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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 30 augusti 
2017 

 
Protokollet som justerats den 31 augusti 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 

31 augusti 2017 till och med den 28 september 2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 

 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (1) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-08-30  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 18:00 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP)§§ 104-113 

 Lennart Hansson (KD) §§105–123 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) §§ 104- 113 

 Jan Gottfriedson (L) § 104 

 Gunnar Wijk (SD) §§ 114- 123 

 Kaj Talik (C) §§ 114-123  

  

Övriga deltagande  Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare   

 Kaj Talik (C), ersättare §§ 104- 113 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare §§ 105-123 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Gunnar Wiik (SD), ersättare §§ 104- 113 

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Tirtha Rasaili, mottagningssamordnare  

 Agneta Wesslén, enhetschef kvalité och kommunikation §§ 104-105, 123 

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service, §§ 104-105 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent, §§ 107-109 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 107-112, 123 

 Sofia Larsson, Ungdomssamordnare § 112 

 Johan Hjert, enhetschef kultur och turism §123 

 Fredrik Nilsson, Fastighetsstrateg § 123  

 

Utses att justera Karl-Fredrik Tholin (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 31 augusti 2017 klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 104-123 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 



 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Karl- Fredrik Tholin (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 104 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: ____________________________  
 

§ 105 Dnr 2017-000113  

 

Budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2018 samt eko-

nomisk plan 2019-2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar nämndsplan för år 2018 samt 

ekonomisk plan 2019-2020 med de föreslagna ändringarna i planens 

behovsanalys. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi-och verksamhetsstyrning ska 

kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas 

arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. Riktlin-

jerna kompletteras med grundläggande ekonomiska förutsättningar 

för respektive nämnd.  

 

Utifrån direktiven ska nämnderna arbeta fram och besluta om en 

nämndsplan. Utöver direktiv och uppdrag till nämnderna kan också 

kommunstyrelsen ge sådana till de kommunala bolagen.  

 

En förändring i förhållande till tidigare år är att nämnderna inte ska 

presentera ett förslag till förändringar av driftbudget och ekonomisk 

plan i numerisk form. I stället ska det redovisas en behovsanalys. 

Nämndernas analyser och andra bedömningar bildar underlag för 

kommunstyrelsens arbete med att framställa ett förslag på budget och 

kommunplan till kommunfullmäktige där de sammantagna ekono-

miska förutsättningarna vägs samman. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 83 den 23 augusti 2017. 

Förslag till nämndsplan 2018. 

Bilaga, nyckeltal i nämndsplan.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gudrun Pettersson (C): Kultur- och utvecklingsnämnden antar 

nämndsplan för år 2018 med den ändringen att investeringen i en 

konstgräsplan tas bort ur nämndsplanen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Gudrun Pet-

terssons (C) förslag och finner att Kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.  

Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-08-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner föl-

jande beslutsgång: Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst 

för Gudrun Petterssons (C) 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   
Karl- Fredrik Tholin (S) X   

Thomas Lövenbo (SD)  X  

Cecilia Roos (M) X   

Summa 5 4  
  

Med 5 ja-röster för beredningsutskottets förslag och 4 nej-röster för 

Gudrun Pettersson (C) förslag beslutar Kultur- och utvecklings-

nämnden i enlighet med beredningsutskottets förslag. 
 

Förslag på beslut under sammanträdet 

Cecilia Roos (M): Beredningsutskottets förslag kompletteras med 

tillägget att de föreslagna ändringarna i planens behovsanalys god-

känns. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om ordförandens tilläggsförslag och 

finner att Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens Cecilia Roos (M) förslag. 

 

Reservationer: Gudrun Pettersson (C), Gunnar Gullander (C), Mar-

tin Petersson (MP) och Thomas Lövenbo (SD). 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 106 Dnr 2017-000165  

 

Förslag på principer för bestämmande av årsvisa ersättningar 

för Gymnasiesärskolan som bedrivs i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till principer för 

bestämmande av årsvisa ersättningar för gymnasiesärskolans indivi-

duella program som bedrivs i Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med uppföljning 1 2017 aviserade kultur- och utveckl-

ingsnämnden ökade kostnader för gymnasiesärskolans individuella 

program. I kommunfullmäktiges beslut den 27 juni 2017 § 95 upp-

manas Kultur- och utvecklingsnämnden att med Barn- och ungdoms-

nämnden träffa överenskommelse om samarbetet inom gymnasiesär-

verksamheten. En sådan överenskommelse ska bland annat innehålla 

principer för bestämmande av årsvisa ersättningar samt metoder för 

kontinuerlig information och dialog mellan nämnderna. Överens-

kommelsen ska redovisas för kommunstyrelsen senast den 30 sep-

tember. Det förslag som redovisas här har arbetats fram mellan Barn- 

och ungdomsverksamheten och Kultur- och utvecklingsverksam-

heten. 

Ansvaret för Gymnasiesärverksamheten ligger under Kultur- och ut-

vecklingsnämnden (KUN). Verksamheten för elever som går i La-

holms kommun bedrivs av Barn- och ungdomsnämnden (BUN) på 

Lagahöjdsskolan. Eleverna på Lagahöjdsskolan är elever med funkt-

ionshinder som innebär att externa skolor i princip inte är något al-

ternativ. Inför 2017 fattade KUN ett ensidigt beslut om fast peng/elev 

på vilket nämndens gymnasiesärbudget för 2017 baserade sig på. 

2017 är pengen 316 tkr/elev vilket ska jämföras med BUN:s beräk-

nade snittkostnad på 6- 700 tkr/elev. Med anledning av detta avise-

rade KUN i den första budgetuppföljningen att differensen på verklig 

kostnad kontra tilldelad elevpeng enligt beslut kan medföra ett un-

derskott om totalt 2 400 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 98 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 au-

gusti 2017.  

_____ 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Rektor, gymnasiesärskolan  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 107 Dnr 2017-000159  

 

Ändring av Laholms kommuns bestämmelser om bidrag till ide-

ella föreningar 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att ändra och 

tydliggöra reglerna i Laholms kommuns författningssamling 7:8, § 

15 för aktivitetsbidrag. Ändringen innebär tillägget "aktivitetsbidrag 

ges ej till aktiviteter som är av karaktären: fester, firande av högtider, 

religiös verksamhet och bönestunder, publika arrangemang, nöjes-

konsumtion och studiecirklar.  

 

Ärendebeskrivning 

För att förenkla tjänstemäns hantering och beslut av ansökningar till 

föreningsbidrag tydliggörs vilka aktiviteter som inte är bidragsberät-

tigade. 

 

Frågan om religiösa föreningars verksamhet har aktualiserats genom 

att ansökningar från religiösa förening inkommit till fritidsenheten. 

Frågan har även tagits upp i andra närliggande kommuner med olika 

beslut. I dagsläget är en religiösförening bidragsberättigad i Laholms 

kommun. Åren 2015 och 2016 var två föreningar bidragsberättigade. 

Religiösa föreningar kan i fortsättningen få aktivitetsbidrag för ex-

empelvis ungdomsverksamhet, scoutverksamhet och så vidare utan 

religiösa inslag. Detta för att inga människor ska känna sig exklude-

rade från kommunalt finansierade föreningsaktiviteter på grund av 

religiös tillhörighet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 86 den 23 augusti 2017, 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 augusti 

2017. 

Omvärldsanalys av kommuners bestämmelser kring bidrag till reli-

giösa föreningar 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 108 Dnr 2017-000138  

 

Ansökan om registrering/godkännande samt startbidrag för för-

ening Nystart Syd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avslå Nystart Syds an-

sökan om att bli en bidragsberättigad förening.  

 

Ärendebeskrivning 

Nystart Syd har inkommit med en ansökan om att bli en bidragsbe-

rättigad förening i Laholms Kommun. Föreningen har sitt säte i La-

holm och har som övergripande målsättning att sprida evangeliets 

budskap. Verksamheten ska bestå i att medlemmar träffas veckovis i 

medlemmarnas hem. 

 

Föreningen har enligt inkomna handlingar mindre än 15 medlemmar 

vilket gör att de inte uppfyller kriteriet för annan förening under Ka-

tegori 2 i 3§ i Laholms kommuns författningssamling 7:8. Kultur- 

och utvecklingsnämnden kan efter särskild prövning godkänna en 

förening som inte uppfyller kraven för kategori 1a, 1b och 2 om för-

eningen bedöms driva verksamhet som är särskilt angelägen.    

 

Föreningen har enligt sina stadgar § 5, inga medlemsavgifter för 

medlemskap i föreningen. Detta är inte förenligt med kommunens 

författningssamling 7:8 § 5 om att medlemmar upptagna i medlems-

registret ska erlägga en av årsmötet bestämd avgift. Dock kan Kultur- 

och utvecklings nämnden enligt § 5 göra undantag efter en särskild 

prövning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 84 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 juni 

2017. 

Nystart syds ansökan om registrering/godkännande den 20 juni 2017.  

Laholms kommuns författningssamling 7:8. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Nystart Syd 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 109 Dnr 2017-000127  

 

Ansökan om registrering/godkännande samt startbidrag för 

Fredshemmet förening i Laholm (FFL) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Fredshemmets Före-

ning i Laholm som en bidragsberättigad förening, kategori 3, enligt 

gällande bestämmelser om bidrag till ideella föreningar. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Fredshemmets Före-

ning i Laholms ansökan om ett startbidrag på 1 000 kronor.  

 

Ärendebeskrivning 

Fredshemmets Förening i Laholm (FFL) har den 2 juni 2017 inkom-

mit med en ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i La-

holms Kommun. Föreningen har sitt säte i Laholm och i föreningens 

stadgar och verksamhetsplan finns en tydlig lokalprägel att främja 

integration och motverka utanförskap. Fredshemmets Förening i La-

holm är en religiös förening där religionen Islam spelar en central 

roll i föreningens verksamhet.  

 

Under hösten och våren 20116/2017 har representanter från före-

ningen haft tre möten tillsammans med Laholms kommuns för-

eningskonsulent och handläggare till föreningsbidrag för att få kon-

sultativ hjälp i att utveckla sin förening. Föreningen vilar på en de-

mokratisk grund och har som ambition att under 2017 anslutas till 

riksorganisationen Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 85 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 juni 

2017. 

Ansökan om registrering/godkännande samt startbidrag från Freds-

hemmets förening i Laholm den 2 juni 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

avslå Fredshemmets Förening i Laholms ansökan om att bli en bi-

dragsberättigad förening.  

 

 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Thomas Lö-

venbos (SD) förslag och finner att Kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. Omröstning be-

gärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner följande besluts-

gång: Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst för Thomas 

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   
Karl- Fredrik Tholin (S) X   

Thomas Lövenbo (SD)  X  

Cecilia Roos (M) X   

Summa 8 1  
  

Med 8 ja-röster för beredningsutskottets förslag och 1 nej-röst för 

Thomas Lövenbos (SD) förslag beslutar Kultur- och utvecklings-

nämnden i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

Reservationer: Thomas Lövenbo (SD) 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Fredshemmet förening i Laholm 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 110 Dnr 2015-000169  

 

Omklädningsbyggnad Laholms tennisklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

träffa Laholms Tennisklubb för att försöka hitta en lösning på före-

ningens behov. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Tennisklubb har i en skrivelse begärt att Kultur- och ut-

vecklingsnämnden och föreningen snarast träffas och gemensamt 

kommer fram till en tolkning av gällande avtal avseende upplåtelse 

och drift av tennisbanorna i stadsparken. Föreningen vill få till en 

varaktig lösning på tillgång av vatten för grusbanorna samt ett för-

nyat omtag på deras begäran om toalett och omklädningsrum. På 

grund av vattenförbudet har inte banorna kunnat bevattnas. 

 

Laholms kommun har ett avtal med Laholms Tennisklubb om att 

klubben ska sköta och disponera anläggningen i stadsparken. Kom-

munen iordningställer banorna inför säsongen och plockar ihop när 

säsongen är slut. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 

mars 2016, § 38 att avslå Laholms tennisklubbs ansökan om medel 

för uppförande av klubblokal i stadsparken då det enligt detaljplan 

nr 116, som vann laga kraft den 12 december 2006 inte finns någon 

byggrätt att utnyttja.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 87 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 au-

gusti 2017. 

Skrivelse från Laholms Tennisklubb den 5 juni 2017. 

Avtal om upplåtelse och drift av tennisbanor.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Föreslår att kommunen omgående ska lösa 

bevattningsfrågan för grusplanerna, samt frågan om ett acceptabelt 

omklädningsrum med dusch och toalett för Laholms Tennisklubb. 

Detta är dessutom en hygienisk fråga. 

 

Forts 
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forts 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Thomas Lö-

venbo (SD) förslag och finner att Kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

Reservationer: Thomas Lövenbo (SD) 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Tennisklubb  

Enhetschef fritid 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 111 Dnr 2017-000161  

 

Omprövning av beslut angående nyanläggning av konstgräsplan 

i Veinge 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inte ompröva beslutet 

om att använda SBR granulat som ifyllnadsmaterial till konstgräs-

planen i Veinge samt ger verksamheten i uppdrag att besvara Natur-

skyddsföreningens skrivelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 

juni 2017 § 94 att använda SBR granulat som ifyllnadsmaterial till 

konstgräsplanen i Veinge. 

 

Naturskyddsföreningen i Södra Halland har i en skrivelse yrkat att 

Kultur- och utvecklingsnämnden omprövar beslutet att anlägga en 

konstgräsplan nära en vattentäkt i Veinge med fyllnad av material 

från begagnade bildäck. 

 

Den planerade konstgräsplanen i Veinge ligger utanför vatten-

skyddsområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 88 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 au-

gusti 2017. 

Skrivelse från Naturskyddsföreningen i Södra Halland den 3 juli 

2017. 

Bilaga, Karta 

 

Förslag till beslut under sammanträdet: 

Gunnar Gullander (C): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 

ompröva beslutet om att använda SBR granulat som ifyllnads-

material till konstgräsplanen i Veinge enligt önskemål från Natur-

skyddsföreningen i Södra Halland. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Gunnar Gul-

landers (C) förslag och finner att Kultur- och utvecklingsnämnden 

beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

Forts 
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Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner föl-

jande beslutsgång: Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst 

för Gunnar Gullander (C) 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  
Karl- Fredrik Tholin (S) X   

Thomas Lövenbo (SD)  X  

Cecilia Roos (M) X   

Summa 5 4  
  

Med 5 ja-röster för beredningsutskottets förslag och 4 nej-röster för 

Gunnar Gullander (C) förslag beslutar Kultur- och utvecklingsnämn-

den i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

Reservationer: Thomas Lövenbo (SD), Martin Petersson (MP) och 

Gunnar Gullander (C). 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Naturskyddsföreningen i Södra Halland 

Enhetschef fritid 
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§ 112 Dnr 2013-000118  

 

Aktivitetshuset - namn och styrning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå fullmäktige ändra åldern på 

huvudmålgruppen från 15- 25 till 13-20 år. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till styr-

ning av aktivitetshuset.  

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2010 har kommunen arbetat med att ta fram ett aktivitetshus 

för unga. Hösten 2013 beslutade kommunfullmäktige att ett aktivi-

tetshus ska skapas, som en del av Campus Laholm. Ungdomar har 

varit delaktiga hela vägen. I kommunfullmäktiges beslut sattes åld-

rarna 15–25 år, men under resans gång har ungdomarna ändrat sig 

och vill se att huvudmålgruppen är 13–20 år. Detta för att unga på 

högstadiet redan idag umgås på fritiden och önskar ett ställe där alla 

är välkomna, från 13 års ålder.  

 

Åldersförändringen är en viktig anledning för verksamheten, ju tidi-

gare unga fångas upp desto bättre, lättare att skapa relationer och få 

unga delaktiga och aktiva på sin fritid. Unga mellan åldrarna 20–25 

kommer det att finnas en del aktiviteter. Unga vuxna har varit med i 

dialogen och de ser gärna att det finns möjlighet för dem att fungera 

som ungdomsledare i huset.   

 

I den senaste delen av processen har det handlat om vilken verksam-

het som ska fylla huset, vilket namn det ska ha samt hur det ska sty-

ras. En enkät har gått ut till alla elever på högstadieskolorna och Os-

becksgymnasiet. I de har eleverna fått svara på vilken typ av verk-

samhet de vill se, samt ge förslag på namn. Cirka 150 förslag kom in 

och fritidsledaren, ungdomssamordnaren och fritidschefen har valt 

ut tre namn och en favorit. Vi förordar namnet Aktivitetshus 1320 

eftersom det är tydligt och 1320 symboliserar åldrarna som är prio-

riterade i aktivitetshuset. 

 

Kommunfullmäktige var tydliga med att ungdomarna skulle vara 

delaktiga i utformandet av verksamheten. 

 

Forts 
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Under den senaste konferensen om aktivitetshuset fick ungdomarna 

lägga förlag på hur de vill att huset ska styras. Majoriteten vill ha 

stormöten en gång i månaden, dit alla som besöker aktivitetshuset är 

välkomna. Stormötet ska kunna lägga förslag som sedan styrelsen tar 

hand om.  

 

Styrelsen ska bestå av 4 ungdomar i åldern 13–20 år, som väljs av 

stormötet, 1 representant från Ungdomsforum, som ungdomsforum 

väljer, en representant från föreningsrådet, ungdomssamordnaren 

och en fritidsledare. Föreningars delaktighet i aktivitetshuset är 

mycket viktig och flera möten har hållits med olika föreningar. 

 

En av ungdomarna ska vara ordförande och det är önskvärt att ung-

domarna kommer från olika delar i kommunen. Styrelsen ska ha en 

rådgivande roll eftersom budgetansvaret ligger på fritidschefen, men 

ska kunna besluta över idépengarna för unga. Idépengarna för unga 

ska ligga under styrelsen för aktivitetshuset och inte under ungdoms-

forum som tidigare. Det är fortfarande ungdomssamordnaren som 

formellt beslutar om idépengarna enligt beslut sedan tidigare i kom-

munstyrelsen.  

 

En gång om året ska ett visionsmöte hållas, då styrelsen bjuder in 

andra aktörer, politiker och tjänstemän för att diskutera utvecklingen 

av aktivitetshuset.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 89 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 juni 

2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Cecilia Roos (C): 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå fullmäktige ändra åldern på 

huvudmålgruppen från 15- 25 till 13-20. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget till styr-

ning av aktivitetshuset.  

 

 

Forts 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Cecilia Roos 

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

i enlighet med Cecilia Roos (M) förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 113 Dnr 2016-000177  

 

Biblioteksplan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta 

fram en biblioteksplan för beslut oktober 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Bibliotekslagen §17 finns stadgar att kommuner ska ha politiskt an-

tagna biblioteksplaner för sin verksamhet. Laholms biblioteksplan 

från 2005 är inaktuell och ska ersättas med en ny biblioteksplan. 

 

Bibliotekschefen informerade i november 2016 Kultur- och utveckl-

ingsnämnden om bibliotekslagens stadgar om biblioteksplaner, vad 

planerna bör innehålla och hur arbetet med att ta fram en ny plan 

kommer att gå till.  

 

Målet var att ha en ny biblioteksplan klar i slutet av 2017. Verksam-

heten föreslår att tidpunkten flyttas fram till oktober 2018. Detta med 

anledning av att biblioteksverksamheten kommer att delta i SKL:s 

projekt, ”Mer för fler” under perioden oktober 2017 till juni 2018. 

 

Syftet med ”Mer för fler” är att genom användardriven innovation 

och tjänsteutveckling utveckla nya arbetssätt och tjänster som invå-

narna vill ha och behöver. Aktiviteter och lösningar testas tillsam-

mans med användarna. 

 

Målet med bibliotekets deltagande i projektet är bland annat att 

uppnå en ökad närvaro i verksamheten av underrepresenterade grup-

per och att invånarna ska uppleva ökad inkludering och KASAM 

(känsla av sammanhang, som bidrar till ökad hälsa). 

 

Genom att arbeta med att ta fram den nya biblioteksplanen parallellt 

med deltagandet i SKL:s projekt kommer att ha flera fördelar, den 

främsta är att planen kommer att ha mål som är framtagna ur kom-

muninvånarnas behov, i samskapande med dem.  

 

Verksamheten föreslår remissutgåva av biblioteksplanen i samband 

med projektets slut i juni 2018 och beslut i oktober 2018. 

 

 

 

Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-08-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 90 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 au-

gusti 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef bibliotek 
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§ 114 Dnr 2017-000145  

 

Kommunalt stöd i samband med SM-veckan i Laholm 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden bifaller Laholms Golfklubbs och 

Skogaby Golfklubbs ansökan om kommunal sponsring med 25 000 

kr per klubb, under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter 

motsvarande belopp.  

 

Ärendebeskrivning 

SM-veckan i golf genomförs årligen något av landets golfdistrikt. 

Under 2018 kommer evenemanget att genomföras i Halland och ett 

antal deltävlingar kommer att förläggas till Laholms GK och Sko-

gaby GK. De två föreningarna har ansökt om sponsorbidrag från La-

holms kommun och VisitLaholm.se. 

 

Kommunstyrelsen och Kultur- och utvecklingsnämnden har erhållit 

en ansökan från Laholms GK och Skogaby GK om kommunalt stöd 

i samband med SM-veckan i golf 13-15 juli 2018. De två förening-

arna kommer att ansvara för de deltävlingar som riktar sig till; D60, 

H70, D70, H75, H80 och H85. 

 

Föreningarna har kompletterat den ursprungliga ansökan med preli-

minär budgets för respektive klubb, som underlag till beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 91 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 au-

gusti 2017. 

Ansökan från Laholms och Skogabys golfklubb den 26 juni 2017. 

Presentation folder, SM Halland 7-15 juli 2018 

Presentation folder, SM Halland 7-15 juli 2018, golfplatser 

Budget Golf SM Laholms GK 

Preliminär budget Golf SM Skogaby GK 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Skogaby Golfklubb 

Laholms Golfklubb 
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§ 115 Dnr 2017-000149  

 

Arkeologisk förundersökning vid Lugnarohögen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att svara för kostnaderna i 

samband med en arkeologisk förundersökning av området Raä 3:1 

Lugnarohögen, Hasslöv 1:15 och 1:26, Hasslövs socken, Laholms 

kommun, Hallands län. Undersökningen av hela den aktuella arealen 

på cirka 15 000 m2 beräknas ta två dagar i fält och kostnaden inklu-

sive grävmaskin (schaktning och återställning), analyser (bland an-

nat datering) och avrapportering beräknas till 116 200 kronor, exklu-

sive moms. 

 

Ärendebeskrivning 

2016 förvärvade Laholms kommun Lugnarohögen av Statens Fastig-

hetsverk, i syfte att renovera gravhögen och återinviga graven som 

publikt besöksmål. Verksamheten har tagit fram en utvecklingsplan 

som omfattar det angränsade markområdet Hasslöv 1:15 och 1:26, 

Hasslövs socken, Laholms kommun, för att möjliggöra parkeringsy-

tor och besöksinformation. 

Kulturmiljö Halland har på Länsstyrelsens begäran upprättat kost-

nadsberäkning för arkeologiska förundersökning av det aktuella om-

rådet, med en areal på ca 15 000 m2, vilket kommer att krävas innan 

eventuell byggnation påbörjas. 

 

Lugnarohögen registrerad som Raä Hasslöv 3:1 med kringliggande 

fornlämningsområde uppbär lagstadgat skydd enligt 2 kap 1-2 §§ 

kulturmiljölagen (1988:950), KML. Av denna anledning är 

provschaktsgrävning inom ramen för Tillstånd till ingrepp i fornläm-

ning genom arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 12-13 §§ 

KML, ett lämpligt och relevant juridiskt lagrum. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 92 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 au-

gusti 2017. 

Undersökningsplan Kulturmiljö Halland.  

Remiss från Länsstyrelsen i Halland- Arkeologisk förundersökning 

av område vid Raä 3:1 Lugnarohögen den 22 juni 2017.  

 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Halland 

_____ 
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§ 116 Dnr 2017-000112  

 

Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlings-

beslut 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden överlämnar Kultur- och utveckl-

ingsverksamhetens skrivelse den 2 augusti som nämndens svar på 

revisorernas granskning av styrning, ledning och kontroll av upp-

handlingsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrelsen 

och kultur- och utvecklingsnämnden angående granskning av styr-

ning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut. Granskningens 

syfte vara att bedöma i vilken grad ansvariga nämnder styr och följer 

upp upphandlingsbesluten. Revisionen begär svar med anledning av 

granskningsrapporten senast den 31 augusti 2017. 

 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 

och kultur- och utvecklingsnämnden i de upphandlingar som grans-

kats inte har haft tillräcklig styrning och uppföljning. För kultur- och 

utvecklingsnämnden är det upphandlingen av visitlaholm.se som 

granskats. Revisionens bedömning grundar sig på att beslut av nämn-

dens beredningsutskott inte fattats i enlighet med delegationsord-

ningen, att intern kontroll för inköp och upphandling inte genomförts 

enligt plan samt att det inte dokumenterats att nämnden informerats 

om ökade kostnader för visitlaholm.se.  

 

Revisionens rapport innehåller följande rekommendationer som be-

rör kultur- och utvecklingsnämnden: 

 

 Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med lag-

stiftning och kommunens interna riktlinjer 

 Säkerställa att delegationsordningen följs 

 Säkerställa att information, uppföljning och kontroll kring 

upphandlingar är tillräcklig 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 93 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 augusti 

217. 

 

Forts 
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Rapport- Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphand-

lingsbeslut.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 117 Dnr 2011-000231  

 

Utmaning gällande driften av Folkhälsocentrum 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att 

ompröva utmaningen gällande driften av Folkhälsocentrum med 

tanke på ändrade förutsättningar. 
 

Ärendebeskrivning 

I april 2011 utmanades driften av Folkhälsocentrum av Medley AB. 

I november samma år biföll kommunfullmäktige en utmaning av 

Folkhälsocentrum och gav kultur- och utvecklingsnämnden i upp-

drag att upphandla driften av verksamheter vid Folkhälsocentrum i 

den omfattning som nämnden bedömer som lämplig för entreprenad-

drift.  

 

I samband med de omfattande renoveringar som gjordes av Folkhäl-

socentrum under 2013 drogs den planerade upphandlingen tillbaka. 

Någon ny upphandling har därefter inte initierats.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 94 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 au-

gusti 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M): Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå Kom-

munfullmäktige att ompröva utmaningen gällande driften av Folk-

hälsocentrum med tanke på ändrade förutsättningar. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Cecilia Roos 

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

i enlighet med Cecilia Roos (M) förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2017-000163  

 

Framtida utveckling av Campus Laholm som kommunikations-

plattform 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslaget med före-

slagna ändringar från nämnden och översänder till Barn- och ung-

domsnämnden och Kommunstyrelsen för yttrande senast den 27 ok-

tober. 

 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kultur- och utvecklingsnämndens uppdrag till verksam-

heten att utveckla det externa och interna kommunikationsarbetet har 

en kommunikativ plattform arbetats fram för beskriva målsättningar 

och riktlinjer för det arbetet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har i nämndsplanen 2017 uppdragit 

åt verksamheten att utveckla det externa och interna kommunikat-

ionsarbetet för att tydliggöra verksamheternas utbud, för att öka möj-

ligheterna till delaktighet, för att kraftsamla kring gemensamma bud-

skap. 

 

Som ett led i detta arbete har en kommunikativ plattform för Campus 

Laholm arbetats fram. Plattformen kan ses som en vägledning och 

en uppsättning regler för kommunikationen av Campus Laholm. 

 

Kommunikationsplattformen ska fungera tillsammans med en gra-

fisk profil och visuell identitet. Plattformen är en grund för alla som 

arbetar med information och kommunikation inom organisationen. 

Den beskriver den positionering som Campus Laholm vill uppnå, 

tillsammans med de kärnvärden och nyckelbudskap som ligger till 

grund för Campus Laholms profil och image.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 95 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 au-

gusti 2017. 

Bilaga, Kommunikativ plattform Campus Laholm. 

 

 

 

 

Forts 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M): Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner för-

slaget med föreslagna ändringar från nämnden och översänder till 

Barn- och ungdomsnämnden och Kommunstyrelsen för yttrande sen-

ast den 27 oktober. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag mot Cecilia Roos 

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

i enlighet med Cecilia Roos (M) förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2014-000260  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar förslag till ändring i nämn-

dens delegationsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i vissa 

ärende eller viss grupp av ärende. Det finns ärenden i enlighet med 

kommunallagen 6 kapitel 34 § som en nämnd inte får delegera, detta 

är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-

lité. 

 

Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på nämndens 

vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är nämnden 

som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen. Kultur- och ut-

vecklingsverksamheten förslår att delegationsordningen ändras på 

följande delar: 

 

• Förteckningen på förkortningar har uppdaterats med tillägg, BEO 

(barn- och elevombudet) och DO (diskrimineringsombudsmannen). 

 

• Listan på delegater har uppdaterats med ändring av handläggare 

föreningsbidrag till föreningskonsulent. 

 

• 3.A.10. Begreppen för yttrande över detaljplaner har uppdaterats. 

 

• 3.A.13. Förslag innebär att avdelningschef får delegation istället för 

verksamhetschef gällande attesteringsrätt för fakturor från friskolor 

eller andra huvudmän upp till 100 basbelopp. 

 

• 3.A.17. Förslag på tillägg som innebär att verksamhetschefen får 

teckna sponsringsavtal med extern aktör. 

 

• 3.2.C.11. Förslag innebär att avdelningschef får delegation istället 

för BU för ekonomiskt stöd för studier vid folkhögskola. 

 

Forts 
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• 3.2.C.20. Förslag på tillägg som innebär att verksamhetschefen be-

slutar om tilldelning och ansvar för hand- och växelkassor inom 

nämndens verksamhetsområde i enlighet med fastställda riktlinjer 

för kontanthantering. 

 

• 4.1.18. Förslag på tillägg som innebär att rektorer på gymnasiet har 

delegation på justering av ersättning för arbetsplatsförlagt lärande ut-

ifrån prisbasbeloppet. 

 

• 4.3.8. Förslag innebär att enhetschef får delegation istället för rek-

tor vuxenutbildning för antagning av elever i kulturskolan. 

 

• Förslag är att ta bort de delar i delegationsordningen som rör den 

beslutande rätt som rektor tilldelas direkt genom skolanslagstift-

ningen. 

 

• Omstrukturering av kapitelindelning då bibliotek numera är en egen 

enhet och finns i grupp 7. 

 

• Uppdaterat organisationsschemat över verksamheten så att det tyd-

liggörs vilka personer som har olika befattningar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 96 den 23 augusti 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 augusti 

2017 

Förslag till Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning.  

_____ 
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§ 120 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 24 augusti 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 24 augusti 2017 över förslag och synpunkter.  

_____ 
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§ 121 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 24 augusti 2017 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 122 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.  

_____ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2017-08-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 123 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Information om utomhusbaden 

Christer Johansson  

 

Information om solarieverksamheten 

Christer Johansson 

 

Uppföljning kundorienterad verksamhetsutveckling SIQ 

Agneta Wesslén 

 

Sommarens evenemang 

Beachvollyboll  

-Höga deltagarsiffror 

- Media har gett en positiv bild av eventet 

- Mycket besök på sociala medier, kopplat till eventet  

- Eventet har kostat mer än beräknat, oförutsedda kostnader så som-

väder etc.  

- Mycket positiv feedback av personer som deltagit i någon form i 

eventet. 

Johan Hjert 

 

Information om Scenen i Stadsparken 

Fredrik Nilsson 

 

Information om Skummeslövs strandbrygga 

Fredrik Nilsson 

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

-Träff med Laholms tennisklubb 

- Träff i Varberg, From Great To Exellent 

- Information om konstpresentation i Laholm under september 

- Invigning av Campus Laholm den 22 september 

 

Information från verksamhetschef 

- Invigning av Campus Laholm 

- Information om KUN-dagen på Kungsbygget i Våxtorp 

Forts 
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Ledamöternas inspel 

Gunnar Gullander önskar diskutera kring Gateway Laholm. 

Ulf Mattsson 

_____ 

 


