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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 19 december 
2018 

 
Protokollet som justerats den 20 december 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 

20 december 2018 till och med den 11 januari 2019 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  
 

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

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Gudrun Pettersson (C) 

 Magnus Johansson (S) 

 Johan Johansson (M) 

 Gunnar Gullander (C) 

 Martin Petersson (MP) 

 Lennart Hansson (KD) 

 Karl-Fredrik Tholin (S) 

 Gunnar Wiik (SD) 

  

Övriga deltagande  Ingrid Sjöberg (M), ersättare  

 Kaj Talik (C), ersättare  

 Kerstin Lindqvist (C), ersättare 

 Jan Gottfriedson (L), ersättare 

 Anne-Lis Gemhagen (M), ersättare  

   

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 193, 205-206 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknadsinsatser §§ 193, 205-206 

 Patrik Karlsson, avdelningschef kultur & fritid §§ 193, 205-206 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism §§ 194, 205 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 192, 196 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller §§ 195-197, 205 

 Christer Johansson, enhetschef fritid § 205 

 Roger Larsson, verksamhetsledare Aktivitetshuset § 205 

 Thérèse Ehrenborg, kultursekreterare §205 

 

Utses att justera Martin Petersson (MP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 20 december 2018 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 192-206 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Martin Petersson (MP) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 192 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 12 december 2018 § 158 

Bilaga, ekonomisk rapport den 2 december 2018 

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 193 Dnr 2013-000102  

 

Avsiktsförklaring mellan Teknikcollege Halland och Laholms 

kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden tillstyrker avsiktsförklaringen mel-

lan Teknikcollege Halland och Laholms kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Sedan år 2010 har Osbecksgymnasiet och Vuxenutbildningen i La-

holms kommun varit certifierade enligt Teknikcollege Sveriges olika 

kriterier. Under denna tid har en omcertifiering genomförts år 2013, 

och år 2019 är det åter igen dags för en ny omcertifiering. Omcerti-

fieringen år 2013 visade på att utbildningarna inom el- och energi-

programmet (automation), fordon- och transport-, industritekniska- 

och teknikprogrammet uppvisade höga nivåer på genom- och utfö-

rande och där samarbetet och samverkan med det lokala näringslivet 

var en stor del till att Osbecksgymnasiet och Vuxenutbildningen blev 

godkända för ytterligare fem år.  

Under de sista åren har Teknikcollege Halland haft en processledare 

på 50 procent som stödjer arbetet i de lokala styrgrupperna i Laholm, 

Halmstad, Falkenberg och Varberg samt i regional styrgrupp som har 

finansierats med 50 000 kr per år från medverkande kommuner. 

Framtiden för Campus Laholm och utbildningsverksamheten är av-

hängd av att det goda klimatet mellan näringslivet och avdelning ut-

bildning fortsätter och där Teknikcollege Halland är en del att stärka 

varumärket. För att Teknikcollege Hallands certifieringen ska kunna 

genomföras behöver Laholms kommun göra en avsiktsförklaring 

mellan Teknikcollege Halland och Laholms kommun som bygger på 

en långsiktig satsning över tid. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 159 

Kultur- och utvecklingsverksamheten tjänsteskrivelse den 21 no-

vember 2018 

Bilaga, Avsiktsförklaring mellan Teknikcollege Halland och La-

holms kommun 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Teknikcollege Halland, Patrik Appelqvist 

Rektorer Osbecksgymnasiet, Vuxenutbildningen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 194 Dnr 2018-000251  

 

Nyttjande av rådhuset 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att rådhuset skall göras 

till ett hus öppet för allmänheten med inriktning på kulturverk-

samhet.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att verksamheten pre-

senterar ett förslag om driftsformer till nämndens sammanträde i 

mars 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Rådhuset har sedan turistbyrån flyttade till Teckningsmuseet 2013 

använts till intern kommunal verksamhet. Näringslivsenheten huse-

rade i rådhuset fram tills 2016 då verksamheten flyttade till Campus 

Laholm, och har sedan dess inhyst medarbetare inom kultur-och tur-

ismenheten. Under denna tid har rådhuset varit stängt för allmän-

heten. Det fanns planer på kultur- och utvecklingsnämndens sam-

manträdet 24 februari 2016 § 28 att använda en del av utrymmena 

för tillfälliga utställningar som kunde bokas av konstnärer, före-

ningar med flera men blev aldrig verklighet på grund av platsbrist, 

då alla rum användes som kontor. Under 2018 har förutsättningarna 

ändrats vilket gör att det står en del ytor tomma. Detta, i kombination 

med rådhusets framträdande centrala plats och rika historia, bidrar 

till att en utredning bör göras på hur huset bäst nyttjas för kommunal 

verksamhet, externa konstnärer, föreningar med flera och det intresse 

från allmänheten för någon slags publik verksamhet. 

 

Föreningen Gamla Laholm inkom den 27 november 2018 med ett 

förslag att ”skapa ett levande, öppet och aktivt rådhus som bidrar till 

trivsel och ett levande centrum och ger invånare och besökare mer 

kunskap om vår kultur och historia”. Skrivelsen innehåller förslag på 

utställningar, aktiviteter och samarbetspartners, men saknar redogö-

relser för ekonomi, framtagning av utställningar och aktiviteter samt 

öppethållande. Verksamheten vill dock poängtera att det kan finnas 

fördelar med externa aktörer såväl som intern drift.  

 

Verksamheten anser att det krävs en utredning kring hur rådhuset ska 

drivas av extern eller intern aktör, ekonomisk ram och hur verksam-

heterna ska se ut. Inga särskilda medel är avsatta till publik verksam-

het.   Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Då byggnaden är kulturhistorisk värderad i klass A, vilket innebär 

objektsvärde, nationellt intresse och omistlig, så är det av stort värde 

att eventuell anpassning sker med försiktighet. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 160 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 no-

vember 2018  

Inkommen skrivelse från Föreningen Gamla Laholm den 27 novem-

ber 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 24 februari 2016 § 

28  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Föreningen Gamla Laholm      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 195 Dnr 2018-000183  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar förslag till ändring i nämn-

dens delegationsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra 

åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i vissa 

ärende eller viss grupp av ärende. Det finns ärenden i enlighet med 

kommunallagen 6 kapitel 34 § som en nämnd inte får delegera, detta 

är bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kva-

lité. 

 

Utifrån kommunallagen har den anställde som beslutar på nämndens 

vägnar en obligatorisk anmälningsskyldighet, och det är nämnden 

som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

 

Delegationsordningen är ett levande dokument och behöver revide-

ras i samband med förändringar i organisationen. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutade den 26 september 2018 § 142 att ge 

verksamheten i uppdrag att genomföra en översyn av delegations-

ordningen.  Kultur- och utvecklingsverksamheten har tagit fram ett 

förslag till reviderad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 161 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 30 no-

vember 2018  

Förslag till delegationsordning för kultur- och utvecklingsnämnden. 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 196 Dnr 2018-000162  

 

Reviderad nämndsplan 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastslår reviderad nämndsplan 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden antog den 29 augusti 2018 § 123 

nämndsplanen för 2019. I nämndsplanen lämnade nämnden bland 

annat en ekonomisk behovsanalys för budget 2019 och ekonomisk 

plan 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget. Vidare lämnade 

nämnden förslag till målsatta indikatorer och informationsmått i för-

hållande till de gemensamma resultatmålen.  

 

Under hösten har samtliga nämnders nämndsplaner och budgetför-

slag beretts och kommunfullmäktige har den 27 november 2018 fat-

tat beslut om kommunplan med budget för 2019 samt ekonomisk 

plan för 2020-2021. Kommunfullmäktiges beslut innebär att den 

nämndsplan kultur- och utvecklingsnämnden beslutat om är revide-

rad. Enligt principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

nämnden revidera nämndsplanen om det föreligger behov utifrån 

ändrade förutsättningar från kommunfullmäktige. 

 

Nämndsplanen är reviderad i avsnitt 2 Ekonomiska förutsättningar 

och i avsnitt 3 Gemensamma resultatmål utifrån besluten i kommun-

fullmäktige.  

 

I avsnitt 3 är det justeringar av de målsatta indikatorerna och inform-

ationsmåtten som skett samt tillägg av nyckeltal från övriga nämnder 

vilket framgår i den reviderade nämndsplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 163 

Reviderad nämndsplan 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef       
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 197 Dnr 2018-000022  

 

Personuppgiftssamordnare inom kultur- och utvecklingsnämn-

dens verksamhetsområde 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden entledigar funktionen kvalitets-

utvecklare, staben från sitt uppdrag som personuppgiftssamordnare. 

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden utser funktionen utredare/verk-

samhetscontroller, staben som personuppgiftssamordnare för verk-

samheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 

(679/2016) för hantering av personuppgifter. Förordningen ersätter 

personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Med anledning av det ska 

verksamheten anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-

stiftningen.  

 

Den 31 januari 2018 § 3 antog nämnden riktlinjer för behandling av 

personuppgifter i Laholms kommun för kultur- och utvecklings-

nämndens verksamhetsområde. De gäller tillsvidare och grundar sig 

på bestämmelserna i lagstiftningen. Nämnden ska enligt riktlinjerna 

utse personuppgiftssamordnare som ska ansvara för och samordna 

personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. Den/de som ut-

ses som personuppgiftssamordnare ska vara en kontaktperson till 

dataskyddsombudet. Personuppgiftssamordnarna ska inneha sak-

kunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i frå-

gorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den egna 

verksamheten.  

 

Den 28 mars 2018 § 65 beslutade nämnden att utse kommunikatör, 

kultur och turism, kvalitetsutvecklare, staben och enhetschef, staben 

till personuppgiftssamordnare, och den 27 juni 2018 § 115 utsåg kul-

tur- och utvecklingsnämnden kommunsekreteraren som ny person-

uppgiftssamordnare för verksamheten istället för enhetschef, staben. 

Då tjänsten som kvalitetsutvecklare från 1 december 2018 är vakant, 

och en ny tjänst i staben som utredare/verksamhetscontroller tillsätts 

föreslås nämnden att utse den nya funktionen som utredare/verksam-

hetscontroller som personuppgiftssamordnare för verksamheten. 

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 164 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 no-

vember 2018 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens protokoll den 28 mars 2018 § 

65 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens protokoll den 27 juni 2018 § 

115 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens protokoll den 31 januari 2018 

§ 3 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kanslichef 

Kommunstyrelsen        
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 198 Dnr 2018-000138  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2018 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kultur- och utvecklingsnämndens beslut den 16 december 

2014 § 119 ska nämnden redovisa de ärenden som ska bli föremål 

för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per år.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 162 

Redovisning av nämndens beslut juni - december 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 199 Dnr 2017-000216  

 

Yttrande gällande plangranskning för detaljplan del av Trul-

storp 1:9 m.fl. (Ängstorps handelsområde) 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plan-

granskning för detaljplan del av Trulstorp 1:9 med flera (Ängstorps 

handelsområde), Laholm, men lämnar följande synpunkter att beakta 

i utvecklingen av Ängstorps handelsområde:  

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek 

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

platser etc.  

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området 

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning etc. 

 

Ärendebeskrivning 

Området inom detaljplanen för Ängstorps handelsområde ligger 

inom fastigheterna Trulstorp 1:9 och Lagaholm 3:1 i västra Laholm, 

norr om Västerleden och öster om järnvägen och cirka 2 kilometer 

sydväst om centrumkärnan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

ett verksamhetsområde för handels- och kontorsändamål i Laholms 

tätort. En liten del av planområdet planläggs även för drivmedelsför-

säljning.  

 

Detaljplanen granskas enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen men bedöms 

ge upphov till liten negativ miljöpåverkan och därför har en miljö-

konsekvensbeskrivning upprättats. Förslaget har kompletterats i en-

lighet med sammanfattning i samrådsredogörelsen. Eventuella syn-

punkter ska ha inkommit skriftligen senast den 21 december 2018 till 

miljö- och byggnadsnämnden. Efter granskningens utgång och ären-

dets behandling i miljö- och byggnadsnämnden kommer planförsla-

get att bli föremål för antagande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 165 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 no-

vember 2018 

Följebrev den 2 november 2018 

Bilaga, Plankarta 

Bilaga, Plan- och genomförandebeskrivning 

Bilaga, Samrådsredogörelse samt miljökonsekvensbeskrivning 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

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

§ 200 Dnr 2016-000054  

 

Yttrande gällande planprogram för Östra Nyby, del av Nyby 

3:38 m fl 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansam-

råd Detaljplan Östra Nyby, norra delen – Laholm, men lämnar föl-

jande synpunkter att beakta i utvecklingen av Östra Nyby:  

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek  

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

platser etc.  

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området 

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning etc 

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, direkt 

söder om riksväg 24 och öster om Ängelholmsvägen. Syftet med 

planförslaget Östra Nyby är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde 

med olika typer av boendeformer samt lokaler för en förskola. Även 

ett område för lager, kontor eller handel föreslås. En större park med 

lekplats för barn i olika åldrar föreslås i områdets västra del. I den 

östra delen föreslås ett naturområde för bland annat dagvattenhante-

ring. Den befintliga gång- och cykelvägen på den före detta banval-

len utgör ryggraden i området och ges en prioriterad framkomlighet. 

Planförslaget hanteras med standardförfarande och skickas ut för 

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

(2010:900/2014:900). Samråd sker även kring gjord behovsbedöm-

ning som visar att planförslaget inte medför betydande miljöpåver-

kan.  Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast den 

21 december 2018 till miljö- och byggnadsnämnden. Efter samråds-

tidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och byggnads-

nämnden förbereds planförslaget för granskning.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 166 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 no-

vember 2018 

Följebrev den 5 november 2018 

Bilaga, Plankarta 

Bilaga, Behovsbedömning  

Bilaga, Planbeskrivning 

 

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 201 Dnr 2018-000133  

 

Yttrande gällande plangranskning för detaljplan del av Mellby 

15:1., Mellbystrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plan-

granskning för detaljplan del av Mellby 15:1., Mellbystrand, men 

lämnar följande synpunkter att beakta i utvecklingen av Mellbyst-

rand:  

- Utökning av service gällande allmän kultur och bibliotek  

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

platser etc.  

- Tillgänglighetsanpassning för tillgång till området 

- Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, vid torgbildning etc. 

 

Ärendebeskrivning 

Delen av Mellby 15:1 som planläggs ligger i södra Mellbystrand. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförande av små bostäder 

som riktar sig till målgruppen 55+ på delar av det område som tidi-

gare har varit planlagt för naturändamål. I området föreslås det upp-

föras ca 25–30 bostäder i form av sammanbyggda hus. Mark inom 

planområdet avsätts också till någon form av samhällsservice. Syftet 

är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt 

huvudmannaskap inom planområdet. Detaljplanen granskas enligt 5 

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

med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande 

miljöpåverkan. Förslaget har kompletterats i enlighet med samman-

fattning i samrådsredogörelsen. Eventuella synpunkter ska inkomma 

senast den 4 januari 2019 till miljö- och byggnadsnämnden. Efter 

granskningens utgång och ärendets behandling i miljö- och bygg-

nadsnämnden kommer planförslaget att bli föremål för antagande 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 december 2018 § 167 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 no-

vember 2018 

Brev med granskningsinformation den 20 november 2018  

Bilaga, Sändlista 

Bilaga, Plankarta & Illustrationskarta 

Bilaga, Plan- och genomförandebeskrivning 

Bilaga, Samrådsredogörels 

  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 202 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 nämn-den i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning      

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 13 december 2018 över delegationsbeslut.           

_____ 

 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 203 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 13 december 2018 

Förteckning över förslag och synpunkter den 13 december 2018      

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 204 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 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 205 Dnr 2018-000005  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2018 

 

Presentation av Marie Olsson, t.f. avdelningschef arbetsmarknadsin-

satser 

 

Presentation av Patrik Karlsson, avdelningschef kultur & fritid 

 

Information från besöksnäringen 

- Uppdatering kring de tre destinationsutvecklingsområdena: cy-

kel, Lugnarohögen samt fiske. Även uppdatering kring Visit La-

holm.   

Jonas Heintz 

 

Information från biblioteket 

- Information om bland annat den nya ungdomsavdelningen Minus 

ett, bokbussens nya stripning, integrationsprojekt Mer för fler, 

Laholm utan gränser-evenemang.  

Pia Kyttä 

 

Framtiden för stranden som besöksmål 

- Nämnden inkom med förslag och synpunkter på stranden som 

besöksmål, som sedan kommer att lyftas i det fortsatta arbetet 

med stranden och kusten. 

Alexandra Fagerström 

 

Genomgång och uppdatering av skötselplanen över den offentliga 

konsten 

Thérèse Ehrenborg 

 

Redogörelse för hur Aktivitetshuset på Campus Laholm nyttjas 

Christer Johansson & Roger Larsson  

 

  Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Verksamhetsplan 2019 

- Kort genomgång av den föreliggande verksamhetsplanen för 

2019.  

Andreas Meimermondt & Alexandra Fagerström 

 

Information från kontaktpolitiker 

- Varit på besök på vuxenutbildningen, och fått medverka i ett an-

tagningsmöte. 

 

Information från verksamhetschef 

- Uppdatering kring budgetprocessen. 

- Uppdatering av rekryteringsprocessen för tjänster under avdel-

ning arbetsmarknadsinsatser 

- Uppdatering gällande den förändrade arbetsprocessen mellan so-

cialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden, där tjänste-

män från socialnämnden går över till kultur- och utvecklings-

nämndens verksamhet.  

 

Ordförande informerar 

- Ordförande tackar för denna tiden som har varit. 

 

Ledamöternas inspel 

- Angående den framtida vattenförsörjningen av den offentliga kons-

ten, bassänger m.fl. Användningsområden som inte kräver dricksvat-

tenstatus. Vad har kommunstyrelsen svarat på vårt beslut att föreslå 

kommunstyrelsen att genomföra den förstudie som vi beslutat om i 

september 2017?  

Gunnar Gullander   

Kommunstyrelsen har valt att inte att upp frågan i nuläget, och kul-

tur- och utvecklingsnämnden har inget beslutsmandat i vattenfrågan.  

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2018-12-19  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 206 Dnr 2018-000266  

 

Försäljning av cykel 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att acceptera budet på mot-

ionscykeln som inkommit via auktionssajt.      

 

Ärendebeskrivning 

En cykel i kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet har lagts ut 

på försäljning. Motionscykeln ligger för närvarande ute på en aukt-

ionssajt, där ett bud har inkommit. Kultur- och utvecklingsnämnden 

behöver besluta om att acceptera eller avslå budet.       

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef 

      

 

 


