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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 28 juni 2017 

 
Protokollet som justerats den 28 juni 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Alexandra Fagerström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

28 juni 2017 till och med den 19 juli 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-06-28  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 17:00 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gunnar Gullander(C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Ingrid Sjöberg(M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare 

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef gymnasie-, vuxenutbildning och  

 kulturskola § 103 

 Agneta Wesslén, enhetschef kvalité och service §103 

 Johan Hjert, enhetschef kultur- och turism § 103 

 Karin Lundqvist, medarrangör för beachvolleyboll 2017 i Laholm § 103 

 

Utses att justera Martin Petersson (MP) 

  

Plats och tid för justering Campus Laholm den 28 juni 2017 klockan 17:00 

 

Paragrafer  §§ 92-103 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Petersson (MP) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 Dnr 2017-000017  

 

Ekonomisk rapport år 2017 

 

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: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2017-000126  

 

Ansökan om bidrag för musik- och konstprojekt i S:t Clemens 

kyrka 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att gå in som medarrangör 

i musik- och konstprojektet med en ekonomisk insats på 10 tkr. In-

satsen belastar 2017 års budget för kulturstöd. 

 

Ärendebeskrivning 

Konstnären Lars Göran Persson söker i en skrivelse till Kultur- och 

utvecklingsnämnden om bidrag med 10 tkr för genomförande av ett 

musik- och konstprojekt under hösten 2017. 

 

Projektet som skall äga rum i S:t Clemens kyrka i Laholm, bygger 

på att klassisk musik möter konkret konst i en sakral miljö. Det rör 

sig om ett tillfälligt konstverk av så kallade performance karaktär. 

Denna typ av konst saknas helt i Laholms kommuns konstutbud och 

är ett efterfrågat komplement till den rika samling av permanent 

konst som finns främst i Laholms innerstad. 

 

För att kunna genomföra konstverket behövs en del ”verktyg” i form 

av metallskulpturer som måste special tillverkas på verkstad. Efter 

projektets genomförande kommer dessa att finnas kvar och möjlig-

gör att projektet även kan framföras vid ett senare tillfälle. Kostna-

derna för att tillverka dessa skulpturer uppgår tillsammans med öv-

riga kostnader för projektets genomförande till 24 tkr. Något konst-

närligt arvode är då inte budgeterat. 

 

Arrangörerna söker i en skrivelse till Kultur- och utvecklingsnämn-

den om ett bidrag på 10 tkr. Samtidigt söks bidrag hos Region Hall-

and på 15 tkr. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens reglemente för bidragsgivning 

medger inget stöd för genomförande av kulturella projekt av denna 

karaktär. Stödet till kulturentreprenörer avser enbart en garanti för 

uteblivna biljettintäkter. Vid tidigare tillfällen har nämnden ändå valt 

att stötta angelägna kulturprojekt genom att verksamheten går in som 

medarrangör med en ekonomisk insatts. Detta innebär att kommu-

nen, till skillnad från de arrangemang man stödjer bidragsvägen, är 

medansvarig för arrangemangets kvalitet och genomförande. I detta 

falls bedömer verksamheten detta vara riskfritt. 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Den ekonomiska insatsen belastar årets budget för kulturstöd som 

beräknas visa ett överskott. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 76 den 21 juni 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 juni 

2017. 

Ansökan om bidrag för musik- och konstprojekt i S:t Clemens kyrka 

2017. 

Bilaga budget för projektet. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Lars Göran Persson, Laholm. 

Svenska kyrkan i Laholm.  
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§ 94 Dnr 2017-000108  

 

Upphandling av konstgräsplan i Veinge 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att använda SBR 

granulat som ifyllnadsmaterial till konstgräsplanen i Veinge. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag 

att göra en livscykelanalys för hur konstgräsplaner tas hand 

om när de är uttjänta samt en plan för hur ekonomin ska han-

teras kring omläggning av befintliga konstgräsplaner. 
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde 2016-

09-21, § 112 att tilldelade 5 miljoner i budgeten år 2017 för konst-

gräsplan skall anläggas på grusplanen vid Veingeskolan. 

 

Konstgräsplanen har varit ute på upphandling. När anbudstiden gick 

ut hade det kommit in två anbud. Ett anbud har förkastats då detta 

anbud inte uppfyllde ställda krav. Av konkurrenssituation har därför 

upphandlingen avbrutits. En ny upphandling ska genomföras och i 

denna kommer kraven att ses över för på så sätt öka konkurrensen 

som i sin tur kan påverka prisbilden positivt. 

 

En spelplans spelegenskaper bestäms till stor del av ifyllnadsmateri-

alet, det vill säga granulatet, som läggs i konstgräset. Det finns stora 

prisskillnader för de olika granulaten vilket kommer att påverka pris-

läget i upphandlingen varför Kultur- och utvecklingsnämnden bör 

besluta vilket granulat det ska vara innan ny upphandling görs. Det 

finns olika sorters granulat, kork eller gummi. Granulatet har bland 

annat till uppgift att ge en stöttande funktion till grässtråna så att de 

står upp, samt tillföra mjukhet och svikt till konstgräset så att det blir 

behagligt att springa på. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 juni. 

Bilaga, Svenska Fotbollförbundets Rekommendationer för anlägg-

ning av konstgräsplaner. 

Bilaga, Återvunnet däckmaterial, svensk däckåtervinning. 

 

 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Yrkar på återremiss. 

 

Gudrun Pettersson (C): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 

använda naturmaterial exempelvis kork, barr eller cocos som ifyll-

nadsmaterial till konstgräsplanen i Veinge.  

 

Cecilia Roos (M) med instämmande av Magnus Johansson (S): Kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutar att använda SBR granulat som 

ifyllnadsmaterial till konstgräsplanen i Veinge.  

 

Gudrun Pettersson (C): Kultur- och utvecklingsnämnden ger verk-

samheten i uppdrag att göra en livscykelanalys för hur konstgräspla-

ner tas hand om när de är uttjänta samt en plan för hur ekonomin ska 

hanteras kring omläggning av befintliga konstgräsplaner. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återre-

mitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag. Därefter 

ställer ordförande Gudrun Petterssons (C) förslag mot Cecilia Roos 

(M) förslag och finner att Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar 

i enlighet med Cecilia Roos (M) förslag. Därefter ställer ordförande 

proposition på Gudrun Petterssons (C) tilläggsyrkande och finner att 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Gudrun Pet-

terssons (C) tilläggsyrkande.  

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Lennart Hansson (KD), Gunnar Gullander (C) och Martin Petersson 

(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gudrun Petterssons 

(C) förslag. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid 
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§ 95 Dnr 2017-000121  

 

Remissvar detaljplan för kvarteret Äpplet 7, Laholms tätort och 

kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen den 7 

juni 2017 som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat information om ett förslag 

till ”Detaljplan för kvarteret Äpplet 7 centrum och bostäder” som är 

ute på samråd. Planförslaget upprättas med standardförfarande och 

har översänts till nämnden för samråd. Eventuella synpunkter ska ha 

inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 28 juni 2017. 

 

Planförslagets syfte är att möjliggöra för centrumanvändning i entré-

plan, samt bostäder i upp till fyra våningar inom befintlig fastighet 

Äpplet 7, och samtidigt skapa en stadsmässighet utefter huvudentré-

gatan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 80 den 21 juni 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 juni 

2017. 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådshandling 

detaljplan för kvarteret äpplet 7 centrum och bostäder. 

Mail från Samhällsbyggnadskontoret den 15 maj 2017. 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning den 8 maj 2015. 

Trafikbullerutredning den 25 april 2017. 

Detaljerad riskbedömning för detaljplan dem 5 december 2015. 

Rapport, kompletterande markmiljöteknisk undersökning 8 septem-

ber 2016. 

Handlingar Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10-11 novem-

ber 2008 i Halmstad. 

Bilaga, Illustrationsplan etapp 1 och 2. 

Bilaga, Solstudie 

Bilaga, Vybild 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 96 Dnr 2017-000094  

 

Projekt - Introduktionsprogrammet IM 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bifalla projektansökan 

och finansiera projektet Förstärkning introduktionsprogrammet IM 

inom nämndens budgetram. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 31 maj 2017, § 60 att 

ansöka om projektmedel motsvarande 1819 460 kr ur de kommun-

gemensamma integrationsmedlen till projektet Förstärkning intro-

duktionsprogrammet IM. 

 

Den kommungemensamma prognosen för integrationsmedel visar på 

att Laholms kommun beräknas få utökade medel från Migrationsver-

ket jämfört med tidigare prognos, baserat på antalet nyanlända. Detta 

innebär att nämnden kommer att ha utrymme att finansiera projektet 

med egna integrationsmedel och där med inte behöva ansöka om an-

slag från kommungemensamma integrationsmedlen för att genom-

föra projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 77 den 21 juni 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 juni 

2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 april 

2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 60 den 26 maj 2017. 

Bilaga projektplan integrationsmedel.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 97 Dnr 2017-000093  

 

Projekt - Inkludering via Erasmus + 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bifalla projektansökan 

och finansiera projektet Erasmus +inom nämndens budgetram. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 31 maj 2017, § 59 att 

ansöka om projektmedel motsvarande 996 000 kr ur de kommunge-

mensamma integrationsmedlen till projektet Inkludering via 

Erasmus +. 

 

Den kommungemensamma prognosen för integrationsmedel visar på 

att Laholms kommun beräknas få utökade medel från Migrationsver-

ket jämfört med tidigare prognos, baserat på antalet nyanlända. Detta 

innebär att nämnden kommer att ha utrymme att finansiera projektet 

med egna integrationsmedel och där med inte behöva ansöka om an-

slag från kommungemensamma integrationsmedlen för att genom-

föra projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 78 den 21 juni 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 juni 

2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut § 59 den 26 maj 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 april 

2017. 

Projektdirektiv Erasmus +. 

Bilaga infoblad om ungdomsbyte. 

Bilaga Nyhetsbrev - What about refugees and Erasmus +. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2017-000109  

 

Ansökan om bidrag för aktiviteter i Laholms centrum 2017 från 

Laholms Köpmannaförening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller ansökan med 50 tkr 

med förutsättning att Kommunstyrelsen bidrar med reste-

rande 50 tkr.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden begär en slutredovisning av 

årets aktiviteter till årets slut. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden anmodar även att Köp-

mannaförening inkommer med ansökning tillsammans med 

budget i god tid före genomförandet av aktiviteterna för kom-

mande år.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms köpmannaförening ansöker i en skrivelse till Kultur- och 

utvecklingsnämnden den 2 maj om 100 tkr i bidrag till aktiviteter i 

Laholms Centrum år 2017. 

 

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 2017 kommer Köpmannaföreningen lägga 

på att genomföra två torsdagskvällar som dem vill vidareutveckla 

och hitta nya ”attraktioner” samt erbjuda intressanta uppträden och 

aktiviteter för laholmaren och besökaren utifrån. Köpmannaföre-

ningen 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. 

 

Laholms Köpmannaförening kommer även anordna en Ladies & 

gents kväll som med förhoppningar kommer att generera god försälj-

ning hos butikerna. Under hösten kommer en höstmarknad att anord-

nas och under vintern kommer en julskyltning samt en julmarknad 

anordnas.  

 

 

Forts 
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forts 

 

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 ge-

nomföra aktiviteterna. Det ska även finansiera tillstånd, dekorationer 

och rekvisita som behövs för att genomföra respektive aktivitet. Kul-

tur- och utvecklingsnämnden behöver ta ställning till ansökan. Om 

ansökan beviljas med en summa behöver nämnden även fatta beslut 

om finansiering. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 79 den 21 juni 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 juni 

2017. 

Ansökan om bidrag för aktiviteter i Laholms centrum 2017 från La-

holms Köpmannaförening. 

Reviderad ansökan budgetanslag. 

Redovisning av kostnader fördelat på aktiviteter. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet; 

Magnus Johansson (S) med instämmande av Lennart Hansson (KD):  

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller ansökan med 50 tkr 

med förutsättning att Kommunstyrelsen bidrar med reste-

rande 50 tkr.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden begär en slutredovisning av 

årets aktiviteter till årets slut. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden anmodar även att Köp-

mannaförening inkommer med ansökning tillsammans med 

budget i god tid före genomförandet av aktiviteterna för kom-

mande år.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Magnus Johanssons (S) förslag och finner att Kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johansson (S) förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Köpmannaförening 

Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr 2017-000128  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

2014, § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 81 den 21 juni 2017. 

Redovisning av nämndens beslut år 2017.  

_____ 
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§ 100 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 22 juni 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 22 juni över förslag och synpunkter. 

_____ 
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§ 101 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 22 juni 2017 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 102 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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§ 103 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Information besöksnäringen 

Johan Hjert och Karin Lundqvist 

 

Medfinansiering till Skummeslövs strandbadbrygga 

Ulf Mattsson 

 

Antagning till gymnasieskolan 

Ingela Månsson 

 

Nämndsplan och budget 2018, ekonomisk plan 2019-2020 

- Diskussioner i grupper kring nämndens resultatmål. 

Agneta Wesslén 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

Presidieträff med Socialnämnden, barn och ungdomsnämnden, 

Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen. 

 

Information från verksamhetschef 

 

Ledamöternas inspel 

Gunnar Gullander lyfter frågan om vattenfyllning i stora torgfontä-

nen, samt uppskyltning av övriga konstverk med vatten men utan 

vatten 

_____ 


