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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 16 december 
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Protokollet som justerats den 18 december 2019, 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 18 december 2019 

till och med den 10 januari 2020  intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (22) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12:30 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)   

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP) §§162-166, 168-176 

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Maj-Lis Jeppson (SD) 

 Jörgen Nilsson (KD) 

 Ingrid Sjöberg (M) 

 Kent-Ove Bengtsson (MP) § 167  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare §§162-166, 168-176 

    

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Wiveca Ekeblad, avdelningschef kultur & fritid §§ 166-168, 176 (punkt 2) 

 Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 166-167 

 Christer Johansson, enhetschef fritid § 176 (punkt 2) 

 Jonas Heintz , enhetschef kultur & turism § 176 (punkt 2-3) 

 Pia Kyttä, t.f. enhetschef bibliotek §§ 165, 176 (punkt 2) 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 165 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad § 176 (punkt 5) 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 163-164 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare § 176 (punkt 4) 

 Elisabeth Roos-Lindell, elev Osbecksgymnasiet § 176 (punkt 1) 

 Sara Wellbo, lärare Osbecksgymnasiet § 176 (punkt 1) 

 Monika Hamilton, lärare Osbecksgymnasiet § 176 (punkt 1) 

 Ola Hagström, arbetsledare Lilla kontoret §§ 166-168, 176 (punkt 2-3) 

 Joakim Svensson, Lilla kontoret §§ 166-168, 176 (punkt 2-3) 

  

 

Utses att justera Bertil Johansson (LP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 18 december 2019 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 162-176 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson (LP)
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 162 Dnr 2019-000340  

 

Närvarorätt för utomstående 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Ola Hagström, arbetsledare och Joakim Svensson från Lilla kon-

toret medges närvarorätt vid kultur- och utvecklingsnämndens 

sammanträde.  

      

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 163 Dnr 2019-000005  

 

Ekonomisk rapport år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi och 

eventuella avvikelser. 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 129 

Bilaga, Ekonomisk rapport jan-nov 2019           

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 164 Dnr 2019-000330  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att: 

 

- avsätta 7 450 tkr för kostnader inom kultur- och utvecklings-

verksamhetens gemensamma område samt 

 

- avsätta 910 tkr för kostnader relaterade till direkta kostnader 

för driften av kultur- och utvecklingsnämnden samt 

 

- avsätta 46 000 tkr för kostnader inom Avdelning kultur & fritid 

samt  

 

- avsätta 144 130 tkr för kostnader inom Avdelning utbildning 

samt  

 

- avsätta 32 740 tkr för kostnader inom Avdelning arbetsmark-

nad samt 

 

- att tillgängliggöra 4 800 tkr av schablonmedel från Migrations-

verket till verksamheten fördelat på 500 tkr till Avdelning kultur 

& fritid, 2 500 tkr till Avdelning utbildning och 1 800 tkr till 

Avdelning arbetsmarknad samt  

 

- anta verksamhetens förslag på nyckeltal 2020.  

 

Ärendebeskrivning  

Internbudgetförslag 2020 har arbetats fram i samråd mellan en-

hetschefer, avdelningschefer och staben inom kultur- och ut-

vecklingsverksamheten. Förslaget representerar en budget i ba-

lans utifrån förutsättningar givna i kommunfullmäktiges budget-

beslut med fokus på de effekter som kultur- och utvecklings-

nämnden vill uppnå med verksamheten. Dessa baseras i sin tur 

på Laholms kommuns fastslagna mål och hämtas ur nämndsplan 

2020-2023. Budgetförslaget bygger inte på en ändringsbudget 

baserad på 2019 års ram utan på en behovsbudget som arbetats 

fram i dialog med respektive enhetschef.   

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

 

Forts 

Förslaget omfattar driftbudget för de anslagna kommunala net-

toanslaget om 231 230 tkr såväl som den projicerade schablon-

tilldelningen av anslag från Migrationsverket om (prognostise-

rat) 4 800 tkr. Kultur- och utvecklingsverksamheten har inom ra-

men för den tilldelade budgeten alla möjligheter att ta nästa steg, 

utvecklas och fortsätta systematisera arbetet med alla de områ-

den som ligger inom kultur-och utvecklingsnämndens ansvars-

område. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 130 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens internbudgetförslag 2020 

inkl. nyckeltal 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 165 Dnr 2016-000177  

 

Biblioteksplan 2020-2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka ut förslag på 

biblioteksplan 2020-2023 på remiss till övriga nämnder. Svar 

ska lämnas till kultur- och utvecklingsnämnden senast den 29 

februari 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen 

plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Bibliotekspla-

nen förklarar hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen 

och beskriver biblioteksverksamhetens inriktning under åren 

2020-2023. 

 

Vid periodens slut ska biblioteksplanen utvärderas och revideras. 

Kultur- och utvecklingsnämndens biblioteksorganisation har hu-

vudansvaret för genomförande och uppföljning av bibliotekspla-

nen. Biblioteksplanen ska kopplas till en årlig enhetsplan där 

satsningsområden och aktiviteter beskrivs mer utförligt. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 131 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 28 

november 2019 

Bilaga, Förslag till biblioteksplan 2020-2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 166 Dnr 2019-000319  

 

Fördelning av bidrag till tidigare avslagna ansökningar 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bevilja bidrag en-

ligt följande: 

a) Knäreds forskarring & Hembygdsförening – 80 000 kr, mål-

ning av föreningslokal  

b) Våxtorps Boll & idrottssällskap – 10 000 kr, ny linjeringsma-

skin  

c) Skottops IF – 30 000 kr, reparation och underhåll av klubb-

lokal  

d) Knäreds IK – 30 320 kr, renovering av tre dörrar och en ny 

tvättmaskin 

e) Laholms Skytteförening – 112 000 kr, nya gevär och en kom-

pressor 

f) Genevad/Veinge IF – 33 625 kr, nytt avbytarbås 

g) Le Petit Boule – 57 000 kr, energibesparande åtgärder 

h) Hasslövs Hembygdsförening- 3129 kr, målning av förenings-

lokal 

i) Ysby BK – 243 619 kr, totalrenovering av omklädningsrum 

och klubblokal 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har avsatt 600 tkr av ej utnytt-

jade medel till ett extra övrigt bidrag 2019. Fritidsenheten fick i 

uppdrag av kultur- och utvecklingsnämnden den 27 november 

2019 § 152 att ta fram förslag på de föreningar som fått avslag 

på ordinarie övrigt bidrag ansökningarna under 2019 och som i 

dagsläget fortfarande är aktuella för att erhålla bidrag. Verksam-

heten har tagit fram förslag på de föreningar som år 2019 fått 

avslag på sin ansökan om övrigt bidrag. Förslaget från verksam-

heten är baserat på angelägenhetsgraden i ansökan och det prio-

riterade området med verksamhet för barn och ungdomar samt 

funktionshindrade. Det sammanlagda beloppet på verksamhet-

ens förslag uppgår till 599 693 kr. Hasslövs IS avslagna ansök-

ning är inte längre aktuellt för övrigt bidrag då de erhållit kost-

nadstäckning för hela det sökta beloppet via lokalbidraget. Några 

föreningar har erhållit sponsring och bidrag för delar av ändamå-

let de sökt, dessa belopp har frånräknats i förslaget. 

  Forts  
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidrags-

formen övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller ob-

jekt, som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som ange-

lägna och som inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan 

bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, 

större arrangemang, större reparations- och underhållsåtgärder 

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

samhet. Bidrag kan dessutom lämnas till speciell verksamhet för 

funktionshindrade och/eller annan verksamhet som kultur- och 

utvecklingsnämnden finner särskild anledning att stödja. Kultur- 

och utvecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta om 

bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla 

medel. Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande in-

vesteringar till exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller 

andra större kostnader skall prövas i samband med upprättande 

av kommunplan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets prototokoll den 9 december 2019 § 132 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 

november 2019  

Samtliga ansökningshandlingar - Övrigt bidrag 2/2019  

Samtliga ansökningshandlingar - Övrigt bidrag 1/2019  

Bilaga, Sammanställning av Extra övrigt bidrag 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar      
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 167 Dnr 2019-000143  

 

Bidrag till allmän samlingslokal 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att bevilja bidrag till 

samlingslokaler 2020 enligt nedan:  

                                                                                 (kr) 

Blankeredsgårdens ek.förening             27 000  

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården            80 000 

Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad         115 000 

Föreningen Lagagården                        150 000 

Föreningen Ysby Bygdegård                          86 000 

Hasslövs Bygdegårdsförening                          59 000 

Knäreds Bygdegårdsförening                          95 000 

Mellbystrandsföreningen                        145 000 

Mestocka Nya Bygdegårdsförening                    64 000 

Solbackens Bygdegårdsförening                        101 000 

Våxtorps Bygdegårdsförening                        115 000 

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening          62 000 

Ålstorps Bygdegårdsförening                          54 000 

 

Summa                     1 153 000 
 

Ärendebeskrivning 

Ansökningar om bidrag för verksamheten år 2020 har inkommit 

från 13 föreningar. Kommunens stöd till föreningar som upplåter 

allmänna samlingslokaler regleras av Laholms författnings-

samtling 7.9 ”Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslo-

kaler”. Nuvarande regler gäller sedan 1 januari 2008. 

 

Enligt bestämmelserna ovan skall sökande förening och sam-

lingslokal uppfylla följande krav för att kommunen skall lämna 

bidrag: 

a) det skall finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten, 

b) lokalen skall fylla skäliga krav på god standard, 

c) lokalen skall i skälig omfattning och på skäliga villkor hållas 

tillgänglig för föreningsmöten, studieverksamhet, kulturell verk-

samhet, förströelse m.m., 

d) lokalen skall ha en allsidig användning och 

e) det skall finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och 

förvalta lokalen. 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

 

Forts 

Bidraget till allmänna samlingslokaler har sedan 2016 varit på 

samma nivå som dagens förslag, 1 153 000 kr. 

 

Driftsbidraget till samlingslokal fastställs huvudsakligen med 

hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna för respektive sam-

lingslokal. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 133 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 29 

november 2019 

Bilaga, Bestämmelser om bidrag till allmänna samlingslokaler, 

Laholms författningssamling 7.9 

Ansökningar med tillhörande handlingar från 13 föreningar (lig-

ger separat från kallelsen) 

Bilaga, Sammanställning av ansökningar 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bertil Johansson (LP) i handlägg-

ningen i detta ärende.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 168 Dnr 2019-000014  

 

Temporär lösning för Flammabadets Camping 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ber om att tillföras medel  

om 75 tkr i kompletteringsbudget 2020 för att kunna genomföra 

en temporär lösning för Flammabadets camping.       

 

Ärendebeskrivning 

Nya Flammabadets Camping som tidigare använt fotbollsklub-

bens WC och dusch för sina campinggäster kommer från och 

med sommaren 2020 ej ha den möjligheten längre då fotbolls-

klubben sagt nej till fortsatt nyttjande. Entreprenörerna som idag 

driver campingen har vänt sig till Laholms kommun för att få 

hjälp med finansiering av ett servicehus som förutom att ge gäs-

terna den nödvändiga service de behöver även skulle öppna möj-

ligheten för att expandera campingen.  

Kommunstyrelsen tog ett beslut den 8 oktober 2019 § 205 att 

inte beställa ett servicehus i detta läge. Kultur- och utvecklings-

nämnden gavs samtidigt i uppdrag att utreda andra möjligheter 

för campingen att lösa behovet av wc och dusch under säsongen, 

april till september.  

Kultur- och utvecklingsverksamheten har undersökt 2 alternativ: 

1. möjligheten att använda Flammabadets omklädningsrum, 

som kommunstyrelsens ledningsutskott anmodade nämnden, 

vilket visade sig vara direkt olämpligt och det framgick i kul-

tur- och utvecklingsnämndens skrivelse den 27 november 

2019 § 149 att det ej är ett alternativ.  

2. att hyra dusch/wc vagnar skulle vara möjligt och prisuppgif-

ter begärdes in från 3 företag. Det förslag som bäst mötte ent-

reprenörens behov, och även var billigast kostar ca 85 000 

kronor per 6 månaders period (april-september). Priset inklu-

derar frakt och iordningställande under förutsättning att kom-

munledningskontoret bekostar och förbereder el, vatten och 

avlopp.  

Under förutsättning att entreprenören får ett arrende som löper 

på tre år skulle detta kunna vara en lösning på kort sikt.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Under tiden så behöver det tas fram en detaljplan som medger en 

utökning av campingen, och marken behöver markberedas.  

Detta gör det möjligt för en entreprenör att utöka campingverk-

samheten och driva den med lönsamhet. Så länge arbetet med 

detaljplanen pågår behöver dusch/wc vagn hyras in.  

Kultur- och utvecklingsnämnden önskar därmed att tillföras 75 

tkr i kompletteringsbudgeten 2020.  

Entreprenören får från och med 2020 ett höjt arrende från 6 000 

kronor per år till 15 000 kronor per år vilket är den kostnad de 

uppgett kunna bära. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 134 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 de-

cember 2019 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 27 november 

2019 § 149      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 169 Dnr 2019-000312  

 

Yttrande över detaljplan del av Åmot 2:4, Laholms kommun 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot De-

taljplan för Åmot 2:4.  

 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Åmot 

2:4 på samråd. Detaljplan Åmot 2:4 ligger strax nordost om 

Mellbystrand centrum och omfattar det grönområde som ligger i 

det bostadskvarter som avgränsas av Birger Pers väg, Marias 

väg, Tångvägen och Kustvägen. Planförslaget syftar till att möj-

liggöra för bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Det 

för att kunna erbjuda fler boendeformer, utmed kusten, vid sidan 

av enbostadshus. Delar av Marias väg och Birger Pers väg plan-

läggs även för att övergå till kommunalt huvudmannaskap. De-

taljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanens intent-

ioner. Planförslaget hanteras med standardförfarande och sam-

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

(2010:900/2014:900). Samrådstiden för detaljplan del av Åmot 

2:4 pågår mellan den 11 november 2019 till och med den 16 de-

cember 2019. Kultur- och utvecklingsnämnden har fått uppskov 

till den 18 december. Samråd sker även kring gjord behovsbe-

dömning som visar att planförslaget inte innebär betydande mil-

jöpåverkan. Därmed har en miljökonsekvensbeskrivning inte ta-

gits fram. 

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har inget att invända mot 

Detaljplan för Åmot 2:4. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 135 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 de-

cember 2019 

Följebrev med sändlista den 7 november 2019 

Plankarta  

Samrådshandling - Detaljplan för del av Åmot 2:4 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      



 SAMMANTRÄDESPROTO-

KOLL 

Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-12-16  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 170 Dnr 2019-000174  

 

Uppföljning av nämndens beslut år 2019 

 

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 före-

mål för särskilt uppföljning. Redovisningen sker två gånger per 

år. 

Redovisningen är uppdelad i flertalet kategorier; uppdrag till 

verksamheten från nämnden; externa uppdrag till nämnden (från 

andra nämnder och/eller kommunstyrelsen och kommunfull-

mäktige); ärenden som kultur- och utvecklingsnämnden har ex-

pedierat och inväntar återkoppling; avslutade uppdrag som ännu 

inte implementerats eller genomförts i verksamheten samt avslu-

tade uppdrag.   

 

Föreliggande redovisning är en utökning jämfört med tidigare 

uppföljningar av nämndens beslut, av den anledning att nämnden 

och verksamheten enklare ska kunna följa upp samtliga beslut 

och uppdrag som är pågående och aktuella för kultur- och ut-

veckling.    

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 136 

Bilaga, Uppdrag & beslut till/från kultur- och utvecklingsnämn-

den juni- december 2019 

 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 171 Dnr 2019-000329  

 

Verksamhetens närvaro på nämndssammanträdena 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att de stående inform-

ationspunkterna på nämndssammanträdena ska följa förelig-

gande indelning.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 7 januari 2019 § 

5 att de stående informationspunkterna från verksamheten på 

nämndssammanträdena skulle delas in avdelningsvis: utbild-

ning, arbetsmarknad och kultur & fritid enligt ett schema för året. 

Under respektive informationspunkt kan avdelningen lyfta vad 

de anser viktigt och intressant för nämnden att få kännedom om, 

och nämnden har i sin tur kunnat ställa frågor om avdelningen.  

 

Inför 2020 behöver ett nytt schema beslutas. Verksamheten fö-

reslår följande indelning:  

 

Månad Avdelning 

Januari  -  

Februari Utbildning 

Mars Kultur & fritid 

April Arbetsmarknad 

Maj  Utbildning 

Juni Kultur & fritid 

Juli Ingen nämnd 

Augusti -  

September Arbetsmarknad 

Oktober Utbildning 

November Kultur & fritid 

December Arbetsmarknad 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 137 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 4 de-

cember 2019 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 172 Dnr 2019-000178  

 

Reviderad nämndsplan 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden fastslår reviderad nämndsplan 

2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden antog den 28 augusti 2019 § 93 

nämndsplan för 2020. Under hösten har samtliga nämnders 

nämndsplaner beretts och kommunfullmäktige har den 26 no-

vember 2019 § 143 fattat beslut om kommunplan med budget för 

2020 samt ekonomisk plan för 2021-2022.  

 

Kommunfullmäktiges beslut innebär att den nämndsplan kultur- 

och utvecklingsnämnden beslutat om är reviderad. Enligt princi-

perna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämnden revi-

dera nämndsplanen om det föreligger behov utifrån ändrade för-

utsättningar från kommunfullmäktige.  

 

De revideringar som gjorts gäller tillägg av nyckeltal.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 9 december 2019 § 138 

Bilaga, reviderad nämndsplan 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 173 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till hand-

lingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till kultur- och ut-

vecklingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 10 december 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 10 december 2019 över synpunkter och förslag. 

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 174 Dnr 2019-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till hand-

lingarna. 

 

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 enlighet med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till 

nämnden i den ordning som bestäms i nämndens delegationsord-

ning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 10 december 2019 över delegationsbeslut.      

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 175 Dnr 2019-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och tra-

kasserier år 2019 

 

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 behand-

ling, diskriminering 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 sy-

stem och upprätta rutiner för hur en anmälan om kränkande be-

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

mer såväl rektorn som huvudmannen till del. Huvudmannen ska 

även se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande be-

handling och diskriminering. Varje lärare eller annan personal 

som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling/diskriminering/ trakasserier i samband 

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rek-

torn är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

 

Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet      

      

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 176 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

1. Redovisning av utlandspraktik, HT-programmet  

- Berättar om sin utlandspraktik i Tavira, Portugal; förvänt-

ningar och erfarenheter. 

Elisabeth Roos-Lindell, Monika Hamilton, Sara Wellbo  

 

2. Information från avdelning Kultur & fritid   

- redovisning av projekt som är på gång, bland annat bemö-

tande mot ungdomar, biblioterapi, psyklyftet.  

- inköpsstöd (medel) till biblioteket beviljat. 

Pia Kyttä  

 

- Antagits en entreprenör till belysning på Veinge konst-

gräsplan. Förhoppningsvis klart v. 8 (om ingen överkla-

gan sker). Fram till dess provisorisk lösning (för träning).  

- Nytt kassasystem - bokningar till gruppaktiviteter etc. 

kommer att bokas via nätet.  

Christer Johansson 

 

- Lugnarohögen yttre skikt klart. Inväntar information från 

betongexpert. Förbereder för utställning; nya texter etc. 

Förväntar sig många besökare.  

- Tillgänglighet/digitalisering av Lugnarohögen – finns möj-

ligheter att filma inne i Lugnarohögen för att kunna visa på 

hemsida för att öka tillgängligheten, som verksamheten tit-

tar undersöker.  

- Halland Opera & Vocal Festival - 20-22 februari 2020 i La-

holm & Halmstad. Föreställningar på Laholms teater samt 

”Opera Lounge” workshop på Campus Laholm.  

- Stena Line - Golden deals, marknadsföring av besöksmål. 

Destinationsutvecklare arbetar med att ta fram erbjudande av 

verksamheter som finns inom kommunen och informera fö-

retag om möjligheten.  

Jonas Heintz 

 

 

 

     Forts 
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Forts 

 

3. Uppföljning Kulturplan 2017-2020 

- Uppföljning av verksamhetens styrdokument för kultur.  

- En revidering behövs göras nästa år inför 2021.  

Jonas Heintz 

 

4. Verksamhetsplan  

- Redovisning av verksamhetsplan 2020 

Alexandra Fagerström 

 

5. Arbetet med KAA  

- Organisering inför 2020 

Marie Olsson 

 

6. Information från verksamhetschef 

- Tilldelning av ESF-medel (ca 4-4,5 mkr) ang. projektet ”Mål-

medvetenhet på hemmaplan”. 

- Verksamheten har tilldelats 100 tkr i omställningsfonden, vil-

ket möjliggör genomförande av ledarutveckling för stabsmed-

lemmar och enhetschefer.  

- Status på aktuella sjukskrivningar.  

- Lokaloptimeringsutredningen pågår, görs av tjänstemän inom 

kommunstyrelsens verksamhet.   

- Ärendet om den kommunala förvaltningsorganisationen skjuts 

fram till 1/1 2021.  

- Vinteravslutningen 19 december.   

Andreas Meimermondt 

 

7. Information från ordförande 

- Beredningsutskottet gav verksamheten i uppdrag att redovisa 

reflektioner och eventuella åtgärder med anledning av resultat 

och rapport från PISA 2018 i mars 2020. 

Ove Bengtsson 

 

8. Information från kontaktpolitiker 

- Inget att informera.  

 

9. Ledamöternas inspel 

- Inga inspel.  

      

_____      


