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Laholms kommun 
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Protokollet som justerats den 27 september 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

27 september 2018 till och med den 19 oktober 2018 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Plats och tid Campus Laholm, klockan 13:00 – 17.45  

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Ingrid Sjöberg (M)  

 Gunnar Gullander (C) 

 Martin Petersson (MP) §§ 129-130, 132-137, 141-144, 150 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Gunnar Wiik (SD) 

 Kaj Talik (C) §§ 131, 138, 140, 145-150 

 Kerstin Lindqvist (C), § 139 

  

Övriga deltagande  Kaj Talik (C), ersättare §§ 129-130, 132-137, 141-144 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

 Christer Forsman (S), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare 

 Kerstin Lindqvist (C), ersättare §§ 129-138, 140-150 

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef  

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 129-130 

 Alexandra Fagerström, kvalitetsutvecklare §§ 129-130, 137 

 Carina Bruzell, rektor Osbecksgymnasiet § 131 

 Jenny Kolnig, enhetschef arbetsmarknadsinsatser §§ 132-134 

 Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 145, 150 

 Linda Svederberg, översiktsplanerare §§ 146, 150 

 Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare §§ 139-140 

 Björn Hagström, vik. enhetschef Daglig verksamhet § 138 

 Mattias Leijon, förvaltningschef LBVA, § 150 

 Anette Larsson, kommunsekreterare  

 

Utses att justera Gudrun Petterson (C)  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 27 september 2018 klockan 14.00 

 

Paragrafer  §§ 129-150 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Gudrun Pettersson (C)
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 129 Dnr 2018-000116  

 

Budgetuppföljning år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner budgetuppfölj-

ningen. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner åtgärdsplaner. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti.  

 

Årets första uppföljning behandlas av kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige under juni månad. I budgetuppföljning ett ska utö-

ver redovisningen av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast 

avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från 

den planerade verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2 år 2018 för kultur- och utvecklingsnämnden 

Bilaga 1 - åtgärdsplaner 

Kommunens principer för ekonomi och verksamhetsstyrning den 26 

juni 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 102 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 130 Dnr 2018-000139  

 

Hyror och avgifter 2019 inom Kultur- och utvecklingsnämndens 

verksamheter 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige be-

sluta om en generell ökning på Folkhälsocentrum med 8 % samt ju-

stering till jämna siffror. I övrigt enligt beredningsutskottets förslag 

att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till hyror och av-

gifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde att 

gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Roos (M): Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår en ge-

nerell ökning på Folkhälsocentrum med 8 %, justera avgifterna till 

jämna siffror. I övrigt enligt beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer beredningsutskottets förslag och eget förslag mot 

varandra och finner att Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar en-

ligt ordförandes förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 sep-

tember 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till hyror och avgifter 

för 2019 

Jämförelse Hyror och avgifter  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 103 

_____ 

 

Beslutet skickas till:     
Kommunfullmäktige 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 131 Dnr 2018-000110  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvalitetsarbete 

höstterminen 2018 godkänns.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

genomlysa om någon skola utmärker sig avseende förkunskaper 

inom matematik. Redovisas i oktobernämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Osbecksgymnasiet har genomfört en analys av verksamheten utifrån 

tre målområden, kunskaper, arbete och samhällsliv samt bedömning 

och betyg som återfinns i läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011).  

 

Osbecksgymnasiet har utifrån den pedagogiska vision som finns for-

mulerad i Osbecksgymnasiets verksamhetsplan analyserat resultaten 

på målområdena kunskaper, arbete och samhällsliv samt bedömning 

och betyg. De slutsatser som har kunnat dras finns samlade i bilaga 

1.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2018 

Bilaga 1 - Redovisning av Osbecksgymnasiets systematiska kvali-

tetsarbete höstterminen 2018 – Delanalys av kunskaper, arbete och 

samhällsliv och bedömning och betyg 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 104 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Rektorer Osbecksgymnasiet     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 132 Dnr 2018-000190  

 

Aktivering för barn och unga under asyl 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att Arbetsmarknadsinsat-

ser- JobbLaholm ska inkludera ungdomar som är i socialnämndens 

omsorg genom Insats Boende och som är asylsökande i arbetsmark-

nadspolitiska insatser under samma beslutsperiod som socialnämn-

dens beslut dvs till och med 30 november 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun arbetar för att alla ungdomar som är folkbokförda 

i Laholms kommun skall närma sig arbete eller studier. Uppdraget 

rör inte idag personer som är under asyl. För att alla individer som 

vistas i vår kommun skall nå målsättningar, få aktivering och må bra 

föreslås att se över detta uppdrag till JobbLaholm och därmed om-

fatta en större målgrupp. 

 

Nämnden föreslås att ta ställning för eller emot att ungdomar som är 

i socialtjänstens omsorg och vistas i Laholms kommun under asyl, 

det vill säga inte har uppehållstillstånd, kan ta del av de arbetsmark-

nadsinsatser som erbjuds till andra kommuninvånare på JobbLaholm 

(inkl Jobbcenter).  

 

Begränsningar i målgruppen finns utifrån socialnämndens beslut 

kring Insats Boende och kostnaderna bedöms inte medföra extra 

kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 sep-

tember 2018 

Socialnämndens sammanträdesprotokoll den 21 augusti 2018 2018-

08-21 § 83 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 105 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Enhetschef Arbetsmarknadsinsatser 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 133 Dnr 2018-000200  

 

ESF-projektet "Växa 2.0"  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om deltagande i ESF-pro-

jektet ”Växa 2.0”.  

 

Ärendebeskrivning 

Växa-projektet som Laholms kommun har drivit under 2016-2018 

har visat på mycket goda resultat. En ESF- ansökan för Växa 2.0 har 

gjorts, via Samordningsförbundet i Halland, om ekonomiska medel 

för att fortsätta denna verksamhet och för att på sikt implementera 

arbetssättet i Laholms kommun. Medfinansiering i tid krävs från La-

holms kommun, med motsvarande en 25% tjänst. Tiden tas från be-

fintliga tjänster inom JobbLaholm och medför ingen ytterligare ut-

ökning av budgetram.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 sep-

tember 2018  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 106 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Enhetschef Arbetsmarknadsinsatser 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 134 Dnr 2018-000201  

 

ESF-projektet "Framåt" 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om deltagande i ESF-pro-

jektet ”Framåt”.  

 

Ärendebeskrivning 

ESF finansierade Integration Halland- projektet där Laholms kom-

mun har varit med och drivit under 2015- 2018 (uppgradering till 

2019) har visat på mycket goda resultat. En ESF- ansökan för 

”Framåt” har gjorts och på sikt finns önskan om att implementera 

ännu mer av arbetssättet i Laholms kommun. Medfinansiering från 

Laholms kommun, behövs med motsvarande en 60% tjänst. Tiden 

tas från ett flertal befintliga tjänster inom JobbLaholm och medför 

ingen ytterligare utökning av budgetram.    

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 sep-

tember 2018  

Ansökan om ESF medel  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 107 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Enhetschef Arbetsmarknadsinsatser 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 135 Dnr 2018-000144  

 

Svar på remiss av förslag från barn- och ungdomskonferensen 

2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 7 september 2018 som svar till kommunstyrel-

sen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden arbetar kontinuerligt med att 

minska svinn, klimatpåverkan och resursslöseri inom sin verksam-

het. Inom café och matsalsfunktionerna som drivs inom verksam-

hetsområdet arbetas kontinuerligt med att utveckla rätter, produkter 

och sortiment för att välja mera klimatsmarta lösningar. Målsätt-

ningen är att successivt minska det klimatavtryck som respektive ser-

vering genererar.  

 

Resandet sker med miljöfordon när möjlighet ges och i huvudsak ut-

nyttjas den kommungemensamma fordonsflottan för att ytterligare 

öka samordning och minska avtryck. Inom ramen för Kultur- och 

utvecklingsverksamhetens egen verksamhet har ett motorfordon ny-

ligen avvecklats och ytterligare ett kommer att avvecklas under 

2018. Dessa fordon ersätts med en kombination av elcyklar och ökad 

användning av den gemensamma bilpoolen.  

 

Genom våra verksamheter inom JobbCenter och Daglig verksamhet 

bedriver kultur- och utvecklingnämnden ett omfattande återvinnings 

och återbruksarbete omfattande bland annat Emmaus, möbellagret 

och verksamheterna inom Ler & Tryck så restaurerar, secondhand 

säljer och återanvänder olika produkter för återbruk inom kommunen 

(snickeriet och möbellagret), av allmänheten (Emmaus) och för in-

tern produktion (Ler & Tryck med flera verksamheter). Genom ett 

strukturerat arbete med att öka kvaliteten inom vår gymnasieverk-

samhet har successivt fler ungdomar sökt sig till Osbeck och Campus 

Laholm. Detta innebär en konkret minskad miljöpåverkan i minskat 

resande till skolan (även om resandet till andra skolor i regel sker 

kollektivt) men även inom fritidsaktiviteter då ungdomar verksamma 

på hemortens skolor i högre grad tenderar till att vara verksamma i 

det lokala föreningslivet och bedriva fritidssysselsättningar på hem-

orten.  

  Forts  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Kultur- och utvecklingsnämnden är i processen att se över sin lokal-

användning. I dagsläget finns tomma lokaler inom ett par delar av 

verksamheten medan andra delar sitter mycket trångt. En målsättning 

är att kunna minska den totala ytanvändningen med bibehållen ar-

betsmiljö och kvalitetet genom att undersöka möjligheterna att sam-

ordna, strukturera och optimera lokalanvändandet.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 sep-

tember 2018 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2018 

Rapport från konferensen den 7 april 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 108 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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§ 136 Dnr 2018-000131  

 

Plansamråd - Detaljplan del av Åmot 2:4, Margaretavägen, 

Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra mot förslag till 

detaljplan för del av fastigheten Åmot 2:4 Margaretavägen i Mell-

bystrand, men lämnar följande synpunkter som behöver beaktas i den 

fortsatta 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 som behand-

las under ordet NATUR 

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har på nytt skickat över ett förslag till 

”Detaljplan för del av Åmot 2:4, Margaretavägen, Mellbystrand”. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit till miljö- och byggnads-

nämnden senast den 19 oktober 2018.  

 

Planområdet är beläget i norra delen av Mellbystrand och ligger cirka 

220 meter från strandlinjen. Syftet med planförslaget är att ändra an-

vändning av allmän platsmark, NATUR, till kvartersmark, Bostäder. 

Detaljplanen ska möjliggöra användningen kvartersmark, Bostäder, 

för ett redan ianspråktaget planområde där idag tre fritidshus står. 

För de obebyggda delarna av området kvarstår användningen, NA-

TUR.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 sep-

tember 2018 

Samrådsredogörelse, Detaljplan för del av åmot 2:4, Margaretavä-

gen, Mellbystrand 

Plankarta Åmåt 2:4 Margaretavägen, Mellbystrand 

Planbeskrivning, Granskningshandling, Detaljplan för del av Åmot 

2:4 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 110 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 137 Dnr 2018-000189  

 

Yttrande över förslag till ny renhållningsordning för Laholms 

kommun 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 25 september 2018 som svar till kommunstyrel-

sen.  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten arbetar fortsatt med att sammanställa resultatet av den 

omfattande remissen på Laholms kommuns föreslagna renhållnings-

ordning. Ett förslag på remissvar kommer att presenteras senast i 

samband med beredningsutskottet.  

 

Beslutsunderlag 

Mall för yttrande över förslag till ny renhållningsordning för La-

holms kommun 2019 

Förslag 1 & 2 Avfallsplan för Laholms kommun, Föreskrifter om 

avfallshantering för Laholms kommun 

Samråd över förslag till renhållningsföreskrifter Laholms kommun 

2019 & sändlista 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 111 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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§ 138 Dnr 2018-000168  

 

Driftövergång av delar av daglig verksamhet enligt LSS från 

kommunen till Socialt företag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen 

och låta verksamheten i Vallberga vara oförändrad.  

 

Ärendebeskrivning 

I Vallberga startades 2013 en verksamhet, av personal och brukare 

inom LSS, daglig verksamhet, med mening att knoppas av till ett 

brukarstyrt socialt företag. Verksamheten fanns som en del under 

daglig verksamhet SON. Den 1 januari 2016 överfördes, efter ge-

mensamt politiskt beslut, verksamheten från SON till KUN. Fortfa-

rande med mening att knoppas av och bilda ett socialt företag. Då 

IVOs krav på sådan verksamhet skärpts, drog det ut på tiden med 

tillstånd att bedriva LSS verksamhet. Bl.a. krav på föreståndarrollen. 

Detta löste sig sedermera, och en upphandling, baserad på de uppgif-

ter som diskuterats vid övergången, togs i februari 2018.  

 

Ett företag lämnade in anbud vid upphandlingen. I dagsläget drivs 

verksamheten med en budget på 1.2 miljoner/år. Detta täcker 2.5 

tjänst och hyresbidrag. I upphandlingen, baserad på uppgifter som 

fanns vid hand då, är satt ett plats pris på 15 000/månad och på 10 

platser. Alltså 1.8 miljoner. En skillnad på 600 000 kr/ helår. Täck-

ning för denna kostnadsökning finns inte med i överlämningen. 

Alltså faller merkostnaden på KUN. Verksamheten har undersökt 

alla möjligheter att täcka mellanskillnaden med befintliga medel, 

men motsvarande pengar finns inte att uppbringa med det ekono-

miska läge som råder. 

 

Frågan om socialt företag kan tas upp när förutsättningarna bedöms 

finnas och ekonomiska läget tillåter.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 sep-

tember 

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 7 november 2012 

Socialnämndens protokoll den 18 december 2012 § 100  

Socialnämndens tjänsteskrivelse den 3 maj 2013 

Socialnämndens protokoll den 18 juni 2013 § 65 

Tillståndsbevis IVO den 13 november 2017 

                                                 Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 112 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef  

Enhetschef Daglig verksamhet  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 139 Dnr 2018-000196  

 

Konstnärlig gestaltning av Campus Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Laholms kommun förvärvar verken ”Un-still life” och ”Jerusa-

lem” av konstnären Jonas Liveröd till en kostnad av 50.000 kro-

nor + moms avseende konstnärlig gestaltning av Campus La-

holm. 

 

2. Laholms kommun förvärvar verksviten ”Gul salong”, ”Grön sa-

long”, ”Lila salong II” och ”Blå salong” av konstnären Henrik 

Stenberg till en kostnad av 48.000 kronor + moms avseende 

konstnärlig gestaltning av Campus Laholm. 

 

3. Laholms kommun tecknar avtal om rätten att kopiera ett exem-

plar av det fotografiska verket/konstprojektet ”Vill du gifta dej 

med mej?” av konstnären Eva Märta Granqvist till en kostnad av 

10.000 kronor. 

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden uppdrar åt verksamheten att 

ombesörja transport och montering inom ram för anslagna medel.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid ny- och ombyggnation av Campus Laholm har avsatts %-andelar 

av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning enligt riktlinjer antagna 

i kommunfullmäktige 2017 §69. Den avsatta summan uppgår totalt 

till 405 000 kronor 

 

Ärendet har under våren upphandlats av kulturkontoret i enlighet 

med LOU:s regler för direktupphandling. Den av kultur- och ut-

vecklingsnämnden den september 2016 §117 antagna arbetsord-

ningen för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på skolor 

har följts med den förändring att verksamhets- och skolledning för-

ordat gestaltning av inomhusmiljön med upphandling av så kallad 

löskonst framför en större byggnadsanknuten gestaltning genom 

skissförfarande. 

 

Jäv: 

På grund av jäv deltar inte Kaj Talik (C) i handläggningen i detta 

ärende. Kerstin Lindqvist (C) går in som ersättare under denna para-

graf.  

 

                                               Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Lennart Hansson (KD) föreslår att lägga till att verksamheten ombe-

sörjer transport och montering inom ram för anslagna medel. 

 

Beslutsgång: 
Ordföranden frågar om Lennart Hanssons (KD) förslag och finner att 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt förslaget.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2018.  

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

lokaler för kommunal verksamhet 

Arbetsordning för direktupphandling av konstnärlig gestaltning på 

skolor etc 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 114 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kultursekreterare 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 140 Dnr 2018-000181  

 

Remiss Ansökan om ekonomiska medel till delfinansiering av 

skulptur 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig mycket positiv till 

minnesfondens idé och tillstyrker förslaget. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden söker fondmedel motsvarande 

30 000 kronor till kringkostnader i samband med uppsättandet av 

verket. 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Karl-Gustaf Jönssons minnesfond ansöker i en skrivelse 

till kommunstyrelsen den  5 augusti 2018 om att få nyttja av Laholms 

kommun förvaltade fondmedel till delfinansiering av ett offentligt 

konstverk med tänkt placering i Laholms stadspark. Verket kommer 

efter invigningen att doneras till kommunen.  

 

Ärendet har remitterats till kultur- och utvecklingsnämnden för ytt-

rande. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 sep-

tember 2018.  

Ansökan från Karl-Gustaf Jönssons minnesfond 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 115 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 141 Dnr 2018-000081  

 

Utvecklingsområde inom besöksnäringen, cykel 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden återtar tidigare beslut, 28 mars 

2018 § 47, att fortsätta arbetet med utvecklingsområdet cykel 

motsvarande 50 % tjänst samt en årlig driftkostnad på 69 tkr. 

  

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

heten att inom ramen tillsätta en projektledare/destinationsut-

vecklare för att arbeta med kultur- och utvecklingsnämndens pri-

oriterade områden inom evenemang och besöksnäring.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade i januari 2018 att ge verk-

samheten i uppdrag att utreda utvecklingsområdena kring cykel, 

Lugnarohögen samt Relax Fishing Sweden gällande deras syfte, upp-

drag, driftskostnader och investeringskostnader initialt och över tid. 

Verksamheten redovisade uppdraget till nämnden i mars 2018, där 

nämnden därefter fattade beslut om samtliga tre utvecklingsområ-

den. Kultur- och utvecklingsnämndens fattade beslut 28 mars 2018 

§ 47 gällande utvecklingsområde cykel begränsar kraftigt tjänstens 

flexibilitet. Verksamheten råder därför nämnden att upphäva detta 

beslut. Istället för att begränsa tjänsten till att enbart fokusera på ut-

vecklingsområdet för cykel, bör tjänsten som projektledare/destinat-

ionsutvecklare arbeta med flertalet av kultur- och utvecklingsnämn-

dens prioriterade områden inom evenemang och besöksnäring.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 28 mars 2018 §§46-48 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 116 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Avdelningschef  

Enhetschef Kultur & turism 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 142 Dnr 2018-000183  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i upp-

drag att genomföra en översyn av kultur- och utvecklingsnämndens 

delegationsordning.                    

 

Ärendebeskrivning 

Då kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter har en ny verk-

samhetschef i kombination med att verksamheten varit stadd i för-

ändring under det senaste kalenderåret har delegationsordningen 

snabbt blivit föråldrad.  Inför att den nya kultur- och utvecklings-

nämnden sammanträder bör därför delegationsordningen gås igenom 

och förändringar föreslås.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 sep-

tember 2018.  

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 117 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 143 Dnr 2018-000094  

 

Motion om ny skylt på biograf Maxim 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

i samråd med biografägaren och fastighetsägare ta fram förslag 

på utformning med kostnadsberäkning för ny skylt vid biograf 

Maxim. 

 

2. Förslag på utformning med kostnadsberäkningen ska redovisas 

till Kultur- och utvecklingsnämnden den 28 november 2018 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per Asklund att kom-

munen på nytt tar upp frågan om ny skyltning vid biograf Maxim. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår den 27 juni 2018 § 112 att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunledningskontoret 

föreslår att fullmäktige ger kultur- och utvecklingsnämnden i upp-

drag att efter samråd med biografägaren och fastighetsägaren ta fram 

förslag på utformning med kostnadsberäkning får ny skylt vid bio-

graf Maxim 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 sep-

tember 

Kommunstyrelsens protokoll den 28 augusti 2018 § 75 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 juni 2018 § 112. 

Motion om ny skylt på biograf Maxim den 14 februari 2018. 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 118 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Avdelningschef  

Enhetschef Kultur & turism 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 144 Dnr 2015-000007  

 

Lokalansvarig tjänsteman i kultur- och utvecklingsnämnden 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden utser verksamhetschefen för kul-

tur- och utvecklingsnämnden som lokalansvarig tjänsteman under-

ställt kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

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

ringar i kommunens nämndorganisation från och med den mandat-

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

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

förvaltning genom bildandet av ett dotterbolag till Laholmshem AB 

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

tal kommunala verksamhetsfastigheter. Beslutet innebär att dotter-

bolaget ersätter servicenämnden som intern entreprenör för nypro-

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

nens verksamhetslokaler. Beslutet innebär vidare att kommunstyrel-

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

terade uppgifter som ligger kvar hos kommunen. 

 

Med anledning av fullmäktiges beslut om utökat uppgiftsområde för 

kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2014, 

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

svariga tjänstemän enligt punkt D 6 i kommunstyrelsens delegations-

ordning. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden utsåg den 28 februari 2018, §40 In-

gela Månsson till lokalansvarig tjänsteman, då den dåvarande verk-

samhetschefen slutade. Kultur- och utvecklingsnämnden behöver 

utse en ny lokalansvarig tjänsteman då ny verksamhetschef tillsats.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 septe-

mer 2018 

Kommunstyrelsens protokoll den 2 december 2014, § 232 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 119 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 Dnr 2018-000182  

 

Skrivelse kring växande behov av utbyggnad av Våxtorpshallen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i upp-

drag att, i samverkan med andra verksamheter i kommunen, ta fram 

en förstudie på vad byggnation av ytterligare en idrottshall i Våxtorp 

skulle innebära i form av investerings-, drift- och underhållskostna-

der.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningar i Våxtorp har inkommit med en skrivelse om att de är i 

stort behov av en ny fullstor idrottshall i Våxtorp som är samman-

länkad med den befintliga. Föreningarna påtalar att det finns ett stort 

behov av att utöka ytorna för inomhusidrott i Våxtorp. Utöver de ti-

der föreningarna har i dagsläget finns ytterligare behov av minst 17 

timmar i hel hall och 4 timmar i halv hall. Denna summa av under-

skott på timmar avser enbart de tider som är under vardagar och gäl-

ler enbart de föreningar som har utrymme att nyttja hallen i dag. Det 

finns exempel på de som lagt ner sin verksamhet p.g.a. brist på tider 

och utrymmet för det spontana motions- och idrottsutövandet är i det 

närmaste obefintlig. 

 

Verksamheten har tagit fram statistik över hur mycket kommunens 

idrottshallar utnyttjades säsongen 2017/18 (1/9-30/4). Våxtorpshal-

len utnyttjades under säsongen med 391 timmar mer än Mellbyst-

randshallen som har näst högst nyttjandegrad. Under vardagarna är 

hallarna bokningsbara kl. 16.00 – 22.00. Som det ser ut just nu är det 

endast fredagar 20.00 – 22.00 som inte är bokat i Våxtorpshallen. 

På helger är mest matcher inbokade vilket innebär att det finns lediga 

tider men det är svårt att få regelbunden träning vid säsongsbokning 

eftersom matcher går före träning. IBK Puma och Vindrarps VK är 

därför tvungna att även förlägga träning i Lagaholmshallarna, Skot-

torpshallen och Mellbystrandshallen. Säsongen 2018/19 har de bokat 

upp 16 timmar/veckan i andra hallar. Exempelvis önskade Vindrarp 

8 timmar i Mellbystrand men fick endast 3,5 timme. 

 

För närvarande byggs en ny fullstor hall vid Glänninge som beräknas 

stå klar inför hösten 2019. Laholms kommun kommer då att ha 8 

fullstora hallar vilket innebär en hall per 3125 invånare. 

                                                 Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

Verksamheten delar uppfattningen att nyttjandegraden på Våxtorps-

hallen är väldigt hög och att det finns behov av att tillgängliggöra 

ytterligare halltider för föreningarna verksamma i Våxtorp. Inom ra-

men för befintliga anläggningar är ytterligare tid svårt att prioritera 

med hänsyn till beläggningsgrad och nyttjande om man inte vill ha 

tider mellan 16.00 -17.00, de senaste tiderna i hallarna eller på hel-

ger. Detta är dock ett problem som även andra föreningar i andra 

hallar också har. 

 

Förslag till beslut sammanträdet: 

Cecilia Roos (M) föreslår att lägga till att förstudien ska göras i sam-

verkan med andra verksamheter i kommunen.  

 

Beslutsgång: 

Ordföranden frågar om eget förslag och finner att Kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 sep-

tember 2018 

Skrivelse från föreningar i Våxtorp den 19 augusti 2018 

Statistik på utnyttjande av idrottshallar säsongen 2017/18 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 113 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef  

Enhetschef Fritid 

John Nilsson, Vindrarps VK 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-09-26  
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§ 146 Dnr 2018-000178  

 

Remiss av program för utveckling av stationsorterna Knäred 

och Veinge 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 13 september 2018 som svar till kommunstyrel-

sen.  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringskontoret har tagit fram utvecklingsplaner för stationssam-

hällena Veinge och Knäred som ett led i arbetet med att skapa förut-

sättningar för utveckling av samhällen i samband med de planerade 

stationerna på Markarydsbanan skall etableras på de berörda orterna. 

Kultur- och utvecklingsnämnden har i framtagandet av planerna 

medverkat med representation från såväl tjänstemän som politiska 

företrädare.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 sep-

tember 2018 

Kommunstyrelsens utvecklingsrapport för Knäred 2035  

Kommunstyrelsen utvecklingsrapport för Veinge 2035  

Remiss av program för utveckling av stationsorterna Knäred och Ve-

inge den 7 augusti 2018 § 170 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 19 septem-

ber 2018, § 109 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 147 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 nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.      

      

Beslutsunderlag 

Förteckning den 20 september 2018 över delegationsbeslut.      

_____ 
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§ 148 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 20 september 2018 över anmälningar. 

Förteckning den 20 september 2018 över förslag och synpunkter.        

_____ 
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§ 149 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. Huvudmannen ska även se till 

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

kriminering. 

 

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

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-

ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

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

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.      

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.       

_____ 
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§ 150 Dnr 2018-000005  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

      

Föreläsning kring vattenfrågor 

- Aktuell lägesbild vattenproduktion  

- Vattentransitering mellan kommunerna (Laholm och Halmstad) 

- Exempel pågående arbeten  

Mattias Leijon, LBVA  

 

Information från fritidsenheten 

- Har haft en bra sommar med mycket aktiviteter och många delta-

gare.  

- Sommarsimskolorna var väldigt framgångsrika.   

- Utebaden har gått bra, framför allt mycket besök i Knäred och 

Veinge. 

- Simskolorna är väldigt populära och har många deltagare.  

- Gediget program för höstlovet.  

- Ärendena gällande hopptornet i Glänninge sjö samt utegymmen 

är pågående.  

Christer Johansson  

 

Senaste domen gällande upphandlingen på Veinge konstgräsplan 

- Uppdatering kring upphandlingen på Veinge konstgräsplan, och 

hur vi ska ta det vidare.   

Christer Johansson 

 

Information om framtiden för stranden som besöksmål  

- Kultur- och utvecklingsnämnden äger destinationsutvecklings-

frågan och därmed frågan om stranden som besöksmål. En dis-

kussion behöver därför startas om hur Kultur- och utvecklings-

nämnden vill arbeta med stranden som besöksmål.  

Linda Svedberg & Andreas Meimermondt 

 

Information om hantering av anmälningar/synpunkter 

- Önskan om att ta del av en viss anmälan eller synpunkt skall an-

mälas till kommunsekreteraren senast dagen innan nämndsmöte.  

Emelie Eliasson  

 

Information från kontaktpolitiker 

- Vuxenutbildningen 

- Jobbcenter 

- Turism  
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Information från verksamhetschef 

- Flammabadets Camping 

Diskussion om hur processen och beslutsgången kring detta ärende 

ska vara. Enhetschef Fritid utreder arrendatorns behov, och Kom-

munstyrelsen utreder el, vatten, avlopp.  

-Skolchef 

-Lugnarohögen 

Ett utvecklingsarbete pågår för att komma fram med ett förslag inom 

ram för att kunna öppna Luganrohögen för allmänheten. 

 

Ordförande informerar 

- Ordförande och verksamhetschef har haft möte med Relax 

Fishing Sweden om framtida medverkan.  

- Haft besök av Laholmsnämnden.  

- Besökt elevrådet.  

  

Ledamöternas inspel     

_____ 

 

      

 

 


