004 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

§ 91 Dnr 2017-000031 

Ansökan om kulturstöd från Laholms konsertförening 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 31 maj 2017 

 
Protokollet som justerats den 31 maj 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Alexandra Fagerström 
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_________________________________________________________________ 
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……………………………………………… 
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Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 
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§ 72 Dnr 2017-000098  

 

Budgetuppföljning 1 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 

med prognos för 2017 med tillägg av befarat underskott för gym-

nasiesärverksamheten. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden söker enligt budgetuppföljning 

1 med prognos 2017 medel motsvarande 1 600 tkr från kommu-

nens centrala integrationsmedel. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

ta fram en åtgärdsplan med anledning av det befarande under-

skottet. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning ett ska utö-

ver redovisningen av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast 

avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från 

den planerade verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 65 den 24 maj 2017. 

Budgetuppföljning 1 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 73 Dnr 2015-000007  

 

Lokalansvarig tjänsteman i Kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden utser Wiveca Ekeblad till ny loka-

lansvarig tjänsteman underställt kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 28 januari 2014, § 3, beslut om änd-

ringar i kommunens nämndorganisation från och med den mandat-

period som börjar den 1 januari 2015. Vidare har fullmäktige den 24 

juni 2014, § 104, beslutat om bolagisering av kommunens fastighets-

förvaltning genom bildandet av ett dotterbolag till Laholmshem AB 

Kommunfastigheter i Laholm AB - som tar över ägandet av ett 50-

tal kommunala verksamhetsfastigheter. Beslutet innebär att dotter-

bolaget ersätter servicenämnden som intern entreprenör för nypro-

duktion och de underhålls- och driftstjänster som krävs för kommu-

nens verksamhetslokaler. Beslutet innebär vidare att kommunstyrel-

sen från och med den 1 januari 2015 får ansvar för de fastighetsrela-

terade uppgifter som ligger kvar hos kommunen. 

 

Med anledning av fullmäktiges beslut om utökat uppgiftsområde för 

kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2014, 

§ 232 att Kultur- och utvecklingsnämnden anmodas att utse lokalan-

svariga tjänstemän enligt punkt D 6 i kommunstyrelsens delegations-

ordning. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade lokalansvarig tjänsteman 

Ulf Mattsson den 28 januari 2015, § 15. Kultur- och utvecklings-

nämnden behöver utse Wivica Ekeblad som ny lokal ansvarig tjäns-

teman då hon är representant i tjänstemannagruppen för lokalfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 59 den 24 maj 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr 2017-000120  

 

Konstnärlig gestaltning av Glänninge skola och idrottshall 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden begär hos kommunfullmäktige att 

Glänningeskolan och Glänninge idrottshall behandlas som två sepa-

rata byggnadsprojekt vad avser avsättning av medel för konstnärlig 

gestaltning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade vid sitt aprilsammanträde, § 69/2017, 

beslut om nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och 

ombyggnad av lokaler för kommunal verksamhet. 

 

Enligt de nya reglerna skall 0,75 % av byggkostnaden upp till 30 000 

tkr avsättas till konstnärlig gestaltning och därutöver 0,30 %. Lägsta 

avsättning för ett projekt skall uppgå till 150 tkr och maximal avsätt-

ning per projekt är 700 tkr. I undantagsfall för enskilda projekt, där 

det är särskilt motiverat, kan beslut fattas att avsättningen ska uppgå 

till ett högre belopp. 

 

I dagarna har byggstart skett för den nya skolan och idrottshallen på 

Glänningeområdet. Investeringsbudgeten för skolan är 207 200 tkr 

och för idrottshallen 24 800 tkr. Hyresgäster kommer att vara Barn- 

och ungdomsnämnden respektive Kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Avsätta medel för konstnärlig gestaltning skulle enligt de nya reg-

lerna bli 700 tkr (756 tkr före tak) för skolan och 186 tkr för idrotts-

hallen. 

 

Nu har tolkningsgruppen med tjänstemän från Laholms kommun och 

Laholmsfastigheter meddelat att man ser skolan och idrottshallen 

som ett byggprojekt. Det har inte gjorts någon åtskillnad på skolan 

och idrottshallen trots olika hyresgäster och delvis olika användare. 

Enligt det tidigare reglementet för konstnärlig gestaltning av kom-

munala byggnader hade en dylik byggnad förhöjt anslag för konst-

närlig gestaltning. Där med uppgår det totala beloppet för konstnärlig 

gestaltning till 700 tkr, fördelat 623 tkr till skolan och 77 tkr till id-

rottshallen. 

 

För summan avsatt för idrottshallen, 77 tkr, blir det mycket svårt att 

upphandla ett byggnadsanknutet verk. 

Forts 
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forts 

 

Kontoret föreslår därför att Kultur- och utvecklingsnämnden begär 

hos kommunfullmäktige att ärendet betraktas som ett undantagsfall 

och att skolan respektive idrottshallen ses som två separata byggpro-

jekt vad avser den konstnärliga gestaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 60 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 

2017. 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till och ombyggnad av 

lokaler för kommunal verksamhet. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 

Glänningeskolan och Glänninge idrottshall fortsätter att behandlas 

som ett byggnadsprojekt vad avser avsättning av medel för konstnär-

lig gestaltning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Thomas Lövenbo (SD) och finner att Kultur- och utvecklingsnämn-

den beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. Omröstning 

begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner följande be-

slutsgång: Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst för Tho-

mas Lövenbo (SD) förslag. 

 

Omröstningsresultat 
 

Ledamot/tjänstgörande er-

sättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Gunnar Gullander (C) X   
Magnus Johansson (S) X   

Johan Johansson (M) X   
Gudrun Pettersson (C) X   
Martin Petersson (MP) X   
Lennart Hansson (KD) X   
Stina Lindberg (S) X   

Thomas Lövenbo (SD)  X  

Cecilia Roos (M)  X  

Summa 7 2  
 Forts  
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forts 

 

Med 7 ja-röster för beredningsutskottets förslag och 2 nej-röster för 

Thomas Lövenbo förslag beslutar Kultur- och utvecklingsnämnden i 

enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 60 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 

2017. 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till och ombyggnad av 

lokaler för kommunal verksamhet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2017-000111  

 

Offentliga konstverk med vatteninslag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte fylla de offentliga 

konstverken som innefattar vatteninslag förutom Lagafontänen på 

Stortorget som fylls med sjövatten. 

 

Ärendebeskrivning 

På grund av den rådande vattenbristen har de offentliga konstverk 

som innefattar vatten ej fyllts efter vintern, då samtliga i dagsläget är 

kopplade till kommunens dricksvattensystem. Det finns dock möj-

ligheter att fylla fontänerna med annat vatten och som ett försök har, 

med hjälp av kommunens räddningstjänst, Lagafontänen på Stortor-

get fyllts med vatten hämtat ur Glänningesjö. Samråd pågår med pla-

neringskontoret hur vattenförsörjningen löses under resten av som-

maren och kostnaderna för detta. 

 

Av kommunens totalt 26 offentliga konstverk har 8 verk vattenin-

slag. Samtliga får i dag sitt vatten från den kommunala dricksvatten-

ledningen som är direktkopplad till konstverkens vattensystem. På-

fyllningen av vatten ombesörjs i dag av parkavdelningen som varma 

somrar får göra en så gott som daglig påfyllning. Under sommarmå-

naderna måste dessutom karen tömmas helt på vatten och rengöras 

var 3-4 vecka för att förhindra algpåväxt. Vissa av verken har också 

en konstruktion med finare vattenstrålar reglerade via munstycken 

som är mer känsliga för föroreningar i vattnet. 

 

Överläggningar pågår med planeringskontoret om möjligheterna att 

under sommaren fylla fontänerna med sjövatten.  

 

De konstverk som under sommaren kommer att stå torrlagda kom-

mer att förses med förklarande skyltar. 

 

Uppgifterna kommer att presenteras direkt för Kultur- och utveckl-

ingsnämndens beredningsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 61 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 maj 

2017. 

_____ 

Forts 
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Beslutet skickas till: 

Kultursekreterare 
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§ 76 Dnr 2017-000101  

 

Ansökan om förlusttäckningsgaranti från Laholms sommarspel 

2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholms sommarspel för-

lusttäckningsgaranti för genomförandet av dramatiserade stadsvand-

ringar sommaren 2017. Garantin utgår med 25 000 kronor avseende 

uteblivna budgeterade biljettintäkter samt med 10 000 kronor avse-

ende eventuellt fördyrade lokalhyror. Bidraget belastar 2017 års bud-

get för kulturstöd. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms sommarspel ansöker i en skrivelse till Kultur- och utveckl-

ingsnämnden den 18 april 2017 om en förlusttäckningsgaranti på 50 

000 kronor för genomförandet av tolv dramatiserade stadsvandringar 

i Laholms centrum under sommaren 2017. 

 

Efter att i flera år dragits med ekonomiska så väl som lokalmässiga 

bekymmer kommer föreningen med det glädjande beskedet att man 

inför sommaren 2017 åter ämnar genomföra stadsvandringar. Denna 

gång på temat migration och dansk/svensk historia. 

För detta arrangemang söks en förlusttäckningsgaranti på 50 000 

kronor i det fall den kalkylerade budgeten inte skulle gå ihop. 

 

Budgeten har en total omslutning på 205 000 kronor varav 60 000 

utgörs av sponsring från Laholms Sparbank. De budgeterade bil-

jettintäkterna på 116 600 kronor beräknas på 12 föreställningar om 

90 biljetter á 100 – 200 kronor samt en 60-procentig beläggning. 

 

Normalt ställs förlusttäckningsgarantier baserade enbart på uteblivna 

biljettintäkter, men i ansökan aviserar föreningen att de budgeterade 

hyreskostnaderna, och därmed förenade transportkostnaderna, i nu-

läget är svåra att överblicka då man i avsaknad av egen, fast före-

ningslokal kommer att få hyra tillfälliga lokaler inför och under spel-

perioden. 

 

Kontoret föreslår därför att den sökta förlusttäckningsgarantin delas 

och utgår med maximalt 25 000 kronor i det fall biljettintäkterna inte 

skulle uppgå till det budgeterade beloppet på 116 600 kronor samt 

med maximalt 10 000 kronor om kostnaderna för hyra av tillfälliga 

lokaler skulle överstiga budgeterade 13 000 kronor. 

Forts 
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Det beviljade förlusttäckningsgarantin på totalt 35 000 kronor belas-

tar 2017 års budget för kulturstöd. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden tidigare beviljat inkluderingsbidrag 

på 4 400 kronor till arrangemanget. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 62 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 maj 

2017. 

Ansökan om förlusttäckningsgaranti från Amatörteaterföreningen 

Laholms sommarspel den 18 april 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms sommarspel 
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§ 77 Dnr 11072  

 

Redovisning av elevenkät Osbeckgymnasiet, vårterminen 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen av Os-

becksgymnasiets elevenkät vårterminen 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en elevenkät där alla elever på Os-

becksgymnasiet fått möjlighet att svara på frågor kring alla de mål-

områden som finns formulerade i gymnasieskolans läroplan 

(GY2011). 

 

Antal elever som besvarat enkäten är 325 stycken. Antal elever som 

har fått enkäten utskickad till sig är 505, vilket innebär att svarsfre-

kvensen är 65 %. Det stora bortfallet utifrån antal elever på Osbecks-

gymnasiet gäller mestadels på introduktionsprogrammet språkintro-

duktion där språksvårigheter gjort att genomförandet av elevenkäten 

varit svår. 

 

Resultatet från elevenkäten har analyserats och skrivs fram i Os-

becksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 63 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 maj 

2017. 

Bilaga 1, Resultat av elevenkät vårterminen 2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 
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§ 78 Dnr 2017-000007  

 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsar-

bete, uppföljning normer och värden, elevers ansvar och infly-

tande 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen och läg-

ger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har utifrån den pedagogiska vision som finns for-

mulerad i Osbecks-gymnasiets verksamhetsplan analyserat verksam-

hetens resultat på målområdena normer och värden samt elevers an-

svar och inflytande. Sammanfattningsvis har följande resultat fram-

kommit: 

 

Det finns en känsla av otrygghet bland eleverna på skolan på grund 

av kränkningar, vilket har renderat i ett fortsatt kartläggningsarbete. 

Detta kommer att sammanställas och personal och elever kommer att 

involveras i åtgärdsarbete. 

 

Resultaten som visas i elevenkäten gällande elevers möjlighet att ut-

öva inflytande över sin undervisning är generellt goda, men det finns 

fortfarande mycket att önska. Här kommer förstelärarnas arbete med 

sina uppdrag att vara viktiga för att nå längre med elevers inflytande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 64 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 maj 

2017. 

Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete 

vårterminen 2017-Delanalys av normer och värden och elevers an-

svar och inflytande. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 
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§ 79 Dnr 2017-000114  

 

Tillgång till utbildning inom Introduktionsprogrammet(IM) för 

asylsökande över 18 år 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

göra en utredning kring konsekvenser att tillåta asylsökande över 18 

år få tillgång till utbildning inom introduktionsprogrammet inrikt-

ning språk på Osbecksgymnasiet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomar som fyller 18 år och är asylsökande ska per automatik 

övergå i Migrationsverkets försorg från den dag som 18 årsåldern 

infaller. Då en del av denna grupp söker sig egna boende former i 

Laholms kommun så kommer skolfrågan upp, finns det utrymme att 

fortsätta sin utbildning på Introduktionsprogrammet eller ska de ute-

stängas från utbildningen? Enligt rekommendationer från Skolverket 

så kan en elev fortsätta sin skolgång som är påbörjad innan man 

fyllde 18 år och även om man flyttar till ny kommun så ska denna 

rekommendation följas. Eleven har rätt till att fullfölja den plan för 

utbildningen som gällde när utbildningen inleddes. 

 

En person som kommer till Sverige och fyllt 18 år och är asylsökande 

har inte rätt till att påbörja studier inom introduktionsprogrammet el-

ler inom vuxenutbildningen (SFS 2010:800, kap. 29 2-3§). En indi-

vid som kommer vid denna ålder riskerar att hamna i ett utanförskap 

i svenska civilsamhället då den inte kan ta del av varken utbildnings- 

eller arbetslivet och riskerar hamna i en negativ spiral. För att inte 

hamna i denna situation så skulle Laholms kommun kunna erbjuda 

individen tillgång till utbildning inom introduktionsprogrammets 

språkinriktning på Osbecksgymnasiet. Genom att redan från början 

erbjuda detta så kan integrationen gå snabbare in i samhället. 

 

För att kunna se konsekvenserna av att inte asylsökande över 18 år 

har tillgång till studier behöver en fördjupad utredning ske där hän-

syn tas till ekonomi, lokalanpassningar, risker med utanförskap, 

hälsa etcetera.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 66 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 maj 

2017. 

Forts 
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forts 

 

Bilaga Skolverkets skrivning kring rekommendationer; Asylsökande 

har rätt att fortsätta på Introduktionsprogrammet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektor för Introduktionsprogrammet (IM), Osbecksgymnasiet 
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§ 80 Dnr 2017-000117  

 

Förstudie utbildningslokaler till Campus Laholm för Osbecks-

gymnasiet och Vuxenutbildningen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

ställa en förstudie avseende utbildningslokaler till Osbecksgymna-

siet och Vuxenutbildningen, samt avsätta medel för genomförandet. 

 

Ärendebeskrivning 

En allt större del av Laholms kommuninvånare behöver beredas plats 

i utbildningslokaler som ger möjlighet till att ge de bästa förutsätt-

ningarna för studier. Ökade krav på utbildningssidan, nyinflyttade 

invånare i en kombination av ökad attraktivitet för Osbecksgymna-

siet och för Vuxenutbildningens utbud gör att lokalerna på Campus 

Laholm idag inte räcker till för att möta framtida kraven från invå-

narna. 

 

Förstudien behöver samordnas med/ta hänsyn till eventuellt om-

byggnation av Lagaholmsskolan och renovering, om- och/eller till-

byggnad av Folkhälsocentrum. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 67 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 maj 

2017. 

Bilaga 1, utdrag ur Kommun- och landstingsdatabasen.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2017-000124  

 

Antagningsstopp för elever till estetiska programmet på Os-

becksgymnasiet läsåret 2017/2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stänga antagningen för 

elever till estetiska programmet på Osbecksgymnasiet läsåret 

2017/2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet vill stoppa antagning läsåret 2017/2018 för det 

Estetiska programmet. Det finns inte elevunderlag för att erbjuda 

detta programutbud inför läsåret 2017/2018 och därför behövs antag-

ningen stoppas. För få sökande elever till programmet gör att det inte 

går att erbjuda detta programutbud inför antagningen. Vid omsöks-

periodens slut så finns det två sökande till programmet vilket inte 

rent ekonomiskt är försvarbart att få ekonomi i programmet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 67 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 23 maj 

2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorerna Osbecksgymnasiet 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg 
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§ 82 Dnr 2017-000042  

 

Samarbetsavtal multisportarena i Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna samarbetsavtal 

med Laholms Fotbollsklubb avseende spontanidrottsplats i Mell-

bystrand. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-

02-22, § 20 att anhålla om igångsättningstillstånd hos kommunsty-

relsen för anläggande av multisportarena på grusplanen vid Mell-

bystrandskolan. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 

2017-03-14, § 48 att beställa, av kommunfastigheter i Laholm AB, 

byggnation av multisportarena vid kusten i enlighet med kultur- och 

utvecklingsnämndens förslag. 

 

Den totala budgeten för anläggningen är 790 tkr. Laholms Fotbolls-

klubb medfinansierar projektet med 290 tkr genom medel från Sve-

riges Riksidrottsförbunds stöd för anläggningar och idrottsmiljöer. 

En förutsättning för medfinansieringen är att tioårigt avtal tecknas 

mellan kommunen och Laholms FK. I avtalet tydliggörs att Laholms 

FK har rätt att använda anläggningen ett visst antal timmar i veckan. 

Verksamheten föreslår att föreningen har rätt att använda spontanid-

rottsplatsen 14 timmar i veckan för sin verksamhet med ungdomar 

enligt upprättat avtal.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 73 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 janu-

ari 2017. 

Samarbetsavtal multisportarena i Mellbystrand.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Fotbollsklubb 
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§ 83 Dnr 2017-000110  

 

Beslut om ombud till "Förrättning för fråga om att bilda fiske-

vårdsområde för del av Krokån" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse Magnus Johansson 

att företräda nämnden i samband med förrättning för fråga om att 

bilda fiskevårdsområde för del av Krokån. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 11 maj 2010 ansökte dåvarande Kultur- och fritidsnämnden om 

att bilda fiskevårdsområde i Krokåns huvudfåra från mynningen i 

Lagan upp till länsgränsen. Syftet med att bilda fiskevårdsområde är 

att samordna fiskets bedrivande, fiskevården och främja fiskerättsä-

garnas gemensamma intresse, samt att upplåta fiske åt allmänheten. 

 

Förrättningen inleddes av Lantmäteriet år 2010. Fastighets- och 

sakägarförteckning upprättades och kontaktgrupp bildades, men ar-

betet avstannade under det efterföljande förankringsarbetet. 

 

Under 2015 aktualiserades frågan av Kultur- och utvecklingsverk-

samheten och kontakter togs med Länsstyrelsen Halland. Den tidi-

gare förrättningsmannen hade gått i pension och ingen hade tagit 

över uppdraget. Det uppdrogs då åt Lantmäteriet att utse ny förrätt-

ningsman, vilket blev klart under hösten 2016. 

 

I samverkan med Länsstyrelsen Halland och Lantmäteriet togs för-

slag på stadgar till ett blivande fiskevårdsområde fram, som låg till 

grund för det fortsatta författningsarbetet. Lantmäteriet har genom-

fört en fiskerättsutredning och tagit fram övriga underlag som ligger 

till grund för det förslag till fiskevårdsområde som kommer att pre-

senteras den 8 juni 2017 för berörda fastighetsägare. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 69 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 maj 

2017. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Lantmäteriet 
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§ 84 Dnr 2017-000088  

 

Remissvar tillväxtprogram för Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar följande synpunkter till 

kommunstyrelsen gällande tillväxtprogrammet 2016: 

 

1. Definiera begreppet serviceort i programmet. 

 

2. Önskar ett starkare invånarperspektiv. 

 

3. Tydliggöra vikten av att hålla ihop kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat över förslag till tillväxtprogram 2025 

för Laholms kommun till Kultur- och utvecklingsnämnden för ytt-

rande. Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 

den 5 juni 2017. 

 

Kommunstyrelsen har gett Planeringskontoret i uppdrag att ta fram 

ett förslag på tillväxtprogram 2025 för Laholms kommun. Uppdraget 

har varit att ta fram ett levande tillväxtprogram som används av kom-

munorganisationen i samverkan med det övriga samhället. Tillväxt-

programmet ska ligga till grund för de kommande årens arbete med 

att utveckla och förbättra Laholms kommun med utgångsläge i ett 

antal framgångsfaktorer. Tillväxtprogrammet ska visa hur vi vill och 

kan förverkliga kommunens vision och mål för tillväxt fram till 2025 

och lägger fokus på tre målgrupper: boende/inflyttare, investerare 

och besökare. 

 

Programmet har tagits fram och förankrats i en omfattande process 

och bygger på analys av kommunens utmaningar och möjligheter. 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har varit delaktiga i utform-

ningen av programmet. Samtliga presidier har också deltagit i arbetet 

och det har hållits informations- och förankringsmöten med närings-

liv, civilsamhället och byalag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 70 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 maj 

2017. 

 

Forts 
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forts 

 

Förslag till tillväxtprogram Laholms kommun 2025. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr 2016-000111  

 

Ansökan om medel för projektet världens strand 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansöka om 60 tkr för 

projektet världens strand 2017 från de kommungemensamma integ-

rationsmedlen med önskan att bredda utbudet till nästa år. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden vill ansöka om medel för projektet 

Världens strand 2017 som handlar om att skapa en återkommande 

festival där syrianska familjer ska få möjlighet att visa upp sig och 

sin mattradition. Världens strand genomfördes första gången som-

maren 2016 och finansierades då med 80 tkr via integrationsmedel 

och genom finansiering via Kultur- och utvecklingsnämnden. Inför 

projektet 2016 betonades att resultatet av första årets fest skulle av-

göra om det skulle vara ett återkommande arrangemang över en tre 

års period samt att arrangemanget skulle växa genom att bjuda in fler 

olika kulturer som kan utmynna i en gemensam fest för all världens 

kulturer. Världens strand 2016 var ett lyckat arrangemang som lock-

ade många besökare och verksamheten föreslår att arrangemanget 

genomförs även 2017 med samma koncept.  

 

Projektbeställare är verksamhetschef Ulf Mattsson och projektledare 

är Fayez Almasri. Nyanlända personer kommer att involveras och 

göras delaktiga i projektet, bland annat genom matlagning och del-

aktighet i genomförandet av arrangemanget. Projektet kommer att 

genomföras till stora delar enligt projektplanen för världens strand 

2016. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 71 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 maj 

2017. 

Reviderad projektplan 2016 Världens strand.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Yrkar på avslag på projektet. 

 

 

 

 

Forts 
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Lennart Hansson (KD): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 

ansöka om 60 tkr för projektet världens strand 2017 från de kommun-

gemensamma integrationsmedlen med önskan att bredda utbudet till 

nästa år. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Lennart Hansson (KD) 

förslag. 

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr 2017-000115  

 

Arbetsmiljöredovisning 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av den årliga arbets-

miljöredovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöar-

bete AFS 2001:1 ska arbetsgivaren göra en årlig uppföljning av hur 

det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. För hur arbetsmiljöar-

betet ska hanteras i Laholms kommun framgår ur riktlinjer för Ar-

betsmiljö och samverkan.  

 

Laholms kommun har övergripande rutiner och blanketter för vad 

som ska innefattas i redovisningen och hur den ska genomföras. All 

uppföljning inom kultur- och utvecklingsverksamheten samman-

ställs till en gemensam redovisning som behandlas av verksamhetens 

samverkansgrupp. Därefter skickar verksamhetschefen över redovis-

ningen till kommunens personalutskott.  

 

Det är kommunstyrelsen och kommunchefen som har det övergri-

pande ansvaret för att följa upp arbetsmiljöarbetet i stort men nämn-

den ska informera sig om arbetsmiljöförhållandena inom verksam-

hetsområdet genom att ta del av den årliga arbetsmiljöredovisningen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 72 den 24 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 maj 

2017. 

Årlig arbetsmiljöredovisning kultur och utveckling 2016. 

Bilaga 1, Sammanställning av inlämnade underlag Kultur- och ut-

vecklingsverksamheten. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Personalutskottet 
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§ 87 Dnr 2017-000001  

 

Anmälningar 2017 

 

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 den 26 maj 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 26 maj 2017 över förslag och synpunkter. 

_____ 
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§ 88 Dnr 2017-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

 

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 den 26 maj 2017 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 89 Dnr 2017-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier år 2017 

 

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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§ 90 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Information från bibliotek 

Marie Erge 

 

Information från Arbetsmarknadsinsatser, Vägledning och coach-

ning och mottagning av nyanlända. 

Jenny Kolnig 

 

Information från Arbetsmarknadsinsatser, Arbetsträning och syssel-

sättning 

Roland Norrman 

 

Information från fritid 

Christer Johansson 

 

Information om Dataskyddsförordningen 

Agneta Wesslén 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Återberättar om möten ute i verksamheter. 

 

Information från ordförande 

- Presidieträff med Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämn-

den. 

 

Information från verksamhetschef 

- Konferens i Helsingborg, CurioCity Mashup. 

- Nuläge om utomhusbaden.  

 

_____ 
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§ 91 Dnr 2017-000031  

 

Ansökan om kulturstöd från Laholms konsertförening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att under hösten 2017 

främja Laholms konsertföreningsverksamhet genom att bidra 

med 20 000 kronor per konsert. Bidraget avser genomförandet av 

två konserter under hösten 2017. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

teckna avtal med Laholms konsertförening i enlighet med kom-

munens riktlinjer för sponsring antagna 2014-10-28. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms konsertförening ansöker i en skrivelse till Kultur- och ut-

vecklingsnämnden den 28 mars 2017 om ett årligen kulturstöd på 20 

tkr/konsert med start för höstsäsongen 2017. 

 

Laholms Konsertförening vill träffa ett långsiktigt avtal med La-

holms kommun gällande uppdrag att arrangera konserter med huvud-

saklig inriktning på kammarmusik men även inom andra musikgen-

rer såsom jazz och visa. Laholms Konsertförening är en ideell och 

fristående förening med ändamål att främja intresset företrädesvis för 

kammarmusik men även annan musik i Laholms kommun. 

 

Laholms Konsertförening har en ambition att arrangera minst fyra 

konserter per säsong (höst/vår).  

 

Laholms Konsertförening tar fram ett förslag på konsertprogram i 

januari varje år som i huvudsak baseras på den av Kultur i Halland 

årligt framtagna katalogen ”Kammarmusik Utbud”. Förslaget pre-

senteras för Laholms kommun innan bokningar sker. Uppföljning 

sker genom samråd inför varje konsertsäsong och att Laholms Kon-

sertförenings årsredovisning, resultat- och balansräkning överlämnas 

till Laholms kommun. 

 

 Konserter som arrangeras av Laholms Konsertförening beräknas ge 

ett underskott på 20 tkr/konsert trots ovannämnda offentliga stöd av 

Kultur i Halland och av entréavgifterna. 

 

 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Laholms kommun kommer från och med höstsäsongens konsertpro-

gram att införa samtliga konserter som arrangeras av Laholms Kon-

sertförening i ”Kultur och nöje”. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 maj 

2017. 

Ansökan från Laholms konsertförening den 28 mars 28. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att un-

der hösten 2017 främja Laholms konsertföreningsverksamhet genom 

att bidra med 20 000 kronor per konsert. Bidraget avser genomföran-

det av två konserter under hösten 2017. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

teckna avtal med Laholms konsertförening i enlighet med kommu-

nens riktlinjer för sponsring antagna 2014-10-28. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Cecilia Roos (M) för-

slag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms konsertförening 


