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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 29 november 
2017 

 
Protokollet som justerats den 30 november 2017, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

1 december 2017 till och med den 22 december 2017 intygas. 

 

……………………………………………… 

Lena Boström 

Kommunsekreterare 
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Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 17:20 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gunnar Gullander (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

  

Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare   

 Kaj Talik (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare 

  

 Ulf Mattsson, verksamhetschef 

 Lena Boström, kommunsekreterare 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent § 157 

 Therese Ehrenborg, kultursekreterare § 158 

 Agneta Wesslén, enhetschef staben § 165 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 165 

 Johan Hjert, enhetschef kultur och turism § 165 

 Jonas Heintz, museiansvarig § 165 

 Maria Hidestål, rektor Osbecksgymnasiet § 165  

 Sofia Larsson, ungdomssamordnare § 165 

 

Utses att justera Martin Petersson (MP) 

 

 

Plats och tid för justering Stadshuset den 30 november 2017 klockan 16.00. 

 

 

Paragrafer  §§ 154 - 165 

 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Boström 

 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

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

§ 154 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 

Bilaga, ekonomisk rapport den 24 november 2017.      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 155 Dnr 2017-000179  

 

Reviderade hyror och avgifter 2018 inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

antar föreliggande förslag till hyror och avgifter inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 

1 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslog kommunfullmäktige att 

anta förslag till hyror och avgifter den 25 oktober 2017, § 141. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2017, § 212 

beslutades det att ärendet ska återremitteras till kultur- och utveckl-

ingsnämnden för utredning av om förslaget i sin helhet är konkur-

rensneutralt, om avgiften för hyra av Osbecksgymnasiets aula, black 

box och Laholms teater ska kopplas till antal publikplatser, om entré 

bad familj kan omfatta två vuxna och obegränsat antal barn samt om 

hela taxan kan räknas upp enligt konsumentprisindex.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har reviderat förslaget till hy-

ror och avgifter och nämnden behöver därmed fatta ett nytt beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 no-

vember 2017. 

Kommunstyrelsens beslut den 14 november 2017, § 212.  

Reviderat förslag till hyror och avgifter presenteras vid kultur-och 

utvecklingsnämndens beredningsutskott. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige    
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 156 Dnr 2015-000007  

 

Lokalansvarig tjänsteman i kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden utser Ulf Mattsson till ny lokalan-

svarig tjänsteman underställd kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

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

ringar i kommunens nämndorganisation från och med den mandat-

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

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

förvaltning genom bildandet av ett dotterbolag till Laholmshem AB 

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

tal kommunala verksamhetsfastigheter. Beslutet innebär att dotter-

bolaget ersätter servicenämnden som intern entreprenör för nypro-

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

nens verksamhetslokaler. Beslutet innebär vidare att kommunstyrel-

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

terade uppgifter som ligger kvar hos kommunen. 

 

Med anledning av fullmäktiges beslut om utökat uppgiftsområde för 

kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2014, 

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

svariga tjänstemän enligt punkt D 6 i kommunstyrelsens delegations-

ordning. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden utsåg den 31 maj 2017, § 73 Wi-

veca Ekeblad till lokalansvarig tjänsteman. Kultur- och utvecklings-

nämnden behöver utse en ny lokalansvarig tjänsteman då tidigare ut-

sedd lokalansvarig Wiveca Ekeblad nu är tjänstledig. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 157 Dnr 2017-000170  

 

Årets förening 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar Korpen Engelaholm, La-

holms kommuns pris till årets förening 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets före-

ning. Kommunfullmäktige har år 1993 antagit reglemente för priset. 

 

Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening 

som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap 

under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engage-

mang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för 

barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset 

kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt 

uppmärksammad insats. 

 

Priset till Årets förening 2017 är 10 000 kronor och beloppet kan inte 

delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämn-

dens ledamöter. 

 

Följande föreningar har tidigare år mottagit priset: 

 

1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 

1994 Le Petite Bouleklubb 

1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 

1996 Laholms Fotbollsklubb 

1997 Knäreds Kraftsportklubb 

1998 Simsällskapet Stimmet 

1999 Vallberga Gymnastikförening 

2000 Sjöalts Idrottsförening 

2001 Vindrarps Volleybollklubb 

2002 Bordtennisklubben Serve 

2003 Höks Handikappidrott 

2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 

2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 

2006 Caprifolens Voltigeklubb   

2007 Laholms Sommarspel  

2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 

2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm 

  forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

 

2010 Laholms Golfklubb 

2011 HK Hök 

2012 Laholm utan gränser (LUG) 

2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening 

2014 LIF Träningsverket 

2015 Knäreds samhällsförening 

2016 BTK Serve 

 

Vid förslagstidens slut den 1 oktober har två förslag inkommit från 

allmänheten.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna förslag till årets förening 2017 från allmänheten.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Korpen Engelaholm 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 158 Dnr 2017-000166  

 

Kulturpriset år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar kyrkomusikern Gustav 

Natt och Dag, Laholms kommuns kulturpris 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun utdelar sedan 1987 ett årligt kulturpris på 10 000 

kronor. Kriterier för utdelade av priset finns sammanställda i regle-

mente antaget av kommunfullmäktige, som gett kultur- och utveckl-

ingsnämnden uppdraget att utse pristagare. Allmänheten ges möjlig-

het att inför nämndens beslut inkomma med förslag. Inför årets be-

slut har nio förslag på pristagare inkommit. Kultur- och utvecklings-

nämnden beslut fattas dock enbart utifrån förslag lagda av ledamö-

terna i nämnden, som alltså har möjligheten att komplettera med 

egna förslag. 

 

Sedan priset instiftades år 1987 har 30 kulturpristagare utsetts.  

 

Kulturpriset utdelas vid kommunfullmäktiges decembersamman-

träde och pristagaren är ”hemlig” fram till dess.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 novem-

ber 2017. 

Förteckning över tidigare kulturpristagare.  

Inkomna förslag till kulturpriset 2017 från allmänheten.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Gustav Natt och Dag 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 159 Dnr 2017-000133  

 

Svar på motion om uthyrning av cyklar  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla motion om hyrcyklar och förordar ett ”fjärde generation-

ens” lånecykelsystem, med så kallade smarta cyklar, före ett sy-

stem med stationer. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

ompröva ansvarig nämnd för ett eventuellt införande då syftet 

med det tänkta lånecykelsystemet i första hand avses komplettera 

den befintliga kollektivtrafiken. 

 

Ärendebeskrivning 

Centerpartiets miljögrupp i Laholm har inkommit med en motion om 

hyrcyklar i Laholm. I motionen föreslås att Laholms kommun till-

sammans med branschen undersöker och föreslår lämpligt sätt att ut-

veckla servicen för resande med cyklar, med eller utan eldrift, dygnet 

runt samt med lämpligt antal uttags- och avlämningsställen. För-

slagsställaren nämner särskilt Järnvägsstationen i Laholm, som ett 

angeläget uttags- och avlämningsställe. 

 

Syftet med det tänkta lånecykelsystemet ska således i första hand 

komplettera den befintliga kollektivtrafiken, vilket gör att ansvaret 

ligger utanför kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde. 

 

Verksamheten förordar ett ”fjärde generationens” lånecykelsystem, 

med så kallade Smarta cyklar, före ett system med Stationer.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 no-

vember 2017. 

Lånecykelsystem, Trafikkontoret Göteborgs Stad, 2016-12-16. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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§ 160 Dnr 2017-000210  

 

Remissvar avseende detaljplan för del av Altona 2:1 (Bostäder), 

Laholms tätort 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna kultur- 

och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse till miljö- och 

byggnadsnämnden som nämndens yttrande över plansamrådet 

detaljplan för del av Altona 2:1.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att komplettera tjänste-

skrivelsen med följande: 

 

I planbeskrivningen finns ett avsnitt som behandlar eventuella 

störningar inom planområdet. Kultur och utvecklingsnämnden 

konstaterar att planbeskrivningen inte tar upp den träningsverk-

samhet som bedrivs under kvällstid och som kan påverkar ljud-

nivån inom planområdet. Under stora delar av året bedrivs dess-

utom träningsverksamhet med artificiell belysning som möjligen 

kan innebära en viss störning. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat över ett förslag till ”De-

taljplan för del av Altona 2:1 (bostäder) i Laholms tätort”. Eventuella 

synpunkter ska ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden senast 

den 15 december 2017. 

 

Planområdet ligger sydöst om Laholms centrum, cirka 3 kilometer 

från Stortorget. Området avgränsas i norr av Glänninge idrottsplats, 

i öst av enbostadshus under uppbyggnad och i väst av Glänninge sjö. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder 

som friliggande villor i ett eller två plan, samt radhus. Strukturen föl-

jer intilliggande villaområde som är under uppbyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 no-

vember 2017. 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådshandling 

detaljplan för del av Altona 2:1 (bostäder), Laholm.  

Brev, remiss plansamråd detaljplan för del av Altona 2:1 (bostäder), 

Laholms tätort. 

Bilaga, plankarta Altona 2:1. 

Illustrationskarta över Altona 2:1.  forts 
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forts 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 161 Dnr 2017-000205  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur- 

och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för kultur- och utvecklingsnämnden, sam-

manträder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämndens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen sen-

ast den 1 december före det år som planen avser. 

 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2018: 

 

Beredningsutskott Kultur- och utvecklingsnämnd 

 

24 januari 31 januari   

21 februari 28 februari  

21 mars 28 mars  

18 april 25 april  

23 maj 30 maj 

20 juni 27 juni  

22 augusti 29 augusti  

19 september 26 september  

24 oktober 31oktober  

21 november 28 november   

12 december 19 december 

 

Sammanträdesdag: onsdag Sammanträdesdag: onsdag 

Sammanträdestid kl.13.00 Sammanträdestid kl.13.00 

Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesrum: AMIs  

 konferens lokal, Campus Laholm 

 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2018 för kultur- och utvecklingsnämnden och dess bered-

ningsutskott.  

Bilaga, årliga ärenden för kultur- och utvecklingsnämnden.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 162 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 23 november 2017 över anmälningar. 

Förteckning den 23 november 2017 över förslag och synpunkter. 

______ 

_____ 
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§ 163 Dnr 2017-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet §§ 33-38 i kommunallagen får en nämnd 

uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommu-

nen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i en-

lighet med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 23 november 2017 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 164 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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§ 165 Dnr 2017-000004  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2017 

 

Information från kulturenheten 

Johan Hjert och Jonas Heintz 

 

Information från bibliotek 

Marie Erge 

 

Uppföljning elevenkät Osbecksgymnasiet 

Maria Hidestål 

 

Internbudget 2018 

Ulf Mattsson 

 

Uppföljningsplan internkontroll 2018 

Agneta Wesslén 

 

Information om Dataskyddsförordningen 

Agneta Wesslén 

 

Redovisning LUPP-enkät 

Sofia Larsson 

 

Julfirande  

 

Information från kontaktpolitiker 

 

Information från ordförande 

 

Information från verksamheten 

 

Ledamöternas inspel 

_____ 

 

 


