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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 22 februari 
2017 

 
Protokollet som justerats den 23 februari 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 

24 februari 2017 till och med den 20 mars 2017 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

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

 

 

 

Beslutande Magnus Johansson (S), ordförande 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Johan Johansson (M) 

 Ingrid Sjöberg (M) 

 Gunnar Gullander (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Kaj Talik (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare  

   

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare  

 Louise Robertsson, enhetschef ekonomi och service §§15-19 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare §26 

 Jon Brooks, biträdande rektor kulturskolan §30 

 Ingela Månsson, avdelningschef, gymnasie-, vuxenutb och kulturskola  

 §§28-30 

 Fayes Almasri, projektanställd §30 

 

Utses att justera Lennart Hansson 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 23 februari 2017 klockan 9:00 

 

Paragrafer  §§ 15-30 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Lennart Hansson  (KD)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 15 Dnr 2016-000217  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens bokslut och årsredovisning år 

2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner årsredovisningen för år 

2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra för 

utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den eko-

nomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

 

Den kommunala årsredovisningen skall således ge information till 

olika intressenter, tillexempel förtroendevalda, tjänstemän, kommu-

ninvånare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som upp-

nåtts under året både ur ekonomisk- och verksamhetsmässig synvin-

kel. Vad gäller utformning och innehåll finns det vissa grundläg-

gande krav som bör uppfyllas. Bland annat ska informationen vara 

relevant och väsentlig för läsaren. Vidare skall redovisningen vara 

tillförlitlig och objektiv. 

 

Redovisningen skall även utgöra underlag för styrning och uppfölj-

ning och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. Det är 

därför viktigt att årsredovisningen är utformad på ett sådant sätt att 

fullmäktige kan få en verklig återkoppling mot den budget och de 

mål som beslutades för verksamhetsåret. Innehållet i årsredovis-

ningen utgör även viktiga ingångsvärden för riktlinjerna och direkti-

ven för kommande års verksamhet. 

 

För att upprätta årsredovisningen krävs bland annat underlag i form 

av verksamhetsredovisningar från nämnderna. Till den delen av års-

redovisningen som behandlar nämndernas verksamhet och ekonomi 

skall respektive nämnd till kommunstyrelsen lämna en såväl verbal 

som numerisk redovisning av verksamhetsåret. Mot bakgrund av att 

redovisningarna även skall utgöra ett planeringsunderlag är det vik-

tigt att dessa även innehåller framåtsyftande analyser av verksam-

heter som särskilt bör uppmärksammas.  

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 13 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsnämndens redovisning och uppföljning av 

nämndsplan 2016. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 
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§ 16 Dnr 2016-000132  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens internkon-

trollplan år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen uppfölj-

ning av internkontrollplan för år 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 

kontroll i Laholms kommun ska nämnderna varje år anta en särskild 

plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

 

Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 

Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens 

revisorer. 

 

Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 

och eventuellt vidtagna åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 14 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 febru-

ari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens rapport den 8 februari 2017 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 
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§ 17 Dnr 2017-000044  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens reviderade investeringsbud-

get år 2017  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till reviderad in-

vesteringsbudget för år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till reviderad investeringsbudget för kultur- och 

utvecklingsnämnden 2017. 

 

Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de 

förväntade utgifterna under året. Projekt kan av olika skäl bli förse-

nade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningarna 

i vissa projekt som löper över flera år blivit tidigarelagda varvid det 

kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra 

skäl för omdisponeringar eller omprövning i såväl omfattning som 

tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten. 

 

I normalfallet skall anslag, vad gäller anläggningar och fastigheter, 

som initierats av verksamhetsansvarig nämnd, överföras till verkstäl-

lande nämnd i samband med behandlingen av den reviderade inve-

steringsbudgeten. 

 

Förslag på revideringar i investeringsbudgeten framläggs av respek-

tive nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 15 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 febru-

ari 2017. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 
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§ 18 Dnr 2017-000018  

 

Handkassor och växelkassor inom Kultur- och utvecklings-

nämndens verksamhet år 2017 samt redovisning av nämndens 

handkassor år 2016 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förteckningen över 

nämndens hand- och växelkassor för år 2017 samt redovisning av 

nämndens handkassor år 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar 

för hand- och växelkassor inom sina verksamheter. Enligt kommun-

styrelsens riktlinjer för kontanthantering får en handkassa endast an-

vändas för smärre utgifter, vilka inte faktureras. Vid beslut om hand-

kassor skall bland annat följande beaktas: 

 

1. Handkassor för inte vara större än vad som är motiverat med hän-

syn till användningsområdet. 

 

2. Antalet handkassor bör begränsas. 

 

När det gäller befintliga handkassor, som används i ringa omfattning, 

bör nämnden överväga om kassan skall upphöra. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 16 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2017. 

Förteckning över hand- och växelkassor för 2017 den 2 februari 

2017. 

 

Beslutet skickas till: 

Louise Robertsson, enhetschef för ekonomi och service      

_____ 
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§ 19 Dnr 2017-000041  

 

Fastställande av ersättningsnivåer till andra kommunala och fri-

stående gymnasieskolor år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till fri-

stående gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med den 

1 januari 2017: 

Kr/elev och bidragsår 

Inklusive moms 

 

BF Barn och fritidsprogrammet    96 200 

EE El och energiprogrammet  117 000  

EK Ekonomiprogrammet  81 400 

ES Estetiska programmet inriktning estetik och media 135 600 

FT Fordonsprogrammet exkl transport 140 500 

HT Hotell- och turismprogrammet 98 500 

IN Industritekniska programmet  151 600 

NA Naturvetenskapsprogrammet 87 800 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 82 400 

TE Teknikprogrammet  95 500 

IM Individuella programmet  119 140 

 

SÄR Gymnasiesärskolan  334 700 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer prislista till andra 

kommunala gymnasieskolor enligt följande att gälla från och med 

den 1 januari 2017: 

 

  Kr/elev och bidragsår 

  Exklusive moms 

 

BF Barn och fritidsprogrammet  90 755 

EE El och energiprogrammet  110 377 

EK Ekonomiprogrammet  76 792 

ES Estetiska programmet inriktning estetik och media 127 925 

FT Fordonsprogrammet exkl. transport 132 547 

HT Hotell- och turismprogrammet 92 925 

IN Industritekniska programmet 143 019 

NA Naturvetenskapsprogrammet 82 830 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 77 736 

  Forts 
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TE Teknikprogrammet  90 094 

IM Individuella programmet  112 397 

 

SÄR Gymnasiesärskolan   315 755 

 

3. Utbildningen på programinriktat individuellt val, IM består av äm-

nen från grundskolan och dels av kurser från ett yrkesprogram. Er-

sättningen till den som anordnar programmet består av två delar: 

 

1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkes-

program som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma 

belopp som motsvarande yrkesprogram). 

2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som ele-

ven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. 

 

Skolverket har beslutat att det belopp som en fristående gymnasie-

skola eller kommun har rätt att få i ersättning för är den del av pro-

grammet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är  

3 300 kr per elev och ämne, enligt 17 kap. 3-4 § och 10 § Skollagen 

(2010:800) och 6 kap. 4 § Gymnasieförordningen (2010: 2039). 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden ska fastställa bidrag till fristående 

gymnasieskolor och interkommunala ersättningar för elever som inte 

går i Laholms kommuns gymnasieskola. 

 

Enligt 16 kap. 52-55 § Skollagen (2010:800) ska hemkommunen 

lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på nationellt program 

vid skolenheten som hemkommunen är skyldig att erbjuda utbild-

ning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbör-

jades. Detta gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning 

på grund av att eleven är utlandssvensk Lag(2015:73). 

 

Bidraget består av grundbeloppet enligt 16 kap. 53 § Skollagen 

(2010:800) och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 § Skol-

lagen (2010:800). 

 

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, 

elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostna-

der. 

Forts 
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Enligt 16 kap. 55 § Skollagen (2010:800) ska grundbeloppet bestäm-

mas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning 

av resurser till det programmet eller den inriktningen som hemkom-

munen erbjuder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 17 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2017. 

Skolverkets riksprislista beslutad 31 januari 2017. 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda skolor      

_____ 
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§ 20 Dnr 2017-000042  

 

Igångsättningstillstånd för anläggning av multisportarena i 

Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden anhåller om igångsättningstillstånd 

hos kommunstyrelsen för anläggning av multisportarena på gruspla-

nen vid Mellbystrandsskolan, intill idrottshallen. 

 

Ärendebeskrivning 

I 2016 års budget har 900 tkr anslagits för anläggande av multispor-

tarenan vid kusten. För att påbörja projektet krävs tillstånd av kom-

munstyrelsen. Anläggningen ska utformas och placeras så att den bi-

drar till att utveckla service, infrastruktur och rekreationsmöjligheter 

i kustområdet. Nämnden ska samtidigt lämna förslag på extern finan-

siering. Det förutsätts att sådan finansiering uppgår till 400 tkr. 

 

En skrivelse från elevrådet på Mellbystrandsskolan har inkommit där 

de önskar att det anläggs konstgräs på deras grusplan.  

 

Fritidsenheten anser att den mest lämpliga placeringen av en multis-

portarena vid kusten är den befintliga grusplanen vid Mellbystrand-

skolan, intill idrottshallen. Ytan är på cirka 45 x 30 meter och föreslår 

att konstgräs ska läggas, sätta upp handbolls-, fotbolls- och inneban-

dymål samt basketkorgar. 

 

Den totala budgeten för anläggningen är 790 tkr. Laholms FK med-

finansierar projektet med 290 tkr genom medel från Sveriges Riks-

idrottsförbunds stöd för anläggningar och idrottsmiljöer. En förut-

sättning 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. Verk-

samheten föreslår att föreningen har rätt att använda spontanidrotts-

platsen 14 timmar i veckan för sin verksamhet med ungdomar enligt 

upprättat avtal.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 18 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 janu-

ari 2017. 

Skrivelse från elevrådet på Mellbystrandsskola den 27 oktober 2016. 

 

Forts 
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Förslag till samarbetsavtal spontanidrottsplats Mellbystrand. 

Avtal mellan Laholms Fotbollsklubb och Hallands Idrottsförbund 

avseende byggnation av multisportarena. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

_____ 
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§ 21 Dnr 2016-000192  

 

Svar på remiss av motion om fri sommarsimskola 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fritidsenheten erbju-

der fri sommarsimskola 2017 för barn från sex år, med tillägg att 

det avser barn boende i Laholms kommun och att finansieringen 

sker genom statsbidrag från MUCF med maximalt 150 tkr. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fritidsenheten ska 

göra en utvärdering av sommarsimskola 2017 och redovisas i ok-

tober. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Thomas Lövenbo (SD) 

att fullmäktige ska ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjlig-

heten att erbjuda fri sommarsimskola för barn från sex år och uppåt. 

Kommunfullmäktiges presidie har remitterat motionen till Kultur- 

och utvecklingsnämnden för yttrande senast till kommunfullmäkti-

ges sammanträde den 25 april 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 19 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2017. 

Motion om fri sommarsimskola från Thomas Lövenbo (SD) den 15 

september 2016. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      

_____ 
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§ 22 Dnr 2017-000040  

 

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till och ombyggnad 

av lokaler för kommunal verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslå att kommunfullmäk-

tige fastställer riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid ny-, till 

och ombyggnad av lokaler för kommunal verksamhet med be-

loppsgränser enligt avsättningsmodellen 1,0 procent upp till 

30,0 mkr, därutöver 0,5 procent. Endast projekt större än 5 

mkr. Lägsta avsättning 150 tkr. Ingen maxavsättning. 

 

2. Befintliga riktlinjer för anslag till konstnärlig utsmyckning 

av kommunala byggnader, som antagits av kommunfullmäk-

tige den 2 maj 1984, § 96, upphävs. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 1984 att anta riktlinjer för 

konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader. Riktlinjerna in-

nebar att anslag för konstnärlig utsmyckning vid kommunala bygg-

nationer skulle motsvara en viss procentuell andel av byggnadskost-

naden. Samtidigt betonades att procentsatserna skulle ses som rikt-

linjer och frågan om anslag för utsmyckning skulle prövas särskilt 

för varje byggnadsprojekt. Det klargjordes även vid fullmäktiges be-

handling av ärendet att beräkningsunderlaget för procentsatserna 

skulle vara byggnadsentreprenaden. 

 

Reglerna från 1984 är i vissa delar något otydliga och det har därför 

förekommit något varierande tillämpningar. Vid nybyggnationer har 

dock i regel 1,0 procent av byggnads-entreprenaden avsatts för än-

damålet. Däremot har avsättning av medel vid enbart ombyggnader 

sannolikt varit mindre vanligt. En generell bedömning är att bygg-

nadsentreprenaden utgör ca hälften av den totala byggnadskostnaden 

 

Mot bakgrund av att befintliga regler har varit något svåra att till-

lämpa anses det finnas skäl att uppdatera och i vissa delar ompröva 

dessa. Syftet är bland annat att skapa tydligare regler avseende defi-

nitionen av beräkningsunderlaget för avsättning av medel, fastställa 

mål och ambitionsnivåer samt arbetsordning och ansvar. 
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I det nu föreliggande förslaget ska på byggkostnader, vid ny-, till och 

ombyggnad, upp till 50 000 tkr avsättas 0,5 procent och på kostnader 

därutöver 0,3 procent. Lägsta avsättningen för ett projekt uppgår, en-

ligt förslaget, till 150 tkr och maximal avsättning till 500 tkr. De me-

del som avsätts för konstnärlig gestaltning, enligt den föreslagna be-

räkningsmodellen, ska finansiera fast konst. Vissa byggnader, som i 

mindre omfattning är tillgängliga för allmänheten, undantas från hu-

vudprincipen.  

 

De medel som avsätts för konstnärlig gestaltning, enligt den före-

slagna beräkningsmodellen, ska finansiera fast konst. 

 

I ramavtalet med Kommunfastigheter AB tydliggörs att bolagets av-

sättning till konstnärlig gestaltning ska beräknas enligt kommunens 

riktlinjer. 

 

Förslaget är i huvudsak kostnadsneutralt i förhållande till hur nuva-

rande riktlinjer har tillämpats. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 20 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 febru-

ari 2017. 

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

lokaler för kommunal verksamhet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Magnus Johansson (S): Kultur- och utvecklingsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om riktlinjer med beloppsgränser en-

ligt alternativ 3 som avsättningsmodell för konstnärlig gestaltning, 

1,0 procent upp till 30,0 mkr, därutöver 0,5 procent.  

Endast projekt större än 5 mkr. Lägsta avsättning 150 tkr. Ingen 

maxavsättning. 

 

Johan Johanssons (M): Kultur- och utvecklingsnämnden ska föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om riktlinjer med beloppsgränser en-

ligt alternativ 1 som avsättningsmodell för konstnärlig gestaltning, 

0,5 procent upp till 50,0 mkr, därutöver 0,3 procent. Maximal avsätt-

ning: 500 tkr. 

Endast projekt större än 5 mkr. Lägsta avsättning 150 tkr.  

 

Forts 
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forts 

 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johanssons (S) 

förslag. Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden god-

känner följande beslutsgång: Ja-röst för Magnus Johanssons (S) för-

slag enligt alternativ 3. Nej-röst för Johan Johanssons (M) förslag 

enligt alternativ 1.  

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

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

Ingrid Sjöberg (M)  X  
Gudrun Pettersson (C) X   
Martin Petersson (MP) X   
Lennart Hansson (KD)  X  
Karl- Fredrik Tholin (S) X   

Thomas Lövenbo (SD)  X  

Johan Johansson (M)  X  

Summa 5 4 0 

  

Med 5 ja-röster för Magnus Johanssons (S) förslag och 4 nej-röster 

för Johan Johanssons (M) förslag beslutar Kultur- och utvecklings-

nämnden i enlighet med Magnus Johanssons (S) förslag.  

 

Reservationer 

Ingrid Sjöberg (M), Johan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      

_____ 
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§ 23 Dnr 2017-000036  

 

Namnsättning Åmot 2:217 m fl.  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta vägnamnsförslaget 

Fiskebyn för de nybildade tomterna på Åmot 2:217 och 2:221.  

 

Ärendebeskrivning 

Nya tomter har bildats efter att detaljplanen över Åmot 2:217 och 

Åmot 2:221 vunnit laga kraft. Namnet Fiskebyn har i flera år använts 

för området och i samförstånd med exploatören Eddie Bengtssons 

Bygg AB föreslås att de nybildade tomterna adressätts med vägnam-

net Fiskebyn.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 21 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 26 janu-

ari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens redovisning den 26 januari 

2017.  

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 

_____ 
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§ 24 Dnr 2017-000051  

 

Behov av utökad lokalyta för möbellager på Trulstorp 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden framställer till Kommunstyrelsen 

att teckna hyresavtal avseende fastigheten Trulstorp 1:97, Industri-

gatan 38 i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 startades ett kommungemensamt möbellager på Bokbin-

derigatan. Inriktningen för möbellagret är att lagerhålla möbler, ge-

nomföra enklare reparationer och renoveringar av möbler samt hålla 

en digital lagerförteckning. Möbellagret ska på sikt, och vid behov, 

kunna avyttra möbler till privatpersoner och föreningar via kommu-

nens framtida byggåtervinning. Möbellagret är organiserat inom Ar-

betsmarknadsinsatser, arbete och arbetsträning, och i verksamheten 

finns arbets- och arbetsträningsplatser.  

 

Behovet av arbets- och arbetsträningsplatser har successivt ökat. Det 

är en stor utmaning för verksamheten att hantera och anpassningar 

sker kontinuerligt för att möta nuvarande behov. På sikt kommer be-

hovet att öka ytterligare då många av våra nya invånare lämnar eta-

bleringsfasen hos arbetsförmedlingen.  

 

Under 2016 hyrdes lokaler för möbellagret på Trulstorp 1:97, Indu-

strigatan 38 i Laholm för att tillgodose behovet av lokalyta för att 

lagra mer möbler. En av de största fördelarna som lyftes upp inför 

beslutet att inrätta ett kommungemensamt möbellager var de bespa-

ringar i lokalytor som ett centralt möbellager skulle generera. När 

fler möbler lagras gemensamt blir fler andrahands möbler synlig-

gjorda för verksamheterna vilket leder till lägre kostnader för kom-

munen. Det nuvarande upplägget innebär att möbellagret finns på två 

olika ställen. På Bokbinderigatan delas lokalerna med en cykelverk-

stad där det finns arbets- och arbetsträningsplatser.  

 

Det finns en tillgänglig lokal intill möbellagret på Industrigatan. Lo-

kalen är på 300 kvm med beräknad hyreskostnad på 175 tkr per år i 

kallhyra. Verksamheten önskar att hyra de tillgängliga lokalerna så 

att möbellagret kan samlokaliseras. Möbellagerverksamheten blir då 

mer överskådlig och hanterbar och transporterna mellan befintliga 

lokaler minskar.  

Forts 
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forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 22 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 febru-

ari 2017. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

_____ 
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§ 25 Dnr 2017-000050  

 

Beställning nybyggnad av carport på Jobbcenter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden framställer till Kommunstyrelsen 

om nybyggnad av carport till Jobbcenter Förrådet 3, Repslagargatan 

18 i Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

På Jobbcenter finns stora delar av kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheten avseende arbetsmarknadsinsatser, arbete och arbets-

träning. Behovet av arbets- och arbetsträningsplatser har successivt 

ökat och det är en stor utmaning för verksamheten att hantera. An-

passningar sker kontinuerligt för att möta behovet.  

 

Verksamheten önskar att bygga en carport på Jobbcenter för att 

kunna utveckla verksamheten och skapa fler arbetstillfällen för per-

soner som tillhör personkretsen LSS. Verksamheten vill bygga car-

porten i anslutning till befintliga hangarer.  

 

Verksamheten föreslår nämnden att göra en framställan till kommun-

styrelsen om nybyggnad av carport till Jobbcenter Förrådet 3, Reps-

lagargatan 18 i Laholm, så fort som möjligt. Den beräknade kostna-

den för beställningen är 850 tkr. De tillkommande kostnaderna som 

beställningen medför kommer att påföras hyran för lokalerna vilket 

finansieras inom nämndens befintliga budgetram.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 23 den 15 februari 2017. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 febru-

ari 2017.  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

_____ 
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§ 26 Dnr 2017-000031  

 

Ansökan om kulturstöd 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att sponsra Skummeslövs 

musikdagar 2017, med en ekonomisk insats på 25 tkr. Insatsen be-

lastar 2017 års budget för kulturstöd.  

 

Ärendebeskrivning 

Svenska kyrkan ansöker i en skrivelse till kultur- och utvecklings-

nämnden den 17 januari 2017 om ett kulturstöd på 40 000 kronor för 

genomförande av Skummeslövs musikdagar 2-9 juli 2017. 

 

Budget för arrangemanget har begärts in, och kommer att presenteras 

på sammanträdet. 

 

Svenska kyrkan omfattas inte av de former av kulturstöd som kan 

utgå enligt kultur- och utvecklingsnämndens gällande reglemente för 

bidragsgivning till kulturarrangemang. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll § 24 den 15 februari 2017. 

Kultursekreterarens tjänsteskrivelse den 9 februari 2017. 

Ansökan från Svenska kyrkan den 17 januari 2017.  

 

Beslutet skickas till: 

Svenska kyrkan, Laholm Skummeslöv  

_____ 
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§ 27 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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§ 28 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 16 februari 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 16 februari 2017 över förslag och synpunkter.  

_____ 
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§ 29 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 16 februari 2017 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 30 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

 

Information från kulturskolan 

Jon Brooks 

 

FGTE - From great to excellent 

Ingela Månsson 

 

Information om konstgräsplan 

Ulf Mattsson 

 

Projektredovisning integration 

Fayes Almasri 

  

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

 

Information från verksamhetschef 

 

Ledamöternas inspel  

Gunnar Gullander önskar en redovisning om hanteringen av möbel-

köp till Osbecksgymnasiet. 

Ulf Mattsson 


