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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 25 april 2018 

 
Protokollet som justerats den 25 april 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 

25 april 2018 till och med den 18 maj 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Alexandra Fagerström 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-04-25  
 

Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 16:45 

 

 

 

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) §§ 77- 85 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Stina Lindberg (S) §§86-89 

  

Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Kerstin Lindqvist (C), ersättare  

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Stina Lindberg (S), ersättare  §§ 77-85 

   

 Ingela Månsson, tillförordnad verksamhetschef 

 Alexandra Fagerström, kommunsekreterare 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 77-78, 89 

 Agneta Wesslén, enhetschef staben § 89 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§79-81, 89 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 89 

 Linus Lundberg, kommunikatör § 89  

 

Utses att justera Johan Johansson (M) 

  

Plats och tid för justering Campus Laholm den 25 april 2018 klockan 17:00 

 

Paragrafer  §§ 77-89 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Alexandra Fagerström 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Johan Johansson (M)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 77 Dnr 2018-000109  

 

Ekonomisk rapport år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.    

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga, ekonomisk rapport den 4 april 2018.  

_____ 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-04-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 78 Dnr 2018-000108  

 

Bruttobudgetförändring 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till bruttobud-

getförändring avseende internbudgeten för 2018. Kostnader såväl 

som intäkter ökar med 5 420 tkr i förhållande till befintlig bruttoram.  

 

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 skall tas upp i budge-

ten. 

 

Om nämnden genomför omdisponeringar inom sin internbudget un-

der året skall 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 skall anmälas till kommunstyrel-

sen. 

 

Förändringen av bruttobudget härleds till följande;  

 schablonbidrag från Migrationsverket. Anpassning och för-

delning av schablonbidraget till berörda verksamheter 

 förändringar av intäkter  

 högre bidrag från Arbetsförmedlingen  

 ökade stadsbidrag inom utbildningen  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 april 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 79 Dnr 2018-000111  

 

Fastställande av budget och bidragsbelopp år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragsbeloppen för re-

spektive bidragsform enligt förslag två (2) till budget för år 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Bidragsgivningen till ideella föreningar i kommunen regleras av La-

holms kommuns författningssamling 7.8 bestämmelser antagna av 

kommunfullmäktige.  

 

Bidrag lämnas i form av aktivitetsbidrag, lokalbidrag, inkluderings-

bidrag, utbildningsbidrag, och övrigt bidrag. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden har årligen uppdraget att, utifrån tilldelat budgetanslag, 

fastställa bidragsbelopp för respektive bidragsform. 

 

Budgetramen för bidrag till föreningar år 2018 har i internbudgeten 

fastställts till 3 612 tkr. Det är samma fastställda budget som 2017.  

 

Fritidsenheten har med hänsyn till utfallet år 2017 och inkomna an-

sökningar för år 2018 upprättat en beräknad budget för respektive 

bidragsform med en del förändrade bidragsbelopp och bidrag jämfört 

med år 2017. Inkluderingsbidraget på 500 tkr har fördelats på föl-

jande sätt med 300 tkr är avsatt till aktivitetsbidraget, vilket ökar bi-

draget med en krona per deltagartillfälle jämfört med 2017. 200 tkr 

har avsatts till sökbara projekt inom ramen för inkluderingsbidraget.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 april 

2018. 

Ekonomiskt utfall föreningsbidrag 2017. 

Sammanställning av förslag till lokalbidrag. 

Förslag till budget och bidragsbelopp 2018. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 80 Dnr 2018-000112  

 

Ansökan om ett extra lokal- och anläggningsbidrag till Laholms 

fotbollsklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner utöver ordinarie lokal-

bidrag ett extra lokal och anläggningsbidrag på 45 500 kr till La-

holms Fotbollsklubb.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb har drift och skötselansvar för Glänninge 

Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal.  

 

Enligt LFS 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av faktiska 

kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel och un-

derhåll som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska vara 

funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verksamhet. 

 

Budgeten för lokalbidraget 2017 var 1 686 000 kr vilket innebar att 

bidragsbeloppet till föreningarna blev 47 % av den faktiska kostna-

den för drift och skötsel. 2018 är förslaget att bidraget ska täcka 44% 

av föreningarnas kostnader.  

 

Eftersom LFK har stora kostnader för sin anläggning har föreningen 

nått maxbeloppet och är berättigade till två basbelopp (2 x 45 500 kr) 

vilket innebär att de med basbeloppen endast skulle få 24 % i kost-

nadstäckning. Med ett extra anläggningsbidrag skulle kostnadstäck-

ningen bli 36,5% (Intäkter på 35 903:- är ej medräknade).  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 april 

2018. 

Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb DNR: 2017-

011/210. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Fotbollsklubb 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 81 Dnr 2017-000203  

 

Övrigt bidrag 1/2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1) Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

a) Skottorps IF- 70 000 kr till upprustning och renovering av 

klubblokal 

b) Caprifolens Voltigeklubb- 15 000 kr till Barnmusikal/Ljus-

show 

c) Laholms Pistolskytteklubb- 40 000 kr till att handikappan-

passa toalett    

d) Vallberga Gymnastikförening- 30 000 kr till anläggande av 

ute gym 

 

2) Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

e) BTK Serve- 10 000 kr för anslutningsavgift till fiber/bred-

band 

f) Knäreds IK – 83 654 kr upprustning och renovering av klubb-

lokal 

g) Reumatikerföreningen – 12 350 kr till 40 års jubileum  

h) Laholms Skytteförening- 244 000 kr till nya gevär och en 

kompressor 

i) Le Petit Boule- 48 000 kr slutföring av projekt med lokal star-

tat 2016 

j) Sydhallands Skyttegille- 250 000 kr utbyggnad och nytt tak 

på klubblokal 

k) Laholms Pistolskytteklubb- 62 675 kr handikappanpassa lo-

kal 

l) Laholms Pistolskytteklubb- 40 000 kr Installation av toalett 

m) Hasslövs IS- 100 000 kr utbyte av belysning på B-plan 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 5 april 2018. Sammanställningen 

innehåller totalt 12 ansökningar denna period.  

 

Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsfor-

men övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som 

kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som 

inte innefattas av andra bidragsformer. 

 

Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts 

Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksam-

het, större arrangemang, större reparations- och underhållsåtgärder 

med mera. Bidrag kan inte lämnas till föreningens löpande verksam-

het. 

 

Bidrag kan dessutom lämnas till speciell verksamhet för funktions-

hindrade och/eller annan verksamhet som kultur- och utvecklings-

nämnden finner särskild anledning att stödja. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta 

om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. 

 

Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till 

exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kost-

nader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 april 

2018. 

Ansökningshandlingar från respektive förening. 

Sammanställning och förslag.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar 
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§ 82 Dnr 2018-000103  

 

Programutbud 2019/2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt förslag från verk-

samheten.  

 

Ärendebeskrivning 

Underlaget för vilka program som ska erbjudas på Osbecksgymna-

siet i Laholms kommun bygger på det intresse som har visat sig vid 

den preliminära ansökan som eleverna har gjort 2018-02-01.  

 

Verksamheten föreslår att Osbecksgymnasiet erbjuder följande pro-

gram- och inriktningar läsåret 2019/2020: 

Barn- och fritidsprogrammet (BF)* – pedagogiskt arbete 

El- och energiprogrammet (EE)* – elteknik 

Ekonomiprogrammet (EK) – ekonomi 

Estetiska programmet (ES) – estetik och media 

Fordons- och transportprogrammet (FT)* – personbil, lastbil och 

mobila maskiner 

Hotell- och turismprogrammet (HT)* – turism och resor 

Introduktionsprogrammet (IM) 

Industritekniska programmet (IN)* – produkt- och maskinteknik, 

svetsteknik 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) – naturvetenskap, naturveten-

skap och samhälle  

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) – beteendevetenskap, sam-

hällsvetenskap 

Teknikprogrammet (TE) – design- och produktutveckling, teknikve-

tenskap, produktionsvetenskap 

Vård- och Omsorgsprogrammet (VO)**  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 april 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

Gymnasieantagningsenheten Falkenberg 
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§ 83 Dnr 2018-000110  

 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 34 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den.  

 

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 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 3 april 

2018.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 84 Dnr 2018-000026  

 

Redovisning av pågående projekt inom verksamheten 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag den 31 

januari 2018 § 20 att ta fram en redovisning av pågående projekt 

inom verksamheten och som skulle redovisas senast den 30 april till 

kultur- och utvecklingsnämnden. 

 

Redovisningens syfte är att ge kultur- och utvecklingsnämnden en 

helhetsbild om vilka projekt som är igång inom verksamheterna. Re-

dovisningen av pågående projekt innehåller syfte, kostnader samt i 

vilken del av verksamheten projektet drivs. 

 

Verksamheten har nu sammanställt pågående projekt inom kultur- 

och utvecklingsverksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll 2018-01-31 § 20.  

Bilaga, redovisning av pågående projekt inom verksamheten.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef kultur- och utveckling 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-04-25  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 85 Dnr 2017-000181  

 

Den framtida vattenförsörjningen av den offentliga konsten  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden återtar tidigare beslut, 2017-

09-27 §129, gällande förstudie om framtida vattenförsörjning 

till den offentliga konsten, fontäner och idrottsanläggningar i 

samverkan med kommunstyrelsen. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att genomföra en förstudie gällande den framtida vattenför-

sörjning till den offentliga konsten, fontäner, idrottsanlägg-

ningar och andra anläggningar som kräver vatten under som-

marhalvåret. 

 

Ärendebeskrivning 

I september 2017 gav Kultur- och utvecklingsnämnden verksam-

heten i uppdrag att ta fram en förstudie om framtida vattenförsörj-

ning till den offentliga konsten, fontäner och idrottsanläggningar i 

samverkan med kommunstyrelsen. 

 

Beslutet som fattades i nämnden grundades på att det under somma-

ren 2017 var vattenbrist som påverkade vattentillgången till de of-

fentliga konstverken. Under sommaren 2017 var 7 utav 8 offentliga 

konstverk med vatteninslag torrlagda på grund av den rådande vat-

tenbristen, då samtliga får sin vattenförsörjning via den kommunala 

dricksvattenledningen. Ett verk fylldes manuellt med sjövatten via 

tankbil.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse 4 april 2018. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Enhetschef Fritid 

Kultursekreteraren 
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§ 86 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 19 april 2018 över anmälningar. 

Förteckning den 19 april 2018 över förslag och synpunkter.  

_____ 
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§ 87 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 den19 april 2018 över delegationsbeslut.  

_____ 
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§ 88 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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Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

 

Redovisning av hjärtstartare inom verksamheten 

Alexandra Fagerström 

 

Genomgång inför arbete med nämndsplan och budget 2019, ekono-

misk plan 2020-2021 

Agneta Wesslén, Ingela Månsson och Narcisa Duranovic 

 

Information från bibliotek 

- Mer för fler 

Marie Erge  

 

Presentation av prototyp för digital cykelkarta 

- Framtagande av en cykel-app, kommer senare att finnas på Vi-

sitlaholm.se 

- Visar antalet rekreations cykelturer, utbudet som finns längs 

vägarna  

- Digital mötesplats  

Linus Lundberg 

 

Information från verksamhetschef 

- Kommande möte med tillsatt arbetsgrupp avseende Glänninge 

sjö den 26 april 2018.  

Kultur- och utvecklingsnämnden skickar med verksamheten att 

lyfta tillgängligheten till mötet. 

- Rutinmässiga insatser på Campus Laholm.  

- Elever på Osbecksgymnasiet avslutar sina studier på introdukt-

ionsprogrammet efter 3 år.  

- Samverkan med andra nämnder i kommunen. 

 

Kontaktpolitiker  

- Träff med Vuxenutbildning 

SFI 

Entreprenörsprogram  

 

 

Ledamöternas inspel 

Lägesrapport kring byggnationen av hopptornet vid Glänningesjö samt hur ar-

betet med arbetsgruppen som sattes ihop vid medborgardialogen går. 

Gunnar Wiik 

 


