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Laholms kommun 
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Protokollet som justerats den 1 februari 2018, 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 
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……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-01-31  
 
Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 17:25 
 
 
 
Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 
 Gunnar Gullander (C) 
 Stina Lindberg (S) 
 Johan Johansson (M) 
 Gudrun Pettersson (C) 
 Martin Petersson (MP) §§ 2-8, 13-24 
 Lennart Hansson (KD) 
 Karl-Fredrik Tholin (S) 
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 Kaj Talik (C) §§ 9-12 
  
Övriga deltagande  Thor Gunnar Bjelland (M), ersättare 
 Ingrid Sjöberg (M), ersättare  
 Kaj Talik (C), ersättare §§2-8, 13-24 
 Jan Gottfriedson (L), ersättare 
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 Ingela Månsson, tillförordnad verksamhetschef 
 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 
 Agneta Wesslén, enhetschef staben 
 Roland Norrman, avdelningschef arbetsmarknadsinsatser  
 Maria Hidestål, rektor Osbecksgymnasiet §§4, 24 
 Carina Bruzell, rektor Osbecksgymnasiet §§ 4,24 
 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 9-12, 24 
 
Utses att justera Johan Johansson (M) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 1 februari 2018 klockan 15:00 
 
Paragrafer  §§ 2-24 
 
 
 
Sekreterare  __________________________________ 
 Alexandra Fagerström 
 
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Cecilia Roos (M) 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Johan Johansson (M)
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 2 Dnr 2017-000222  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer förslaget till internbud-

get för år 2018.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel utgör en eko-

nomisk nettoram. Som underlag för denna nettoram ligger nämnder-

nas bruttobudgetförslag. Detta innebär att samtliga kostnader och in-

täkter inom nämndernas verksamhetsområden ska tas upp i budge-

ten. 

 

Med utgångspunkt från den beslutade budgeten ska respektive 

nämnd fastställa en internbudget. Ur uppföljningssynpunkt är det 

viktigt att internbudgeten kodas på samma sätt som verksamheten 

sedan kommer att redovisas. 

 

Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-
der året ska dessa förändringar anmälas till kommunstyrelsen. Det 

finns även möjlighet för nämnden att förändra sin budgets bruttoom-

slutning under förutsättning att det tilldelade nettoanslaget inte på-

verkas. Även sådana förändringar ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 1. 

Förslag till internbudget för kultur- och utvecklingsnämndens verk-

samheter 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 3 Dnr 2018-000022  

 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar riktlinjer för behandling av 

personuppgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksam-
hetsområde.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning för hantering av 

personuppgifter ikraft. Med anledning av den nya lagstiftningen be-

höver hanteringen av personuppgifter anpassas inom nämndens 

verksamhetsområde. Kultur- och utvecklingsnämnden är personupp-

giftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som avser kultur- 

och utvecklingsnämndens verksamhet. De föreslagna riktlinjer om-

fattar bland annat de grundläggande principerna, ansvaret, de olika 

rollerna som måste finnas för att arbetet ska fungera, de lagliga grun-

derna för behandling av personuppgifter samt rutiner och register för 

behandlingar.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 4. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 janu-

ari 2018. 

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Laholms kommun, 

kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 4 Dnr 2018-000007  

 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2017 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberät-

telsen för vårdgivare år 2017 för Osbecksgymnasiets verksamhet.  
 

Ärendebeskrivning 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom skolväsendet regleras 

bland annat av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäker-

hetslagen (2010:659), patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), 

patientdatalagen (2008:355), patientdataförordningen (2008:360) 

och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I hälso- och sjuk-

vårdslagen finns bestämmelser som anger att kvalitén i verksam-

heten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I hälso- 

och sjukvårdslagen finns bestämmelser som anger att kvalitén i verk-

samheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

Ledningen av verksamheten ska organiseras så att den tillgodoser 

kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. Hälso- och sjuk-

vårdspersonal inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) har skyl-
dighet att avvikelserapportera risker för vårdskada samt händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgi-

varen. Det gäller även avvikande händelse som inte stämmer överens 

med normal rutin och förväntat vårdförlopp. Det kan vara irriterande 

småstrul som tar tid från patientarbetet. 

 

Genom att identifiera verksamhetens mål, planera verksamhetens 

processer och rutiner så kan alla arbeta för att identifiera riskområ-

den. Patientsäkerheten säkerställs också genom att arbeta förebyg-

gande med systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ligga till grund för en sammanhållen 

kvalitetsberättelse som upprättas årligen av vårdgivaren. Berättelsen 

sammanställs utifrån krav i enlighet med Patientsäkerhetslagen och 

ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier, mål och resultat 
av arbetet för att förbättra patientsäkerheten. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 9. 

Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

forts 

 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 januari 

2018. 

Bilaga, Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare år 2017. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 

Maria Larsson, MAS för barn- och ungdomsverksamheten 

Carina Bruzell, Verksamhetschef elevhälsan Osbecksgymnasiet 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 5 Dnr 2018-000027  

 

Namnsättning av väg och kvartersnamn - Nyby industriområde 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att anta förslaget på kvar-

ters och vägnamn för Nyby Industriområde. 
 

Ärendebeskrivning 

Arbete pågår med utvidgning av Nyby industriområde i enlighet med 

detaljplan 01-145. Behov finns för nya kvarters och vägnamn för om-

rådet. Vägen in på det nya området föreslås få namnet Johannesdals-

vägen efter en gård som funnits i området. Den andra vägen som be-

hövs namn sättas förslås få namnet Magasinvägen.  

Fem nya kvarter kommer också att bildas, dessa föreslås få namnen 

Svarven, Fräsen, Borren, Slipen och Sågen. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 10. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018. 
Bilaga, karta över Nyby industriområde.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 6 Dnr 2017-000234  

 

Samverkansavtal gymnasieutbildning i Halland 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tillstyrka Samverkans-

avtal Gymnasieutbildning i Halland. Avtalet ska träda i kraft den 1 
juli 2018 och tillsvidare. Uppsägning av avtalet sker skriftligt till 

Region Halland senast 1 oktober läsåret innan uppsägningen träder i 

kraft. Effekterna ska utvärderas årligen och revidering ska göras om 

så det behövs.  

 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att ta fram avtalet har letts utav samordnare på Region 

Halland och gymnasiechefs gruppen i Halland. Avtalet omfattar föl-

jande kommuner, Laholm, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Varberg 

samt Region Halland. 

 

Avtalet syftar till att reglera samverkan kring den gymnasiala verk-

samheten som kommunerna, är huvudman för. Avtalande parter vill 

genom samverkan erbjuda medborgare ett likvärdigt och attraktivt 
utbud av utbildning i Halland oavsett hemkommun. Halländska med-

borgare ges således möjlighet att studera inom utbildningen i hela 

regionen. Samverkansavtalet bygger på principer om kommunal och 

regional delaktighet samt en gemensam och regional överblick över 

utbudet av gymnasieutbildningar i samverkansområdet. När inte 

gymnasiesär beskrivs specifikt i avtalet så gäller skrivningen samt-

liga gymnasieformer.  

 

Avtalet omfattar områdena fritt sök (det vill säga att elever i samver-

kansområdet blir förstahandsmottagna) för elever boende i de sam-

verkande kommunerna, gemensam antagning och ett gemensamt 

ekonomiskt ramverk. 

 

Avtalet syftar till att erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande 

kommunerna ett likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av hög 
kvalitet oavsett hemkommun.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 2. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 21 de-

cember 2017. 

Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

forts 

 

Samverkansavtal gymnasieutbildning i Halland. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Region Halland      
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 7 Dnr 2018-000019  

 

Reviderad Plan för utbildning Introduktionsprogrammen i La-

holms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna den revide-
rade planen för Introduktionsprogrammet i Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Huvudman har ett ansvar att tydliggöra och ta ett beslut hur en plan 

för utbildning inom Introduktionsprogrammen i Laholms kommun 

ser ut. 

 

Introduktionsprogrammet har ingen nationell fastställd struktur och 

längd. Informationen i gymnasieförordningen om vad utbildningarna 

ska och får innehålla är kortfattade och översiktlig. Det är i stället 

huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att ut-

forma utbildningarna utifrån de lokala förutsättningarna och efter 

analys av elevens behov. Det är huvudmannen som ansvarar för att 

besluta om en plan för utbildning på introduktionsprogrammen. I 
planen beskriver huvudmannen den eller de utbildningar inom de 

olika introduktionsprogrammen som man erbjuder. Med hjälp av pla-

nen kan huvudmannen tydliggöra målsättningen och viljeinrikt-

ningen för utbildningen på de olika introduktionsprogrammen ge-

nom att bland annat ange syfte, huvudsakligt innehåll och längd.  En 

tydlig plan ger goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och 

utveckling av verksamheten. På så vis kan introduktionsprogrammen 

ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

För skolan är planen för utbildningen en viktig förutsättning, och den 

blir en utgångpunkt när skolan tillsammans med eleven ska upprätt a 

en individuell studieplan. En elev som har påbörjat ett introduktions-

program har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt 

den plan för utbildningen som gällde när utbildningen inleddes. Om 

eleven har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja ut-
bildningen enligt den ändrade planen. Vid behov ska elevens indivi-

duella studieplan revideras, så att den alltid är aktuell. När eleven 

sedan lämnar ett introduktionsprogram är det lätt att med utgångs-

punkt från den aktuella individuella studieplanen utfärda ett gymna-

sieintyg för eleven. 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

forts 

 

En bra plan visar hur grundskolan och gymnasieskolan samverkar 

och klargör skillnaderna mellan de olika introduktionsprogrammen. 

Vidare anger en bra plan möjliga övergångar från ett introduktions-

program till ett annat introduktionsprogram, till nationella program 

eller till den kommunala vuxenutbildningen.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 3. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 januari 

2018. 

Bilaga, Plan för Introduktionsprogrammen i Laholms kommun.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Barn och ungdomsnämnden, EFI 

Rektorer Osbecksgymnasiet 
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§ 8 Dnr 2018-000034  

 

Ansökan om bidrag till balkommittén på Osbecksgymnasiet för 

inköp av en ny röd matta till studentbalen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bidra med 2 400 kronor 
till en ny röd matta och resterande pengar ansöks från idépengar i 

ungdomsforum som ungdomssamordnaren ansvarar för.  

 

Ärendebeskrivning 

Balkommittén på Osbecksgymnasiet ansvarar för planering, förbere-

delser och genomförande av studentbalen 2018. På Osbecksgymna-

siet är studentveckan med bal och studentfirandet en stor och upp-

skattad händelse för avgångseleverna, deras anhöriga och hela kom-

munen. Att ”gå på röda mattan” är en viktig och uppskattad del av 

den publikfriande studentbalen.  

 

Osbecksgymnasiet har idag 60 meter röd matta, vilket eleverna 

tycker är för kort. Anledningen till det är att de använder den röda 

mattan bland annat på balen och att den i dagsläget inte räcker hela 
vägen till avsläppsplatsen (där fordonen stannar för att släppa av bal-

besökare). Balkommittén har varit ute och mätt och behöver cirka 30 

meter matta till. De har lyft frågan med skolledningen, som på grund 

av det pressade ekonomiska läget har avslagit deras önskan. 

Balkommittén har önskan att Osbecksgymnasiet investerar i ytterli-

gare 30 meter röd matta, vars kostnad uppgår till 4800 kr exklusive 

moms.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 18. 

Ansökan om bidrag från Osbecksgymnasiets balkommitté den 23 ja-

nuari 2018. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 

Ungdomsforum  

Balkommittén på Osbecksgymnasiet  
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§ 9 Dnr 2017-000198  

 

Ansökan om ersättning av kostnader för temporär lösning av be-

vattning på tennisbanorna 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avslå ansökan om er-
sättning av kostnader för temporär lösning av bevattning på tennis-

banorna.  

 

Ärendebeskrivning 

På grund av bevattningsförbudet 2017 fick Laholms tennisklubb 

ordna fram en flyttbar tank och ordna inkoppling till befintlig pump 

samt ordna transport av vatten från Lagan för att kunna bevattna ten-

nisbanorna.  

 

Tennisklubben ansöker om ersättning för dessa kostnader på totalt 

11 952 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 
2018 § 5. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 

2018. 

Skrivelse från Laholms Tennisklubb den 12 oktober 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

bevilja Laholms Tennisklubb ansökan om ersättning av kostnader för 

temporär lösning av bevattning på tennisbanorna.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets 

förslag. 

 

Reservationer 

Gunnar Gullander (C) och Thomas Lövenbo (SD) 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Tennisklubb 
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§ 10 Dnr 2017-000221  

 

Ansökan om bidrag till fiberinstallation i bygdegårdar från Hal-

lands bygdegårdsdistrikt 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden avslår ansökan om bidrag till inköp 
och installation av fiber från Hallands bygdegårdsdistrikt.  

 

Ärendebeskrivning 

Hallands bygdegårdsdistrikt har inkommit med en ansökan om bi-

drag för att täcka 50% av kostnaderna till inköp och installation av 

fiber till bygdegårdarna i Laholms kommun. En investering av fiber 

i bygdegårdarna gör lokalerna mer allsidiga och ger större möjlig-

heter att arrangera evenemang som kräver IT-uppkoppling. Kostna-

den for fiberutbyggnad är mellan 6 000 och 19 900 kronor per byg-

degård enligt ansökan. Antalet bygdegårdar i kommunen som ingår 

i Hallands bygdegårdsdistrikt uppgår till 9 stycken. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 
2018 § 6 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 januari 

2018. 

Ansökan om bidrag till fiberinstallation i bygdegårdar från Hallands 

bygdegårdsdistrikt den 4 december 2017.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Göte Johansson, ordförande Hallands bygdegårdsdistrikt  
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§ 11 Dnr 2018-000012  

 

Ansökan om bidragsberättigad förening Göstorps trivselför-

ening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner Göstorps trivselför-
ening som en bidragsberättigad förening, kategori 2, enligt gällande 

bestämmelser om bidrag till ideella föreningar.  

 

Ärendebeskrivning 

Göstorps trivselförening har den 8 januari 2018 inkommit med en 

ansökan om att bli en bidragsberättigad förening i Laholms Kom-

mun. Föreningen bildades 1975 och tillhör riksorganisationen Hela 

Sverige ska leva. Föreningen har 219 medlemmar och en förenings-

ägd lokal, ordenshuset i Göstorp. Syftet med föreningen är enligt 

stadgarna "att försöka öka gemenskapen och trivsel för dem som bor 

i Göstorp". Verksamheten består i främst olika sociala och kulturella-

aktiviteter, såsom boulespel, städdagar, tipspromenader och så vi-

dare. Styrelsearbetet har fungerat väl under föregående år.  

 
Under året har föreningen som ambition att starta upp barn och ung-

domsverksamhet med bland annat pingis, metfiske och drakbyg-

gande, samt andra kulturaktiviteter för hela familjer.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 7. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 januari 

2018. 

Göstorps trivselförenings ansökan om registrering/godkännande den 

8 januari 2018. 

Laholms kommuns författningssamling 7:8.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Göstorps trivselförening      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-01-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 12 Dnr 2017-000012  

 

Ansökan om bidrag till samlingslokaler 2018 för Mellbystrands-

föreningen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 
träffa Mellbystrandsföreningen för ytterligare kompletteringar till 

deras ansökan och beslutas i februari 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och utvecklingsnämnden beslutade den 20 december 2017 § 

172 att ge fritidsenheten i uppdrag att träffa Mellbystrandsföreningen 

och inhämta kompletterande uppgifter till deras ansökan gällande bi-

drag till allmän samlingslokal 2018. Verksamheten har träffat repre-

sentanter för föreningen den 8 januari 2018 där föreningen svarat på 

kultur-och utvecklingsnämndens frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 8. 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 januari 

2018. 

Ansökan om bidrag till allmän samlingslokal 2018 från Mellbyst-

randsföreningen. 

Kompletterade uppgifter till ansökan om bidrag till allmän samlings-

lokal 2018 från Mellbystrandsföreningen.  

Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler (LFS 7.9). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande av ordförande:  

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

träffa Mellbystrandsföreningen för ytterligare kompletteringar till 

deras ansökan och beslutas i februari 2018.  

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Thomas Lövenbo (SD) 

förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Mellbystrandsföreningen 
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§ 13 Dnr 2018-000042  

 

Utredning av utvecklingsområden inom besöksnäringen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i upp-

drag att utreda utvecklingsområdena kring fiske/Relax fishing, cykel 
och Lugnarohögen. Utredningen ska omfatta uppdrag, syfte, drifts-

kostnader och investeringskostnader initialt och över tid.  Uppdraget 

ska redovisas till nämnden senast i mars 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utveckling befinner sig i en utmanande situation och det 

är angeläget att det skapas en tydlighet i några av verksamhetens 

uppdrag. Med anledning av det föreslår kultur- och utvecklingsverk-

samheten att en utredning görs kring ett antal utvecklingsområde 

inom besöksnäringen. De berörda utvecklingsområdena är fiske/Re-

lax fishing, cykel och Lugnarohögen. Ett mer konkret underlag kring 

utvecklingsområdena kommer underlätta för nämndens framtida be-

slut, inriktning och prioritering för besöksnäringen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 janu-

ari 2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelse 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Enhetschef kultur och turism 
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§ 14 Dnr 2017-000031  

 

Samarbetsavtal med Laholms Konsertförening  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till samarbetsav-

tal med Laholms konsertförening.  
 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens förslag 

till finansiering för nämndens bidrag till Laholms konsertförening.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms konsertförening ansökte i en skrivelse till kultur- och ut-

vecklingsnämnden den 28 mars 2017 om ett årligen kulturstöd på 20 

tkr/konsert med start för höstsäsongen 2017. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutade den 31 maj 2017, § 91 att under hösten 2017 

främja Laholms konsertföreningsverksamhet genom att bidra med 20 

000 kronor för genomförandet av två konserter under hösten 2017. 

Vidare fick kultur-och utvecklingsverksamheten i uppdrag att teckna 

avtal med Laholms konsertförening i enlighet med kommunens rikt-

linjer för sponsring antagna den 28 oktober 2014. 
 

Laholms Konsertförening, som grundades 2016, är en ideell förening 

och är i huvudsak inriktad på kammarmusik med en del inslag av 

jazz och visa. Föreningen arrangerar konserter i samarbete och sam-

verkan med Kultur i Halland och Laholms kommun. Laholms Kon-

sertförening har ambitionen att arrangera minst fyra konserter per sä-

song (höst/vår). Ekonomiskt bidrag till Laholms Konsertförening är 

förenligt med Laholms kommuns författningssamling 7:8, då före-

ningens aktiviteter är öppna för allmänheten samt bidrar till ett mer 

varierat och berikat kulturutbud i kommunen. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har tagit fram ett förslag till 

samarbetsavtal med Laholms konsertförening. I förslaget kommer 

kultur- och utvecklingsnämnden bidra med 20 tkr per konsert (max 

4 antal konserter för 2018) som arrangeras av Laholms Konsertföre-
ning. Finansiering uppgår till totalt 80 tkr varav 40 tkr tas från kultur- 

och utvecklingsnämndens medel till förfogande och 40 tkr från eve-

nemangsanslag 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 12. 

Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

forts 

 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 janu-

ari 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 31 maj 2017, § 91. 

Förslag till samarbetsavtal den 12 januari 2018. 

Laholms kommuns författningssamling 7:8.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karl-Fredrik Tholin (S): Kultur och utvecklingsnämnden beslutar att 

återremittera ansökan om bidrag till Laholms konsertförening. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets 

förslag. Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden god-

känner följande beslutsgång: Ja-röst för beredningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Karl-Fredrik Tholins (S) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

  
 

 

 

Med 6 ja-röster för beredningsutskottets förslag och 3 nej-röster för 

Karl-Fredrik Tholins (S) förslag beslutar kultur- och utvecklings-

nämnden i enlighet med beredningsutskottets förslag.  

 

Reservationer  

Karl-Fredrik Tholin (S) och Thomas Lövenbo (SD) 

_____ 
 

Beslutet skickas till: 

Laholms konsertförening      

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Gunnar Gullander (C) X   
Stina Lindberg (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 Ross (M) X   

Summa 6 3 0 
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§ 15 Dnr 2018-000011  

 

Samarbetsavtal med Laholms Ångbåtsförening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till samarbetsav-

tal med Laholms Ångbåtsförening med tillägg att uppföljning sker 
efter säsongens slut till kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens förslag 

till finansiering för nämndens bidrag till Laholms Ångbåtsförening.   

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Ångbåtsförening grundades år 1999 och är en ideell före-

ning som i sin verksamhet bland annat bedriver ångbåtsturer på La-

gan under sommarperioden. Laholms Ångbåtsförening har inkommit 

med en skrivelse avseende beviljat bidrag om 50 tkr. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har tagit fram ett förslag till 

samarbetsavtal med Laholms Ångbåtsförening. I förslaget till sam-

arbetsavtal åtar Laholms kommun genom kultur- och utvecklings-
nämnden sig ett ekonomiskt bidrag på 50 tkr till föreningen, och be-

gär i gengäld en motprestation av föreningen.  

 

Ekonomiskt bidrag till Laholms Ångbåtsförening är förenligt med 

Laholms kommuns författningssamling 7:8, då ångbåtens verksam-

het bidrar till ett brett och varierat fritids- och kulturutbud för besö-

kare såväl som lokalbefolkning.  

 

Finansiering uppgår till totalt 50 tkr och tas från kultur- och utveckl-

ingsnämndens evenemangsanslag 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 11 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 janu-
ari 2018. 

Skrivelse från Laholms Ångbåtsförening den 6 januari 2018. 

Laholms kommuns författningssamling 7:8. 

 

 

 

Forts 
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forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gudrun Pettersson (C): Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner 

förslag till samarbetsavtal med Laholms Ångbåtsförening med till-

lägg att uppföljning sker efter säsongens slut till kultur- och utveckl-

ingsnämnden.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner verksamhetens förslag 

till finansiering för nämndens bidrag till Laholms Ångbåtsförening.   

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med Gudrun Petterssons (C) 

förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms ångbåtsförening     
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§ 16 Dnr 2017-000211  

 

Remiss av riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslag till 

riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslag till riktlin-

jer för hantering av arkiv i Laholms kommun kultur- och utveckl-

ingsnämnden för yttrande senast den 29 januari 2018. 

 

Kommunfullmäktige antog arkivreglemente den 22 juni 2005 § 92. 

Under de 12 åren som passerat har kommunen genomgått både orga-

nisatoriska förändringar och förändringar i hanteringen av informat-

ion. Därav finns ett behov av att uppdatera kommunens styrdoku-

ment för arkivhanteringen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 
2018 § 13. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 janu-

ari 2018. 

Remiss av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kom-

mun.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2017-000219  

 

Planprogram för Mellbystrands centrum 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslag till 

planprogram för Mellbystrand centrum, Mellbystrand.  
 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat över planprogram för 

Mellbystrand centrum, Mellbystrand till Kultur- och utvecklings-

nämnden på samråd. Eventuella synpunkter ska vara miljö- och 

byggnadsnämnden tillhanda senast den 2 februari 2018.  

 

Planområdet är beläget i Mellbystrands tätort och sträcker sig från 

Birger Pers väg i norr till grönområdet i anslutning till Snäckvägen i 

söder. Kustvägen utgör områdets östra gräns och Sibyllavägen i stort 

sett dess västra. Syftet med planprogrammet är att förtäta Mellbyst-

rand centrum med nya bostäder och verksamheter, skapa offentliga 

torg och parkområden samt att säkerställa att ytor för dagvattenhan-

tering och parkeringsplatser tillgodoses inom området. Planprogram-
met innebär ny bebyggelse för bostäder och verksamheter i Mellbyst-

rands centrala delar i kombination med offentliga platser och grön-

stråk genom området. Inom området föreslås ytor för ett nytt torg, 

busshållplats, lekplats, parkeringsplatser med mera. För att skapa 

tydliga gaturum och tydliga entréer föreslås nya byggnader i området 

att placeras längs med de befintliga gatorna och bli mellan två och 

fyra våningar höga. Planprogrammet upprättas med normalt planför-

farande och är på samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 14. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 janu-

ari 2018. 
Samrådshandling, planprogram för Mellbystrand centrum, Mellbyst-

rand.  

Planprogramkarta Mellbystrand centrum. Mellbystrand. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 18 Dnr 2017-000114  

 

Tillgång till utbildning inom Introduktionsprogrammet(IM) för 

asylsökande över 18 år, överklagan 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avvakta med att avsluta 
berörda elevers skolgång under tiden som en samsyn kring hante-

ringen utreds av kultur- och utvecklingsverksamheten och barn- och 

ungdomsverksamheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Samsynen inom en kommun är av vikt för att likvärdighet ska gälla 

för varje enskild individ och att man som enskild individ ska känna 

en trygghet med myndigheten i detta fall Laholms kommuns tagna 

beslut. 

 

De olika verksamheterna, kultur- och utvecklingsverksamheten och 

barn- och utbildningsverksamheten, kommer att ta fram samma rikt-

linjer och som ligger i linje med varje skolforms lagtexter gällande 

rätt till utbildning för asylsökande över 18 år. Till grund för detta 
beslut finns beslut tagit i kultur- och utvecklingsnämnden 20 decem-

ber 2017, § 168, överklagande av taget beslut från privatpersoner  

samt beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 25 janu-

ari 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 20 december 2017, § 

120. Dnr: 2017-000114/110. 

Överklagande av Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 10 ja-

nuari 2018. Dnr: 2017-000114/130. 

Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg den 22 januari 2018. DNR: 

2017-000114/180. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

avsluta berörda elevers skolgång med hänvisning till kultur- och ut-

vecklingsnämndens beslut 2017-12-20 § 168.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets 

förslag. Omröstning begärs.  Forts 
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forts 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst för Thomas Löven-

bos (SD) förslag. 

 

Omröstningsresultat  
 

 

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. 

 

Reservation 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning 

till ett tidigare fattat beslut förra månaden. Jag tycker det är bekläm-
mande att tjänstemän kan fatta beslut som strider mot tidigare fattade 

beslut att låta elever gå kvar i gymnasieskolan trots beslut om att av-

sluta sina studier.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Barn- och ungdomsnämnden     

 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Gunnar Gullander (C) X   
Stina Lindberg(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 0 
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§ 19 Dnr 2018-000023  

 

Kontaktpolitiker 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner indelningen och av kon-

taktpolitiker för perioden 2018.  
 

Ärendebeskrivning 

Syftet med kontaktpolitiker systemet är att ledamöter och ersättare 

har ett särskilt ansvar att hålla kontakten med del av verksamheten 

för att:  

 

 Skaffa sig baskunskaper om verksamhetens villkor och förut-
sättningar genom verksamhetsbesök, samtal och egna iaktta-

gelser för att kunna förmedla kunskapen vidare till nämnden 

och till partigrupper.  

 

 Skaffa sig kunskaper om den del av verksamheten man är 
kontaktpolitiker för så att den kan bli ett bidrag till nämndens 

gemensamma arbete med uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring. 

 

 Hjälpa till att tydliggöra och förklara nämndens målsättningar 
och resultatkrav för verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 15. 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 janu-

ari 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 20 Dnr 2018-000026  

 

Redovisning av pågående projekt inom verksamheten 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta 

fram en redovisning av pågående projekt inom verksamheten och re-
dovisas senast den 30 april till kultur- och utvecklingsnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden vill ge verksamheten i uppdrag att 

redovisa alla pågående projekt inom verksamheten. Redovisningens 

syfte är att ge kultur- och utvecklingsnämnden en helhetsbild om 

vilka projekt som är igång inom verksamheten.  

 

I förstahand ska redovisningen innehålla syfte, kostnader samt i vil-

ken del av verksamheten projektet drivs.  

 

Redovisningen ska ske till kultur- och utvecklingsnämnden senast 

den 30 april 2018.  

 
Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 24 januari 

2018 § 16. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschefer kultur och utveckling 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 21 Dnr 2018-000002  

 

Anmälningar 2018 

 

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 25 januari 2018 över anmälningar. 

Förteckning den 25 januari 2018över förslag och synpunkter.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 22 Dnr 2018-000003  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2018 

 

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 nämn-den i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 25 januari 2018 över delegationsbeslut.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 23 Dnr 2018-000004  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2018 

 

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. Huvud-mannen ska även se 
till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och 

diskriminering. 

 

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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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 24 Dnr 2018-000005  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

 

Redovisning av statsbidrag för folkhälsa 2018 

Carl-Fredrik Stefansson 

 
Politisk information i skolan 

Ingela Månsson 

 

Uppföljning elevenkät Osbecksgymnasiet 

Maria Hidestål och Carina Bruzell 

 

Information från ordförande 

- Inkommen skrivelse om hopptornet vid Glänningesjö 

 

Information från tillförordnad verksamhetschef 

- Presentation av organisation 

- Avstyr fortbildning i Kanada 

- Ansökan till gymnasiet 

 
Ledamöternas inspel 

Tillgänglighet till hjärtstartare i kommunen 

Thomas Lövenbo 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att re-

dovisa tillgängligheten till hjärtstartare i verksamheterna. 

_____ 

 


