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Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 16.30 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Johan Johansson (M) 

 Gunnar Gullander (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Stina Lindberg (S) 

  

Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare  

 Kerstin Lindqvist (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Christer Forsman (S), ersättare 

    

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare  

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 170, 191 

 Ulf Bergström, enhetschef vuxenutbildning §§ 170, 191 

 Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare §§ 173-178, 191 

 Jons Heintz, enhetschef kultur & turism §§ 173-178, 191 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 179-184, 191 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 179-184, 191 

  

 

Utses att justera Gunnar Gullander (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 november 2018 klockan 14.00 

 

Paragrafer  §§ 170-191 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gunnar Gullander (C)  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 170 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 15 november 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 171 Dnr 2018-000153  

 

Motion om miljödiplomering av kommunens skolor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla att-sats nummer två: kommunfullmäktige i Laholm instif-

tar ett årligt miljöpris till skolor som presterar miljödiplomering. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anse att övriga delar av motionen besvarad med tjänsteskrivelsen 

den 6 november 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige den 20 juni 2018 föreslår Gud-

run Pettersson (C) att kommunfullmäktige ska besluta att alla skolor 

i kommunen ska arbeta för att kunna ansöka om diplomering med 

Grön Flagg alternativt Skolverkets utmärkelse Hållbar utveckling el-

ler likvärdig diplomering. Vidare föreslås att kommunfullmäktige in-

stiftar ett årligt miljöpris för skolor som miljödiplomeras. Motionen 

har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden och barn- och 

ungdomsnämnden för yttrande.  

 

Kommunens styr- och ledningssystem utgår från kommunens vision 

och de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. Inrikt-

ningsmålen anger vilka prioriteringar som ska göras inom kommu-

nen och anger på så vis också hur kommunens resurser ska hushållas. 

Ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål är ”Hållbar tillväxt”, vil-

ket anger att ”Laholm ska ha en samhällsbyggnad som bygger på 

hållbar tillväxt för en levande landsbygd, en stadskärna för boende, 

handel och mötesplatser samt en utveckling av kustområdet. Vi ska 

erbjuda attraktiva och differentierade boendeformer och inbjudande 

offentliga miljöer”. Inriktningsmålet syftar till att kommunen ska 

vara en tillväxtkommun men utelämnar miljöperspektivet. Istället 

har kommunfullmäktige nyligen antagit en miljöpolicy som ska vara 

styrande för kommunens nämnder och kommunägda bolag, vilket 

kultur- och utvecklingsnämnden har givits möjlighet att yttra sig på. 

Av kultur- och utvecklingsnämnden yttrande framgår bland annat att 

skolans och utbildningens viktiga roll för att lyckas med arbetet har 

tydliggjorts i policyns inledande punkter dvs. minskad klimatpåver-

kan och minskad kemikalieanvändning. 

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Precis som framgår av motionen anges mål i skolans läroplan att ele-

verna ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och 

en hållbar utveckling.  Vidare ska skolan utveckla elevernas kommu-

nikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstil- 

och konsumentfrågor.  

   

Inom miljöperspektivet i undervisningen ska eleverna ges insikter så 

att de dels själva medverkar till att hindra skadliga miljöpåverkan, 

dels skaffar sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling. 

 

Som framgår ovan är den kommunala och statliga styrningen för sko-

lans område målstyrda genom kommunplan och läroplan. Det hand-

lingsutrymme som målstyrningen innebär ger verksamheten auto-

nomi när det gäller att bestämma hur de målställda kraven ska upp-

fyllas. Grön flagg och Skolverkets utmärkelse Hållbar utveckling 

kan vara metoder att uppnå de kommunala och statliga målen på mil-

jöområdet men det är tänkbart att rektor och undervisande lärare vill 

organisera och genomföra undervisningen även på annat sätt. Kultur- 

och utvecklingskontoret är positiv till att gymnasieskolans verksam-

het använder diplomeringar som Grön flagg och Hållbar utveckling 

men det finns även andra metoder att uppnå den effekt motionen av-

ser. Kultur- och utvecklingsverksamheten ställer sig positiva till att 

ett miljöpris lämnas till de skolor som väljer att diplomera sig. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Gudrun Pettersson (C) föreslår att kultur- och utvecklingsnämnden 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nummer två: kom-

munfullmäktige i Laholm instiftar ett årligt miljöpris till skolor som 

presterar miljödiplomering. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Gudrun Peters-

sons (C) och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar en-

ligt Gudrun Petterssons (C) förslag.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Gunnar Gullander (C) föreslår att göra redaktionella ändringar i ären-

debeskrivningen.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

Beslutsgång:  

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Gunnar Gullan-

der (C) och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt 

Gunnar Gullanders (C) förslag. Ändringarna har genomförts. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 140 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 6 novem-

ber 2018  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut den 21 juni 2018 

Motion om miljödiplomering Grön Flagg den 20 juni 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 172 Dnr 2018-000221  

 

Skolchef för kultur- och utvecklingsnämndens skolverksam-

heter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att avdelningschef för ut-

bildning, från och med 1 januari 2019, tillika utses till skolchef i en-

lighet med 2 kap 8 a § skollagen (2010:800).  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt en ny bestämmelse, 2 kap 8 a §, i skollagen (2010:800), ska 

huvudmannen utse en skolchef eller flera som ska biträda huvudman-

nen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. 

Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 

myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana förskrif-

ter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men 

även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimine-

ringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 

utbildningen följs, ingår även det systematiska kvalitetsarbetet 

(SKA). 

 

Lagändringen trädde i kraft i juli 2018 och ska tillämpas första 

gången för verksamhet som bedrivs efter utgången 2018. 

 

Med anledningen av den nya regleringen föreslår kultur- och ut-

vecklingsnämnden, utse den, som av kommunstyrelsen är anställd 

som avdelningschef utbildning för kultur- och utvecklingsnämnden 

till att tillika vara skolchef för de frivilliga skolformerna från och 

med 1 januari 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 141 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 no-

vember 2018 

Proposition 2017:18:182 Samling för skolorna 

Skollagen 2010:800 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 

Diskrimineringslagen 2008:567 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsnämnden      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 173 Dnr 2018-000174  

 

Kulturpriset år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar XX Laholms kommuns 

kulturpris 2018.  

 

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 fyra förslag på pristagare inkommit. Kultur- och utvecklings-

nämnden beslut fattas dock enbart utifrån förslag lagda av ledamö-

terna i nämnden.  

 

Kulturpriset utdelas vid kommunfullmäktiges decembersamman-

träde och pristagaren är ”hemlig” fram till dess.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 142 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 oktober 

2018 

Förteckning över tidigare kulturpristagare 

Inkomna förslag till kulturpriset 2018 från allmänheten  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Pristagare 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 174 Dnr 2018-000235  

 

Utsmyckning av kabelskåp i Laholms stadskärna  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden stödjer verksamhetens förslag 

att utsmycka kabelskåpen med äldre fotografier enligt verksam-

heten tjänsteskrivelse den 14 november 2018.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att ta kontakt med föreningen Gamla Laholm angående 

användning av fotografier.  

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om 50 tkr ur Stiftelsen 

Lundgrenska donationsfonden för utsmyckning av 15 kabelskåp 

i Laholms stadskärna.  

 

Ärendebeskrivning 

2014 erbjöd sig en grupp amatörkonstnärer att smycka Södra Hal-

lands Krafts (SHK) kabelskåp i Laholms innerstad. SHK vände sig 

till kommunledningen i Laholm för synpunkter på förslaget. Samt-

liga tillfrågade tjänstemän avrådde med tanke på den känsliga miljön 

i innerstaden och den omfattande samling offentlig konst som åter-

finns på gator och torg. Som ett alternativ föreslog kulturkontoret att 

utsmycka en del av kabelskåpen i stadskärnan med äldre fotografier 

tagna på den plats där kabelskåpet är placerat, med syfte att visa på 

stadens förändring och utveckling. Projektet skulle lämpligen ske i 

samarbete med Föreningen Gamla Laholm som disponerar en stor 

samling äldre fotografier från staden. Kultur- och utvecklingsnämn-

den gav då verksamheten i uppdrag att återkomma med hur mycket 

medel projektet kommer att kosta och såg möjligheter att söka ur 

Lundgrenska donationsfonden den 19 juni 2014 § 89. Av skilda skäl, 

resursmässiga så väl som tekniska, har projektet aldrig genomförts. 

Idag ställer sig föreningen Gamla Laholm inte oreserverat positiva 

till att vara en del av projektet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 31 oktober 2018 § 

169 att åter ta upp projektet med utsmyckning på kabelskåpen, och 

gav verksamheten i uppdrag att återkomma med ett förslag på ut-

smyckning för redovisning i november 2018.  

   

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts  

Efter samtal med SHK Energi är de fortsatt positivt inställda till att 

kommunen smyckar kabelskåpen med någon form av konstnärliga 

verk. Dock med förbehåll för en del förutsättningar. Vid en utsmyck-

ning av kabelskåpen ansvarar kultur- och utvecklingsnämnden för att 

hålla foton eller målningar på skåpen snygga och välskötta, och ome-

delbart avlägsna eventuellt klotter och dylikt. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att använda svartvita 

fotografier, förslagsvis från föreningen Gamla Laholms bildbank, 

där respektive kabelskåp utsmyckas med ett foto tagit på ungefär 

samma plats som skåpet är placerat.  

 

Den uppskattade kostnaden för utsmyckning är 2000 kronor per 

skåp, där material och arbetskostnad för kopiering och montering är 

inräknat. Arbetet kan utföras av Bokbinderiet, vilket innebär att me-

del stannar inom kultur- och utvecklingsnämndens befintliga budget. 

Dessutom beräknas 20 000 kr tillkomma för diverse omkostnader 

såsom rengöring av skåp och underhåll. Inför sommaren 2019 före-

slås att ett 15-tal kabelskåp i stadskärnan förses med fotografier, var-

efter projektet utvärderas. Sammantaget behövs ca 50 000 kr för att 

finansiera en utsmyckning av kabelskåpen. Den kostnad som också 

eventuellt kan tillkomma är en mindre expeditionskostnad från före-

ningen Gamla Laholm för att få använda fotografierna. Då medel inte 

finns avsatt för detta projekt inom ram för budget föreslår verksam-

heten att medel söks från stiftelsen Lundgrenska donationsfonden.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 143 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 no-

vember 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 oktober 2018 § 

169 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 19 juni 2014 § 89 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Södra Hallands Kraft 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 175 Dnr 2018-000157  

 

Förslag till ändring från kulturpris till kulturstipendie 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur och utvecklingsnämnden avslår Nils Danreds förslag att 

ändra kulturpris till kulturstipendium. 

  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

göra en översyn av reglementet för Laholms kommuns kulturpris 

och presentera ett förslag på nämndens sammanträde i juni 2019.    

 

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. 

 

I en synpunkt inlämnad 5 januari 2018 föreslår Nils Danred att kul-

turpriset ändras till ett kulturstipendium som delas ut till en lovande 

ung kulturperson till minne av Johannes Brost. Verksamheten före-

slår nämnden att avslå Nils Danreds förslag då verksamheten finner 

det viktigt att avsändaren av kulturpriset är Laholms kommun och att 

priset delas ut för en förtjänstfullt utförd insats inom kulturområdet 

samt att det gäller alla åldrar. Dessutom delar föreningen Gamla La-

holm ut precis ett sådant stipendium som föreslås. 

 

Verksamheten vill dock påvisa att det är länge sedan priset instifta-

des, och föreslår att nämnden ger verksamheten i uppdrag att se över 

reglementet för kulturpriset och presentera ett nytt förslag på sam-

manträdet i juni 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 144 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 no-

vember 2018 

Inkommen synpunkt av Nils Danred den 5 januari 2018 

Bilaga, Föreningen Gamla Laholms - Johannes Brosts fond för unga 

scenartister http://www.gamlalaholm.nu/stipendier/johannes-brost/  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Nils Danred 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 176 Dnr 2018-000094  

 

Motion om ny skylt på biograf Maxim 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka verksamhetens 

utredning daterad den 9 november 2018 vidare till kommunfullmäk-

tige samt föreslå kommunfullmäktige att besluta avseende utform-

ning och kostnad enligt förslag 2 för ny skylt till Biograf Maxim.  

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2018 yrkar Per 

Asklund att kommunen tar upp frågan om en ny skylt på biograf 

Maxim igen. Kultur- och utvecklingsverksamheten fick i uppdrag 

den 26 september 2018 § 143 av kultur- och utvecklingsnämnden att 

ta fram förslag på utformning och kostnadsberäkning av kultur och 

utvecklingsnämnden för att framlägga på sammanträdet den 28 no-

vember 2018. 

 

2011 konsulterades en skyltfirma som lämnande en offert och skiss. 

Enligt biografägaren Mikael Bengtsson beslutades också då att bok-

stäverna i skylten skulle bilda ”BIOGRAF” och inte ”CENTRUM” 

som biografen hette förut. Orden har samma antal bokstäver och in-

rymmer inget namn eller företag utan beskriver vilken verksamhet 

som bedrivs i lokalen, precis som skylten ”TEATER” ovanför La-

holms teater. Kultur- och utvecklingsverksamheten har varit i kon-

takt med samma specialiserade skyltfirma igen och fått nya prisupp-

gifter samt skissförslag som är bifogade. Skillnaden kortfattat mellan 

de två olika förslagen är att förslag 2 är utseendemässigt mer korrekt 

i jämförelse med den gamla Centrum-skylten, med lysrör som ligger 

i mitten av bokstäverna som lackeras röda med vitt centrum-Led (då 

neonrör har en hög energiförbrukning och innehåller en del miljöfar-

liga ämnen), och inte inmonterat i bokstavskroppen som förslag 1. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har också varit i kontakt med 

fastighetsägaren Kommunfastigheter för att få en uppskattad prisbild 

på att nedmontering av den gamla skylten. En grov uppskattning för 

bland annat demontering av skylt, tippavgifter, omdragning och de-

montering av el, lagning av hål mm. hamnar på ca 70 000 kr. Even-

tuellt behövs återställning men som inte går att ta reda på förrän skyl-

ten är avlägsnad.  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 145 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 novem-

ber 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 september 2018 

§ 143 

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 augusti 2018 § 75 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 juni 2018 § 112 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 juni 

2018 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut den 15 februari 2018  

Per Asklunds motion den 14 februari 2018 

Bilaga 1, ritning på ny skylt 

Bilaga 2, bild på ny skylt  

Bilaga 3, offert 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 177 Dnr 2018-000011  

 

Ansökan om bidrag från Laholm Ångbåtsförening 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att förlänga samarbets-

avtalet mellan Laholms kommun och Laholms ångbåtsförening 

över 2019.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att från och med 2020 

ska bidrag till Laholms ångbåtsförening hanteras inom ramen för 

ordinarie föreningsbidrag.  

 

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 den 4 januari 

2018.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade 31 januari 2018 § 15 att 

godkänna det samarbetsavtal som verksamheten tagit fram mellan 

Laholms kommun och 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.  

 

Enligt avtalet ska samarbetet och avtalet utvärderas senast oktober 

2018, och verksamheten anser att föreningen har använt de kommu-

nala medlen på ett tillfredställande sätt och med en god kvalitet. 

Verksamheten anser dock att samarbetsavtalet strider mot hur övriga 

ideella föreningar ansöker om bidrag, och förordnar att en likabe-

handlingsprincip ska råda. Verksamheten föreslår dock nämnden att 

förlänga avtalet över 2019, under tiden som nya riktlinjer för före-

ningsbidrag tas fram. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet:  

Gudrun Pettersson (C) föreslår att addera att från och med 2020 ska 

bidrag till Laholms ångbåtsförening hanteras inom ramen för ordina-

rie föreningsbidrag.  

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Gudrun Peters-

sons (C) och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar en-

ligt Gudrun Petterssons (C) förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 146 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 novem-

ber 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 januari 2018 § 15  

Bilaga, Laholms ångbåtsförenings skrivelse den 4 januari 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms ångbåtsförening 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 178 Dnr 2017-000031  

 

Ansökan om kulturstöd  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att förlänga samarbets-

avtalet mellan Laholms kommun och Laholms konsertförening 

över 2019.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att från och med 2020 

ska bidrag till Laholms konsertförening hanteras inom ramen för 

ordinarie föreningsbidrag.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms konsertförening är en ideell förening och är i huvudsak in-

riktad på kammarmusik med en del inslag av jazz och visa. Före-

ningen arrangerar konserter i samarbete och samverkan med Kultur 

i Halland och Laholms kommun. Laholms konsertförening ansökte i 

en skrivelse till kultur- och utvecklingsnämnden den 28 mars 2017 

om ett årligen kulturstöd på 20 tkr per konsert med start för höstsä-

songen 2017. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 31 maj 

2017 § 91 att under hösten 2017 främja Laholms konsertförenings-

verksamhet genom att bidra med 20 tkr 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. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutade 31 januari 2018 § 14 att godkänna sam-

arbetsavtalet. I förslaget kommer kultur- och utvecklingsnämnden 

bidra med 20 tkr per konsert (max antal 4 konserter för 2018) som 

arrangeras av Laholms konsertförening och begär i gengäld en mot-

prestation av föreningen. Enligt avtalet ska samarbetet utvärderas 

senast oktober 2018, och verksamheten anser att föreningen har an-

vänt de kommunala medlen på ett tillfredställande sätt och med en 

god kvalitet. Verksamheten anser dock att samarbetsavtalet strider 

mot hur övriga ideella föreningar ansöker om bidrag, och förordnar 

att en likabehandlingsprincip ska råda. Verksamheten föreslår dock 

nämnden att förlänga avtalet över 2019, under tiden som nya riktlin-

jer för föreningsbidrag tas fram. 

 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Förslag till beslut på sammanträdet:  

Gudrun Pettersson (C) föreslår att addera att från och med 2020 ska 

bidrag till Laholms konsertförening hanteras inom ramen för ordina-

rie föreningsbidrag.  

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Gudrun Peters-

sons (C) och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar en-

ligt Gudrun Petterssons (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 147 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 novem-

ber 2018  

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 januari 2018 § 14 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 31 maj 2017 § 91 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms konsertförening 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 179 Dnr 2018-000173  

 

Årets Förening 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tilldelar XX Laholms kommuns 

pris till årets förening 2018.  

 

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 2018 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 

2010 Laholms Golfklubb   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

2011 HK Hök 

2012 Laholm utan gränser (LUG) 

2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening 

2014 LIF Träningsverket 

2015 Knäreds samhällsförening 

2016 BTK Serve 

2017 Korpen Englaholm 

 

Vid förslagstidens slut har tre förslag inkommit från allmänheten. 

Verksamheten kan även välja att föreslå egna alternativ utöver de 

som inkommit från allmänheten, men valt att inte göra detta i år.    

 

OBS! Pris till Årets förening utdelas vid kommunfullmäktiges de-

cembersammanträde och pristagaren är ”hemlig” fram till dess. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 oktober 

2018 

Bilaga, Sammanställning av inkomna förslag 2018 

Inkomna förslag från allmänheten 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Pristagare 
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§ 180 Dnr 2018-000222  

 

Ansökan om registrering/godkännande som bidragsberätti-

gande förening - Ränneslövs folkdansgille 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner och registrerar Rän-

neslövs Folkdansgille som en bidragsberättigad förening enligt punkt 

2 i Laholms författningssamling 7.8 3 §.   

 

Ärendebeskrivning 

Ränneslövs Folkdansgille har den 2 juli 2018 ansökt om att bli regi-

strerad och godkänd som en bidragsberättigad förening. Till ansökan 

har bland annat bifogats protokoll från senaste årsmöte, stadgar och 

en verksamhetsplan för 2018. Föreningen bildades 1943 och är an-

sluten till riksorganisationen Svenska Folkdansringen och har 2018 

32 medlemmar varav de allra flesta är över 26 år. Ändamålet för för-

eningen är att:  

- skapa intresse och kunskap om svensk kultur och hembygd 

- skapa god kamratskap och ett berikande nöjesliv  

- skapa förståelse mellan olika nationers ungdom 

 

Föreningens verksamhet är i huvudsakligen dans, sång, musik, stu-

dier av folklig kultur och hembygdshantverk. Enligt verksamhetspla-

nen kommer föreningen att arrangera träningsverksamhet, uppvis-

ningar och sociala träffar under 2018. Verksamheten kan inte besluta 

om föreningen inom delegationsordningen, då föreningen inte upp-

fyller kraven inom LFS 7.8, 3§ punkt 1a eller 1b. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden kan efter en särskild prövning godkänna före-

ningar enligt punkt 2 eller 3. Ränneslövs Folkdansgille uppfyller kra-

ven i kategori 2 med minst 15 medlemmar och ansluten till en riks-

organisation. Kultur-och utvecklingsnämnden kan i samband med 

prövning enligt ovan nämnda punkter 2 och 3 besluta om att före-

ningen endast ska vara bidragsberättigad till viss del.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 149 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 novem-

ber 2018  

Ansökning från Ränneslövs Folkdansgille den 2 juli 2018 

Bilaga, Årsmöte 2018 från Ränneslövs Folkdansgille 

Laholms kommuns författningssamling 7.8 

_____ 

  Forts 
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Forts 

 

Beslutet skickas till: 

Ränneslövs folkdansgille     
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§ 181 Dnr 2018-000224  

 

Ansökan om bidrag från Hasslövs Bygdegård för standardsför-

höjande reparationer 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

på grundval av föreliggande ansökan besluta att för planerade åt-

gärder på Hasslövs Bygdegård lämna föreningen Hasslövs Byg-

degårdsförening bidrag med 30 % av det bidragsunderlag som 

berättigar till statligt bidrag enligt förordningen (2016:1367) om 

bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Hasslövs Bygdegårdsförening, org.nr 890202-0543, ansöker om 

kommunalt stöd till investering av ny standarhöjande utrustning. 

Detta innebär en ny diskmaskin, varmvattenberedare, kylaggregat 

och två värmepumpar, isolering av vinden och solceller. Föreningen 

har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande författning 

(SFS 2016:1367) vilket innebär att föreningen kan erhålla 50 % av 

kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar ett bidrag på 

30 % vilket motsvarar 142 950 kr och att föreningen bidrar med res-

terande 20 %. Den totala kostnaden för investeringen är 476 500 kr. 

Föreningen ansökte på samma vis 2017 hos Boverket men fick av-

slag på sin ansökan. Kostnaden i ansökan har stigit jämfört med 2017 

främst p.g.a. föreningen lagt till en investering av solceller.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 150 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 novem-

ber 2018  

Ansökan från Hasslövs bygdegårdsförening den 23 oktober 2018 

Bilaga, Resultat- och balansräkning från Hasslövs bygdegårdsför-

ening 2017 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Hasslövs bygdegårdsförening       



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 182 Dnr 2018-000226  

 

Ansökan om medfinansiering till Boverkets ansökan om investe-

ringsbidrag till allmänna samlingslokaler 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

på grundval av föreliggande ansökan besluta att för planerade åt-

gärder på Solbackens Bygdegård lämna föreningen Solbackens 

bygdegårdsförening bidrag med 30 % av det bidragsunderlag 

som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen (SFS 

2016:1367) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

2. Bidraget ska återbetalas om lokalen inte opartiskt, i skälig om-

fattning och på skäliga villkor hålls tillgänglig för varje organi-

sation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam 

inom orten.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Solbackens Bygdegårdsförening, org.nr 802504-4614 

ansöker om kommunalt stöd till ombyggnad av kök och större reno-

vering av Solbackens Bygdegård, se mer specifikt i bifogad ansökan. 

Föreningen har hos Boverket ansökt om statligt stöd, enligt gällande 

författning (SFS 2016:1367) vilket innebär att föreningen kan erhålla 

50 % av kostnaden under förutsättning att kommunen beviljar ett bi-

drag på 30 % vilket motsvarar 1 592 025 kr och att föreningen bidrar 

med resterande 20 %. Den totala kostanden för investeringen  

är 5 306 750 kr. Föreningen ansökte på samma vis 2017 hos Boverket 

men fick avslag på sin ansökan. 

Syftet med renoveringen är att få fart på bygdegården i Edenberga 

och göra den attraktiv för uthyrning. Ombyggnaden sker framförallt 

för att uppfylla kraven på hantering av livsmedel och få ett storkök. 

Vidare omfattas även en rad förbättringar såsom renovering av toa-

letter, byte av ventilation och uppgradering av elcentral, samt anpass-

ningar till gällande regler för tillgänglighet för funktionshindrade. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 151 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 novem-

ber 2018  

Ansökan från Solbackens Bygdegårdsförening den 29 oktober 2018 

Bilaga, Resultat-och balansräkning Solbackens bygdegårdsförening  

_____ 

  Forts 
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Forts 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Solbackens bygdegårdsförening 
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§ 183 Dnr 2018-000054  

 

Svar på skrivelse angående motionsslingorna i Svarvareskogen, 

Skummeslövsstrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ta fram avtal med 

berörda markägare, under förutsättning att den löpande driften 

sköts av Skummeslövs Badortsförening enligt uppgjort avtal med 

Laholms kommun.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att inhämta tillstånd av Länsstyrelsen om att slingorna 

får passera genom naturreservatet. 

 

3. Under förutsättning att avtal tecknas med markägarna, Skum-

meslövs Badortsförening och tillstånd erhålls av Länsstyrelsen 

kan slingornas framtid långsiktigt säkras. Kostnaden kan då in-

rymmas i fritidsenhetens budget för slingor och leder. 

 

 

Ärendebeskrivning 

I Svarvareskogen finns en grönmarkerad slinga på 1,7 km och en 

slinga på 3,5 km. Slingorna har funnits i många år och är mycket 

uppskattade och livligt frekventerade. Skummeslövs Badortsför-

ening har under årens lopp skött drift och underhåll på dessa slingor, 

men några skriftliga avtal med berörda markägare finns inte.  

 

Badortsföreningen anser sig inte ha den kompetens och tillräckliga 

resurser för att med ideella krafter ansvara helt för slingorna. De an-

ser att slingorna är en stor tillgång för Skummeslövsstrand och vill 

därför att Laholms kommun upprättar skriftliga avtal med markä-

garna för att säkerställa slingorna långsiktigt. På kultur- och utveckl-

ingsnämndens beredningsutskott den 21 mars 2018 § 61 informerade 

anläggningsintendenten på fritidsenheten beredningsutskottet om 

skrivelsen från Skummeslövs Badortsförening och då fick verksam-

heten i uppdrag att kontakta markägarna, Skummeslövs badortsför-

ening samt kommunjuristen för de juridiska delarna.  

 

Kontakt har tagits med nuvarande markägare Jimmy Holm och Swe-

den Park i Halland AB. Båda ställer sig positiva till att Laholms kom-

mun eventuellt skriver avtal med dem. 

  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 25 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Marken består till stor del av ett naturreservat. Därför kommer det 

också att behövas tillstånd av Länsstyrelsen för att slingorna ska pas-

sera igenom reservatet, vilket inte verkar finnas i dagsläget.  

 

Kommunen ansvarar redan för ett antal slingor belägna i Laholm, 

Mellbystrand, Genevad, Veinge, Knäred och Våxtorp. Fritidsen-

heten anlitar i nuläget kommunens Jobbcenter för skötsel och drift 

av de kommunala slingorna. För att inte belasta fritidsenhetens bud-

get är Skummeslövs Badortsförening villiga att ansvara för löpande 

drift och underhåll av slingorna, exempelvis tillsyn, färgmärkning, 

utsättning av pilar etc. Laholms kommun kan med grupperna från 

Jobbcenter hjälpta till med arbeten som inte tillhör den dagliga drif-

ten exempelvis om stolpar behöver sättas ned, avlägsna träd som fal-

lit över slingorna etc. Avtal måste i så fall skrivas med Skummeslövs 

Badortsförening som reglerar vem som ansvarar för vad, när det gäl-

ler drift och underhåll. Ansvarar Skummeslövs Badortsförening för 

all löpande drift kan kostnaderna för fritidsenheten hållas nere och 

inrymmas i den budget som redan finns slingor och leder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 152 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 novem-

ber 2018 

Bilaga, Karta med fastighetsbeteckning över aktuellt område 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 mars 2018 § 61 

Skummeslövs Badortsförenings skrivelse den 7 februari 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid 

Skummeslövs badortsförening 

Sweden Park i Halland AB, markägare 

Jimmy Holm, markägare 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 184 Dnr 2015-000169  

 

Avtal med Laholms Tennisklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna verksamhet-

ens avtalsförslag och att skicka det vidare till kommunstyrelsen för 

godkännande och signering. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms tennisklubb och Laholms kommun har gemensamt enats om ett behov 

av att se över det gällande avtalet avseende de kommunalt ägda tennisbanor 

som kommunen upplåtit till föreningen sedan 2008. I arbetet har såväl represen-

tanter för kommunstyrelsens som kultur- och utvecklingsnämndens verksam-

heter varit representerade.     

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 157 

Bilaga, Nyttjanderättsavtal med Laholms Tennisklubb          

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 185 Dnr 2018-000238  

 

Revidering av föreningsbidrag och bokningssystem  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att uppdra åt verksam-

heten att senast i samband med nämndens möte i augusti 2019 

presentera ett reviderat förslag avseende föreningsbidrag. Försla-

get skall representera ett helhetsgrepp på stöd och bidrag till ci-

vilsamhället från alla nämndens verksamheter, omfatta alla före-

ningstyper/föreningsverksamheter och möjliggöra stöd till icke 

föreningsorienterade initiativ. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att uppdra åt verksam-

heten att senast i samband med nämndens möte i augusti 2019 

presentera ett förslag för en samlad bokning av alla nämndens 

resurser omfattande såväl lokaler som idrottsanläggningar och 

andra resurser som nämndens verksamheter förfogar över. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har vid ett flertal tillfällen under 

hösten 2018 ställts inför situationer där hanteringen av stöd till före-

ningar inte kunnat lösas inom ramen för befintligt regelverk. Kultur- 

och utvecklingsnämnden har också fått rapporter om att föreningar 

upplever det som krångligt och utmanande att boka resurser, lokaler 

och anläggningar från nämndens verksamheter då de hanteras och 

handläggs av olika enheter/avdelningar inom verksamheten.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har en mångfacetterad verksamhet 

och kontaktytorna med civilsamhället är många. Bland annat hante-

rar fritidsenheten föreningsbidrag och uthyrning av idrottsanlägg-

ningar, enheten för kultur, turistbyrå och teckningsmuseet hanterar 

relationer med kulturföreningar samt bokning av vissa lokaler, av-

delning utbildning hanterar bokning av lokaler på Campus Laholm, 

avdelning arbetsmarknad skriver samarbetsavtal med föreningar av-

seende placering av arbetsträning och hanterar uthyrning av tält med 

mera. Ovanstående sammanställning är endast ett urval av de kon-

takter som förs.  

 

Verksamheten ser ett starkt behov av att ta ett helhetsgrepp på vår 

   

 

  Forts 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

dialog och vårt samarbete med föreningslivet, utmana invanda möns-

ter och tydliggöra ansvarsförhållanden inom verksamheten för att sä-

kerställa att vi handlägger dessa frågor utifrån vad som är enklast för 

föreningen.  

 

I ett samhälle där engagemanget i föreningslivet successivt avtar är 

det samtidigt viktigt att ha former för stöd som är anpassade till att 

alla bra initiativ ur civilsamhället inte kommer ur föreningsperspek-

tivet. Det är därför viktigt att en översyn av föreningsbidrag utsträcks 

till att omfatta även denna typ av initiativ inom rekreation/evene-

mang/kultur. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 153 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 no-

vember 2018          

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 186 Dnr 2018-000227  

 

Detaljplanen för Mellby 2:13 med flera i Mellbystrands tätort, 

Laholms kommun  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot plan-

granskning för detaljplan för del av Mellby 2:13 och del av västra 

Mellby 2:19 (Strandgläntan), men lämnar följande synpunkter att be-

akta i utvecklingen av Mellbystrand: 

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek 

- Utövning av friluftsliv/aktiviteter som kan kräva sporthallar, lek-

platser etc. 

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området.  

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i norra delen av Mellbystrand väster om 

Kustvägen. Planen omfattar i huvudsak fastigheten Mellby 2:13 och 

del av Västra Mellby 2:19. Syftet med detaljplanen är att skapa om-

råde för sammanbyggda bostäder som ligger väl anpassade till plat-

sen. I syftet ingår även att tillskapa område för parkering. Planförsla-

get innebär att mindre bostäder som kan upplåtas som hyresrätt eller 

bostadsrätt tillskapas. Bostäderna nås från Cervins väg via en ny 

gata. Den huvudsakliga bebyggelsen i Mellbystrand är friliggande 

småhus i form av villor och fritidshus och de planerade nya bostä-

derna utgör ett komplement till den befintliga bebyggelsen i form av 

sammanbyggda småhus i mindre storlekar. Befintligt parkeringsom-

råde i slutet av Bergtallsvägen görs om till natur och ersätts av en ny 

samlad parkering i hörnet Cervins väg/Bergtallsvägen. 

 

Planförslaget hanteras med standardförfarande och skickas härmed 

ut för samråd enligt 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900). Samråd pågår från den 8 november till och 

med den 14 december 2018. De som inte framfört skriftliga syn-

punkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare över-

klaga beslutet att anta detaljplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 154 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 no-

vember 2018 

Följebrev den 6 november 2018 

  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 30 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Behovsbedömning, Detaljplanen för Mellby 2:13 med flera i Mell-

bystrands tätort, Laholms kommun 

Plankarta, Detaljplanen för Mellby 2:13 med flera i Mellbystrands 

tätort, Laholms kommun 

Planbeskrivning, Detaljplanen för Mellby 2:13 med flera i Mellbyst-

rands tätort, Laholms kommun 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 31 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 187 Dnr 2018-000175  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kul-

tur- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2019. 
 

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 2019 (förslag 1): 

 

Beredningsutskott                    Kultur- och utvecklingsnämnd 

23 januari   30 januari   

20 februari   28 februari  

20 mars   27 mars  

17 april   24 april  

22 maj   29 maj 

19 juni   26 juni  

21 augusti   28 augusti  

18 september  25 september  

23 oktober   30 oktober  

20 november  27 november   

11 december       18 december  

  

                      Sammanträdesdag: onsdag        Sammanträdesdag: onsdag 

Sammanträdestid: kl. 12.30        Sammanträdestid: kl. 13.00 

Sammanträdesrum: Storken        Sammanträdesrum: enligt Ord-

förandes plan  

 

Förslag till beslut på sammanträdet:  

Gudrun Pettersson (C) med instämmande av Karl-Fredrik Tholin (S) 

föreslår att bordlägga ärendet till sammanträdet i december 2018.  

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot Gudrun Peters-

sons (C) & Karl-Fredrik Tholins (S) förslag och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag till 

beslut.  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 21 november 2018 § 155 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 novem-

ber 2018 

Bilaga, Förslag 1 - Årsplan för kultur- och utvecklingsnämnden  

Bilaga, Förslag 2 - Årsplan för kultur- och utvecklingsnämnden  

Bilaga, Förslag 3 - Årsplan för kultur- och utvecklingsnämnden 

Bilaga, Förslag 4 - Årsplan för kultur- och utvecklingsnämnden och 

dess beredningsutskott 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 33 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 188 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 kom-

munen 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 över delegationsbeslut den 22 november 2018       

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-11-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 189 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 över anmälningar den 22 november 2018 

Förteckning över förslag och synpunkter den 22 november 2018 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 190 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 29 mars 2017 § 47 

att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, dis-

kriminering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjer 

den 29 augusti 2018 § 121.  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd-arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland 

annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen 

och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även 

ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-

handling/diskriminering/trakasserier ska göras så att den kommer så-

väl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska även se till 

att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och dis-

kriminering. 

 

Varje lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-

ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till rektorn. Rektorn är skyldig att anmäla detta till huvudman-

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.           

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.       

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 191 Dnr 2018-000005  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

 

Information från kulturenheten 

Jonas Heintz  

 

Sammanfattning från den senaste presidieträffen Barn & unga 

Gudrun Pettersson 

 

Veinge konstgräsplan  

- Inget överklagande har inkommit, vilket innebär att processen för 

att börja anlägga konstgräsplanen kan börja.  

Christer Johansson  

 

Information om Miroi AB 

Ulf Bergström  

 

Aktivitetshuset på Campus Laholm 

- Uppdrag från beredningsutskottet den 21 november 2018 

Andreas Meimermondt 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Vuxenutbildningen 

 

Information från verksamhetschef 

Budget 2019  

- En reviderad nämndsplan måste fastslås på nämnden i december, 

för att därefter kunna sätta budget 2019 med beslut i januari.  

Stora evenemang 

- Är i processen där kommunstyrelsen föreslår att kultur- och ut-

vecklingsnämnden har ansvaret för att bereda stora evenemang.  

Politikerutbildning 

- Utbildning för samtliga förtroendevalda: 7-8 februari (Campus) 

- Utbildning för kultur- och utvecklingsnämnden: 30 januari (för-

middag) samt 13 februari (hela dagen) 

Julaktivitet 

- Information om årets julfirande 

 

Ordförande informerar 

- Information om elevärende 

 

Ledamöternas inspel        

_____ 




