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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 151 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 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 121 

Bilaga, ekonomisk rapport den 19 oktober 2018 

_____ 

 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 152 Dnr 2018-000216  

 

Fördelning lönekompensation 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att fördela kompensat-

ionen för de avtalsmässiga löneökningarna under år 2018 enligt ta-
bellen Fördelning lönekompensation år 2018 .  

 

Ärendebeskrivning 

I respektive nämnds budget har det under 2018 tillförts resurser mot-

svarande avtalsmässiga löneökningar. Beräkningsunderlaget tillika 

fördelningsunderlaget grundar sig på 2017 års personalkostnader, 

exklusive ersättning för obekväm arbetstid. 

 

Kompensationen för löneökningar för kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamheter under år 2018 uppgår till totalt 3 120 tkr. Det to-

tala anslaget finns på verksamhet 03 Kun Ledning och gemensamt 

enligt beslutad budget. Då varje verksamhet belastas med sina egna 

kostnader för personal skall även respektive budgetanslag finnas 

inom respektive verksamhet, således behöver det totala anslaget för 
lönekompensationen fördelas från verksamheten Kun Ledning och 

gemensamt till respektive verksamhet inom nämnden, enligt tabell 

Fördelning lönekompensation år 2018 .  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 122 

Kultur- och utvecklingsverksamheten tjänsteskrivelse 8 oktober 

2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 153 Dnr 2018-000059  

 

Detaljplan för Skummeslöv 3.17 m.fl., Skummeslövsstrand 

 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot detaljplan 
för Skummeslöv 3:17 m.fl., Skummeslövsstrand, men lämnar föl-

jande synpunkter att beakta i utvecklingen av Skummeslövsstrand: 

- 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 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut plangranskning 

för detaljplan Skummeslöv 3:17 m.fl., Skummeslövsstrand. Eventu-

ella synpunkter ska ha inkommit senast den 16 november 2018 till 

miljö- och byggnadsnämnden. Detaljplanen granskas enligt 5 ka-

pitlet 18 § plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget är förenligt 

med översiktsplanen. Förslaget har kompletterats i enlighet med 
sammanfattning i samrådsredogörelsen. Planområdet består av ett 

villaområde som är beläget i centrala Skummeslövsstrand, söder om 

Stora Strandvägen.  

 

Syftet med detaljplanen är att ge de boende i området byggrätter som 

blir bättre anpassade till fastigheternas storlek samt att genom be-

stämmelser bekräfta befintlig användning av kvarters- och allmän 

platsmark. Detta görs genom att restriktionerna för bebyggelse änd-

ras och att den totala tillåtna byggnadsarean höjs. Detaljplanen syftar 

även till att ändra huvudmannaskapet för gator och gångvägar inom 

planområdet, från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. Allmän 

plats PARK bibehåller enskilt huvudmannaskap. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 135 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 okto-

ber 2018 

Bilaga, Brev & sändlista den 10 oktober 2018 

Bilaga, Plan- och genomförandebeskrivning 

Bilaga, Plankarta 

Bilaga, Samrådsredogörelse, 

Bilaga, Behövsbedömning   

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

Forts  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

      
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 154 Dnr 2014-000215  

 

Ändring av detaljplan för Allarp 2:3 m.fl. och Inre kustvägen, 

Skummeslövsstrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot förslag 
till ändring av detaljplan för Allarp 2:3 m.fl. och Inre kustvägen, men 

lämnar följande synpunkter att beakta i utvecklingen av Allarp: 

- 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 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut planförslag för detalj-

plan för Allarp 2:3 m.fl. och Inre kustvägen. Planförslaget hanteras 

med standardförfarande och skickas härmed ut för samråd enligt 5 

kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen (2010:900/2014:900). Samråd 

sker även kring gjord behovsbedömning som visar att planförslaget 

inte innebär betydande miljöpåverkan. Eventuella synpunkter ska ha 
inkommit senast den 9 november 2018 till miljö- och byggnads-

nämnden.  

 

Planområdet är beläget söder om Allarpsvägen i södra delen av 

Skummeslövsstrand i angränsning till Båstads kommun. Syftet och 

huvuddraget med planförslaget är att möjliggöra för fler än två vå-

ningar inom befintlig maximal taknockshöjd om 8,5 meter för rad-

hus.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 136 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 10 okto-

ber 2018 

Bilaga, Brev till sakägare den 17 september 2018 

Bilaga, Plankarta 
Bilaga, Planbeskrivning - Samrådshandling 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 155 Dnr 2018-000110  

 

Uppföljning av Kultur- och utvecklingsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner systematiskt kvalitets-
arbeteuppföljning interkommunal ersättning (IKE) för utbildning 

läsåret 17/18.  

 

Ärendebeskrivning 

systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och på enhets-

nivå. Syftet är att de mål som finns för utbildningen i lagen och andra 

föreskrifter (nationella mål) uppfylls och dokumenteras samt vidtas 

åtgärder om så behövs, vilket åvilar huvudmannen att vidta.  

 

Enligt skollagen finns det tydliga krav för systematiskt kvalitetsar-

bete. Kraven innebär att huvudman, förskole- och skolenheter syste-

matiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera re-

sultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 

och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessu-
tom följas upp, analyseras i förhållande till vad vetetenskap och be-

prövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. 

Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det vik-

tigt att ta hänsyn till aktuell forskning. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att lokalt utveckla metoder 

för att strukturera och systematisera ett arbete som redan utförs och 

reflektera över vad man gör, i vilket syfte, hur resultaten bedöms och 

används och vilka konsekvenserna blir för både verksamhetens ut-

veckling och för de enskilda eleverna.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 123 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 oktober 

2018 
Skollagen (2010:800) 4 kap 3 §, 5–7 §§ 

Kontakt med utvalda skolhuvudmän, muntlig intervju 

Bilaga Unicef - Barn i socialt utanförskap halkar efter i samhället  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 156 Dnr 14065  

 

Redovisning av genomlysning - matematik 1a 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av genom-

lysning.  
 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten fick i uppdrag den 26 septem-

ber 2018 § 131 att genomlysa om någon skola utmärker sig avseende 

förkunskaper inom matematik, med redovisning till nämnden i okto-

ber.   

 

Osbecksgymnasiet har genomlyst grundskolornas ingångsbetyg i 

matematik kopplat till underkända betyg på gymnasiet. Efter genom-

gång av de elever som har blivit underkända i kursen Matematik 1a 

på gymnasiet 2017 och 2018 kan man konstatera att ingen av grund-

skolorna sticker ut i resultaten. Cirka en tredjedel av eleverna från 

respektive skola har blivit underkända i kursen på gymnasiet. Ingen 

(utom en) har högre betyg än E med sig från grundskolan. Vad som 
däremot är glädjande är att årets (2018) elevkull har ett betydligt 

högre ingångsvärde än föregående år. Detta är också något som kan 

konstateras i övriga program.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 124 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 oktober 

2018 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens protokoll den 26 september 

2018 § 131 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Rektorer Osbecksgymnasiet 

      
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 157 Dnr 14100  

 

Uppföljning av anmälan till huvudman om kränkande behand-

ling 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-
arna.   

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 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. Det beslutades även att på nämndens 

möte under april och oktober månad ska en sammanställning tas fram 

av de utredningar och åtgärder som har delegationsanmälts till nämn-

den.  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd- arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) bör huvudmannen bland 

annat se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen 
och att det finns tydliga rutiner för denna. Huvudmannen bör även 

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

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

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

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

kriminering. 

 

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

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskrimine-

ring/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

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

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 125 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 okto-

ber 2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

      

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 158 Dnr 2018-000209  

 

Avgifter inom frivilliga skolformerna  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med verksam-

hetens tjänsteskrivelse den 24 september 2018 gällande avgifter 
inom de frivilliga skolformerna och att tillämpa varsamhet i uttag-

ning av avgifter från elever eller vårdnadshavare så som skollagen 

föreskriver.  

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån Skolverket och Skolinspektionens genomgång av avgifter 

gällande inom de frivilliga skolformerna och vad som framskrivits 

inom skollagen och skolförfattningar så är det tydligt vad som får tas 

ut i avgifter eller inte av eleven eller dess vårdnadshavare.  Varje 

huvudman bör beakta detta när beslut om eventuella avgifter ska tas 

ut från eleven eller dess vårdnadshavare. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har kommit fram till att en ut-

gångspunkt i skollagen är att all offentligt finansierad verksamhet 
inom skolväsendet ska följa samma regler, oavsett om man har en 

kommunal eller enskild huvudman. En annan utgångspunkt är att rät-

ten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet aldrig får vara bero-

ende av en enskilds ekonomiska förutsättningar. Skolan ska huvud-

sakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, huvudmannen, 

som ansvarar för det. Reglerna kring avgifter är i stora delar samma 

för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som för grundskolan och 

motsvarande skolformer samt förskoleklassen. En skillnad är dock 

att eleverna inte måste få måltider i skolan. Ytterligare en skillnad är 

att eleverna kan få hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. Vilka 

hjälpmedel som är förenliga med skollagens bestämmelser har prö-

vats i ärenden hos Skolinspektionen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 126 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 24 sep-

tember 2018 

Bilaga, Räkning över APL/praktikkostnader -2018/2019 

Bilaga, Informationsblad - Avgifter i skolan  

Bilaga, Avgifter - Skolverket  

_____ 

 

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

Forts 

Beslutet skickas till : 

Kommunstyrelsen  

Rektorer Osbecksgymnasiet  

Rektorer Vuxenutbildningen Laholm  

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 159 Dnr 2018-000204  

 

Betänkandet Vårt gemensamma ansvar- för unga som varken 

arbetar eller studerar (SOU 2018:11) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överlämna verksamhet-
ens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018 till kommunstyrelsen som 

underlag till Laholm kommuns yttrande gällande betänkandet Vårt 

gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar 

(SOU 2018:11)  

 

Ärendebeskrivning 

Statens offentliga utredningar (SOU), Regeringskansliet, har bett La-

holms kommun att inkomma med remissvar gällande slutbetänkan-

det av utredningen gällande Vårt gemensamma ansvar för unga som 

varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11. I remissen ligger att re-

geringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkan-

det. Remissen är begränsad till förslagen i avsnitt 9.1, 10.2 och 11.3 

med tillhörande konsekvensanalyser. Kultur- och utvecklingsnämn-

den samt socialnämnden kommer svara på remissen utifrån de olika 
ansvarsområde som de två olika nämnderna ansvarar för.  

Kultur- och utvecklingsnämnden instämmer i de förslag som statens 

samordnare föreslår i SOU 2018:11 men med vissa tillägg som 

nämnden vill skicka med i remissvaret som berör de tre olika områ-

dena som getts i uppdrag att svara på. Medskicken handlar om att 

tydliggöra och ge förslag på inspel som kultur- och utvecklings-

nämnden ser som viktiga för att förslagen ska ta avstamp i den kom-

munala verkligheten som kommunen står i nu och i framtiden.  

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 127 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2018  

Remiss från kommunstyrelsen - Betänkandet Vårt gemensamma an-

svar- för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) 

Remiss från Regeringskansliet den 5 september 2018 
Betänkandet - Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar 

eller studerar (SOU 2018:11) 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 160 Dnr 2016-000209  

 

Gestaltningsprogram och tillgänglighetsanpassning för Glän-

ninge sjö badplats 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om 750 tkr ur Stiftelsen 
Lundgrenska donationsfonden för att anlägga en fast brygga med ett 

fem meters hopptorn vid Glänninge sjö.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden hade i sin budget för 2016 avsatt 

medel med 100 tkr till en förstudie för att tillgänglighetsanpass a 

Glänninge badplats. I 2017 års budget är det avsatt en miljon kronor 

för att utföra tillgänglighetsanpassningen. 

 

Ramböll Sverige AB anlitades för att göra förstudien. Syftet med 

uppdraget var att ta fram ett förslag med kostnadsberäkning på till-

gänglighetsanpassning och upprustning av badplatsen vid Glänninge 

sjö. I kostnadsberäkningen ingår inte nya bryggor och borttagande 

av befintlig brygga med hopptorn som står på pålar. Nya bryggor 
finns att tillgå som är i kommunens ägo. Nytt hopptorn som fästs på 

pontonbrygga beräknas kosta ca 50 tkr. Samråd har skett med Kom-

munala Handikapprådet. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 mars 2017 § 41 

att godkänna upprättat förslag till gestaltningsprogram och tillgäng-

lighetsanpassning för Glänninge sjö badplats, Laholm och ge verk-

samheten i uppdrag att tillgänglighetsanpassa badplatsen enligt för-

studien under förutsättning att strandskyddsdispens beviljas. Strand-

skyddsdispens har sökts och beviljats av Länsstyrelsen i Halland den 

11 april 2017. 

 

Arbetet påbörjades i början av året med att riva befintlig fast brygga 

med hopptorn. Inför sommaren 2018 har badplatsen iordningsställts 

med rullstolsramp, grillplatser, bänkar med mera. Träd och stubbar 
har tagit bort och ny sand har lagts på stranden. Nytt hopptorn som 

skulle fästas på pontonbrygga har inte uppförts då allmänheten pro-

testerat mot detta då de vill ha en fast brygga med hopptorn och som 

är fem meter högt istället för planerade tre meter. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden tog upp ärendet för diskussion den 28 februari 

2018 § 44.                                          

                                                Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

Forts  

Allmänheten bjöds in till en medborgardialog om upprustning av 

Glänninge sjöbad. En arbetsgrupp utsågs som kommunen kunde fort-

sätta en dialog med. Arbetsgruppen har haft två möten. 

 

Kostnad för en ny fast brygga med ett fem meters hopptorn har tagits 

fram. Kostnaden beräknas till ca 1,5 miljoner kronor. Projektet har 
hittills kostat ca 250 tkr. Det saknas därför 750 tkr som ansöks ur 

Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 129 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 oktober 

2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 februari 2018 § 

44 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 mars 2017 § 41 

Länsstyrelsens beslut avseende vattenverksamhet den 11 april 2017 

Gestaltningsprogram och tillgänglighetsanpassning för Glänninge 

sjö badplats, Laholm  

den 6 februari 2017.  
_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 161 Dnr 2016-000044  

 

Medborgarförslag om utegym i Knäred och Våxtorp 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om att få anlägga utegym 

i Knäred och Våxtorp enligt verksamhetens tjänsteskrivelse den 1 
oktober 2018 och ber därmed kommunstyrelsen ändra sitt beslut om 

att villkora extern finansiering.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag den 8 februari 2016 av Dan Kagg, Knäred fö-

reslogs att det ska anläggas nya utegym vid träningsslingorna i 

Knäred och Våxtorp. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 

21 september 2016 § 111 att bifalla medborgarförslaget under förut-

sättning att avtalet med motionsslingan förlängs innan oktober år 

2016 och att markägaren godkänner anläggandet av ett utegym. Kul-

tur- och utvecklingsnämnden beslutade att lägga in det i budgeten för 

år 2018, och gav verksamheten i uppdrag att anlägga utegymmen i 

orterna år 2018.  

 
Avtal har tecknats med markägarna i Våxtorp. Föreningar i Våxtorp 

har i en skrivelse påtalat att de vill ha utegymmet i anslutning till 

idrottshallen. I Knäred föreslår verksamheten att utegymmet anläggs 

i anslutning till nuvarande elljusspår och idrottsplats vid Flamma-

badet. Kultur- och utvecklingsverksamheten begärde medel för an-

läggande av två utegym med 500 tkr av kommunfullmäktige. Kom-

munfullmäktige anslog 250 tkr och resterande kostnad skall finan-

sieras externt. Verksamheten har varit i kontakt med Laholms kom-

muns Snickeri om de har möjlighet att bygga utegym liknande de 

som anlagts vid Folkhälsocentrum och Hökafältet. Snickeriet har 

möjlighet att anlägga två utegym inom ramen av 250 tkr och därmed 

behövs ej extern finansiering.   

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 130 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 1 oktober 

2018 

Medborgarförslag den 8 februari 2016 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 21 september 2016 

§ 111 

Skrivelse från föreningar i Våxtorp den 18 april 2018 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

Forts 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 162 Dnr 2018-000159  

 

Övrigt bidrag 2/2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föra över 294 398 

kronor från aktivitetsbidrag till övrigt bidrag. 
 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ompröva Laholms 

Skytteförenings avslagna ansökan 2017-158/80 från övrigt bi-

drag 2018/1. 

 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

 

a) BK Walldia 56 700 kronor till bevattningsanläggning 

b) Laholms Jujutsuklubb  33 300 kronor till träningsmattor. 

c) Kornhults IK  64 398 kronor till ombyggnation av avlopp. 

d) Laholms IF Orienteringsklubb  15 000 kronor till uppdatering 

av gamla kartor. 

e) Sydhallands skyttegille 58 000 kronor till gevär och luftpatro-

ner.  
f) Caprifolens Voltigeklubb 16 000 kronor till en sadelgjord. 

g) Laholms Skytteförening 58 000 kronor till gevär och luftkom-

pressor.  

 

4. Kultur- och utvecklingsnämnden avslår följande ansökningar: 

 

a) Södra Hallands Hembygdsförening till takåsar på Ebbaredsstu-

gan. 

b) Laholms Brukshundsklubb till gräsklippare.   

c) Hasslövs Hembygdsförening till byte av fasad på hembygdstu-

gan. 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 2 oktober 2018. 
 

Till den andra perioden för övrigt bidrag inkom totalt 9 ansökningar, 

därtill tillkommer en avslagen ansökning från föregående period för 

omvärdering.     

                                                   

Det budgeterade anslaget för övrigt bidrag 2018 uppgick till 162 000 

kr och kostnaden för beviljade bidrag 2018/1 uppgick till 155 000 kr. 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

 

Forts 

För att kunna bevilja föreslagna ansökningar föreslår fritidsenheten 

att föra över 294 398 kronor av ej utnyttjade medel för aktivitetsbi-

drag till övrigt bidrag. Detta blir då en summa på 301 398 kronor att 

fördela till omgång 2018/2. 

 
Laholms Skytteförenings ansökan från 2018/1 på 244 000 kronor 

blev avslagen då deras ansökan ej fick plats inom dåvarande bud-

getram. Genom att överföra överblivna medel från aktivitetsbidrag 

till övrigt bidrag 2018/2 möjliggörs att bevilja Laholms Skytteföre-

ning mest akuta delar inom ansökan. De beviljade ekonomiska med-

len kommer föreningen till användning även om det inte täcker hela 

ansökningsbeloppet. 

 

Alla föreslagna ansökningar har verksamhet för barn och ungdomar 

och erhållit lokalt aktivitetsbidrag för detta. Barn och ungdomar till-

sammans med funktionshindrade är en i första hand prioriterad mål-

grupp för Laholms kommuns bidragsformer. De föreslagna avslagna 

ansökningarna innefattas av andra bidragsformer inom LFS 7.8. En-

ligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsformen 
övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som kul-

tur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som inte 

innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan inte lämnas till före-

ningens löpande verksamhet. Kultur- och utvecklingsnämnden skall 

efter särskild prövning besluta om bidragets storlek beroende på an-

gelägenhetsgrad och disponibla medel. Ansökningar om bidrag till 

större kostnadskrävande investeringar till exempel nyanläggni ng, 

om- och tillbyggnad eller andra större kostnader skall prövas i sam-

band med upprättande av kommunplan.                                                

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 131 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 oktober 

2018 

Bilaga, övrigt bidrag 2 sammanställning och förslag. 
Ansökan om övrigt bidrag från Hasslövs hembygdsförening 

Ansökan om övrigt bidrag från Caprifolens voltigeklubb 

Ansökan om övrigt bidrag från Sydhallands skyttegille 

Ansökan om övrigt bidrag från Laholms IFs Orienteringsklubb 

Komplettering till ansökan från Laholms Brukshundsklubb 

Ansökan om övrigt bidrag från Laholms Brukshundsklubb 

Ansökan om övrigt bidrag från Södra Hallands hembygdsförening 

  Forts  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-10-31  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

Forts 

Ansökan om övrigt bidrag från Kornhults IK 

Ansökan om övrigt bidrag från Laholms Jujutsuklubb 

Ansökan om övrigt bidrag från BK Walldia 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar  
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 163 Dnr 2018-000215  

 

Riktlinjer angående stöttning av större evenemang 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår kultur- och utveckl-

ingsnämndens att återremittera ärendet till verksamheten för att åter 
tas upp i nämndens möte februari 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav verksamheten i uppdrag, den 

30 maj 2018 § 100, att se över vilka rutiner nämnden ska förhålla sig 

till vid stötting av större evenemang. Verksamheten skulle redovisa 

förslag till nya rutiner för nämnden under oktober månad.  

 

Under 2018 har en evenemangsgrupp bildats, där representanter från 

olika verksamheter i kommunen ingår, för att planera och diskutera 

samt ta ett helhetsgrepp på evenemangen och arrangemangen i La-

holms kommun. Då denna grupp endast har haft ett fåtal möten öns-

kar kultur- och utvecklingsverksamheten senarelägga redovisningen 

av rutinerna så att de inte föregår det arbete som görs i evenemangs-
gruppen.  

 

Det kan också finnas en fördel med att skjuta på ärendet till efter att 

den nya kultur- och utvecklingsnämnden är tillsatt, så att de får en 

möjlighet att vara delaktiga i den rutin som ska tas fram.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 132 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 oktober 

2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 30 maj 2018 § 100  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef fritid 
Enhetschef kultur och turism 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

§ 164 Dnr 2018-000192  

 

Svar på skrivelse om ett permanent minimuseum på Laholms te-

ater 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget om 
ett minimuseum om Johannes och Gudrun Brost på Laholms te-

ater, under följande förutsättningar:  

 

- Kultur- och utvecklingsverksamheten står inte för några kost-

nader eller framtida underhåll av utställningen. 

 

- Kultur- och utvecklingsverksamheten erbjuder en avgränsad 

plats i rummet ”Barocken” på Laholms teater, där föreningen 

själv producerar utställningen på anvisad plats. Det ska 

framgå att föreningen är avsändare för utställningen.  

 

- Det ska framgå att utställningen är en del av teaterns interiör, 

och inte en fristående utställning med öppettider. Utställ-

ningen kommer endast kunna beskådas under andra befintliga 
arrangemang, då Laholms teater är en lokal som är stängd för 

allmänheten när det inte är konserter, föreläsningar och dylikt 

med tillhörande entréavgift (förutom under kommunfullmäk-

tiges sammanträden). 

 

2. Om ovanstående krav godkänns av föreningen Gamla Laholm, 

ger kultur- och utvecklingsnämnden verksamheten i uppdrag att 

teckna ett treårigt avtal med föreningen gällande utställningen.  

 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse från Roy Carlsson, Föreningen Gamla Laholm den 21 

maj 2018 föreslås det att skapa ett permanent minimuseum om Gud-

run och Johannes Brost på Laholms teater. Utställningen skulle bestå 

av badlakan, kostym, hatt, affisch, foto etc. och föreslås bekläda en 

väggyta på teatern. Föreningen erbjuder sig även att producera ut-
ställningen.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten ställer sig positiv till förslaget 

under vissa förutsättningar.  

 

 

                                               Forts 
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Ordförandes signatur: ____________________________ Justerandes signatur: _________________________  
 

                      Forts 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att ett treårigt avtal 

upprättas mellan föreningen och Laholms kommun. Avtalet ska in-

nehålla ovanstående förutsättningar på en mer detaljerad nivå gäl-

lande ansvar, underhåll, tilldelning av plats och utrymme mm. och 

ska kunna förlängas efter utvärdering från föreningen och kommu-

nen. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Lennart Hansson (KD) yrkar på återremiss av ärendet med anledning 

av uppgifterna om Laholms stadshotells nedläggning.  

 

Beslutsgång: 

Ordföranden ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Lennart Hansson (KD) förslag och finner att kultur- och utvecklings-

nämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 133 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 

2018 
Svar på skrivelse till Roy Carlsson, Föreningen Gamla Laholm den 

4 juni 2018 

Skrivelse från Roy Carlsson, Föreningen Gamla Laholm den 21 maj 

2018 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef kultur och turism 

Roy Carlsson, Föreningen Gamla Laholm  
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§ 165 Dnr 2018-000217  

 

Statsbidrag för habiliteringsersättning 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att stimulansbidraget 

används för en tillfällig höjning av habiliteringsersättningen un-
der tidsperioden januari-december 2018.  

 

2. Summan kommer att betalas ut som en retroaktiv engångssumma, 

för 2018, i december månad till brukaren. 

 

3. Förutsättningar som gäller för att få extra dagpenning är att man 

har rätt till habiliteringsersättning.  

 

4. Höjningen utgörs av en fördelning av hela stimulansbidraget. 

 

5. För kultur- och utvecklingsnämnden gäller höjningen för 102 

personer 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att under 2018 för-

dela medel till kommunerna i form av stimulansbidrag för habilite-

ringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verk-

samhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387), förkortad LSS. Statsbidraget som ska fördelas i riket om-

fattar totalt 350 000 000 kronor under 2018. 

 

Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel har Laholms kommun 

kunnat rekvirera 3 700 012 kronor.  Beloppet är framräknat utifrån 

antalet deltagare som finns i daglig verksamhet i kommunen enligt 

LSS. Detta innebär att kultur- och utvecklingsnämnden kommer att 

ta del av stimulansbidraget på samma sätt som socialnämnden för att 

skapa likvärdighet för den enskilde brukaren som deltar i daglig 

verksamhet. Dialog har skett med ALFA, intresseorganisation FUB 
och Tian gruppen om hur medlen bäst ska disponeras och komma de 

enskilda till nytta.  

 

För kultur- och utvecklingsnämnden gäller höjningen för 102 perso-

ner och för socialnämnden gäller höjningen för 22 personer 2018. 

Stimulansbidraget på 3 700 012 kronor fördelat på totalt  

                                              Forts 
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Forts  

124 personer inom daglig verksamhet motsvarar en summa på 29 

838 kronor per person. Från 2019 utbetalas ingen förhöjd habilite-

ringsersättning. Om inte hela stimulansbidraget används går över-

skjutande belopp tillbaka till socialstyrelsen.   

 

Det är av vikt att det finns en medvetenhet om att beloppet endast 
avser år 2018. Från 2019 utbetalas ingen förhöjd habiliteringsersätt-

ning. Ett förslag på följebrev till brukare bifogas tjänsteskrivelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 24 oktober 2018 § 134 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 okto-

ber 2018 

Förslag till följebrev till brukare  

Fördelning av habiliteringsersättning för 2018, Socialstyrelsen den 

12 juni 2018 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för 

habiliteringsersättning, Socialstyrelsen den 30 januari 2018 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden  
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§ 166 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 över delegationsbeslut den 25 oktober 2018 

_____ 
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§ 167 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 25 oktober 2018 

Förteckning över förslag och synpunkter den 25 oktober 2018 

_____ 
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§ 168 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.       

_____ 
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§ 169 Dnr 2018-000005  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

 

1. Information från arbetsmarknadsinsatser 

- Daglig verksamhet 

- Feriearbete 2018  
- JobbLaholm  

- Arbetslöshetsstatistik  

- Jobbcenter 

- Mottagning nyanlända 

- Vägledningscentrum 

Jenny Kolnig, Björn Hagström 

 

2. Aktivering för barn och unga under asyl 

- Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade 

den 24 oktober 2018 § 137 att förlänga perioden till 31 december 

2018 för de individer som innefattas i ärendet gällande Aktive-

ring för barn och unga under asyl den 26 september 2018 § 132.  

Andreas Meimermondt 

 
3. Framtiden för stranden som besöksmål 

- En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram en översiktsplan för 

kusten. Ett arbetsmöte har ägt rum.    

- Inför kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde i december 

2018 ska nämnden lämna synpunkter till Alexandra Fagerström, 

som sammanställer.  

Alexandra Fagerström 

 

 

4. Årets kulturpris 2018 & Årets föreningspris 2018 

- Information om vilka nomineringar som kommit in från allmän-

heten och verksamheten.  

Emelie Eliasson 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i upp-

drag att se över reglementet gällande Årets kulturpris och Årets för-

eningspris, med redovisning på nämndens sammanträde i juni 2019.   

 

5. Sammanträdesplan 2019 

Emelie Eliasson 

 

6. Information från kontaktpolitiker  
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7. Information från verksamhetschef 

- Uppdatering gällande rekryteringsprocesserna för avdelnings-

cheferna, kommunsektretare samt utredare.  

- Budgetprocessen är i full gång. 

 

8. Ordförande informerar 
 

9. Ledamöternas inspel 

 Konstutsmyckning på elskåpen 
 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att ta fram ett förslag på konstsmyckning på elskåpen i 

Laholm, med redovisning på nämndens sammanträde i november 

2018.  

 

 Statusen på den offentliga konsten, plan för underhåll, skötsel 
och tillsyn 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att redovisa skötselplanen för den offentliga konsten för 

de kommande åren på nämndens sammanträde i december 2018.  

 

Gunnar Gullander     

_____ 

 
      

 

 




