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§ 1 Dnr 2018-000262 

Val av beredningsutskott i kultur- och utvecklingsnämnden samt andra valärende 

§ 2 Dnr 2014-000245 

Val av styrelseledamot till Relax Fishing Sweden 

§ 3 Dnr 2014-000256 

Val av representanter i Leader Inland och Leader Kustland 
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Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2019 

§ 5 Dnr 2018-000267 

Verksamhetens närvaro på nämndssammanträdena 

§ 6 Dnr 2018-000268 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2019 



 

 

Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 7 januari 2019 

 
Protokollet som justerats den 7 januari 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 

7 januari 2019 till och med den 28 januari 2019 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-01-07  
 

Plats och tid Sammanträdesrum Svanen, klockan 15:00 – 16.00 

 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L)  

 Kerstin Lindqvist (C)  

 Birgitta Fritzon (S) 

 Bertil Johansson (LP) 

 Thomas Lövenbo (SD) 

 Anna Nylander (SD) 

  

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP)  

 Sten Candell (M) 

 Ingrid Sjöberg (M) 

 Jörgen Nilsson (KD) 

 Jan Norrman (MED) 

  

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Magnus Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 7 januari 2019 klockan 16.30 

 

Paragrafer  §§ 1-6 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 1 Dnr 2018-000262  

 

Val av beredningsutskott i kultur- och utvecklingsnämnden 

samt andra valärende 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden väljer följande ledamöter och 

ersättare i beredningsutskottet för tiden den 7 januari 2019 - 31 

december 2022: 

 

                           Ledamöter Ersättare 

     Ove Bengtsson (C)  Kerstin Lindqvist (C) 

     Angela Magnusson (M)  Ingrid Sjöberg (M) 

     Magnus Johansson (S)           Birgitta Fritzon (S)  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden väljer följande ordförande, 1:e 

vice ordförande samt 2:e vice ordförande i beredningsutskottet 

för ovan period: 

 

Ordförande: Ove Bengtsson (C) 

1:e vice ordförande: Angela Magnusson (M) 

2:e vice ordförande: Magnus Johansson (S)  

 

3. Följande regler skall gälla för inkallande av ersättare till tjänstgö-

ring i beredningsutskottet: 

 

För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 

c  c, m, s 

m  m, c, s 

s  s, c, m 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 25 § i kultur- och utvecklingsnämndens reglemente ska det 

inom nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamö-

ter och tre ersättare. Enligt 12 och 14 §§ reglementet för kultur- och 

utvecklingsnämnden ska nämnden bestå av nio ledamöter och nio 

ersättare samt ha ett presidium bestående av en ordförande samt en 

förste och en andre vice ordförande. Nämnden väljer för den tid som 

nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande samt 

en förste och andre vice ordförande. Vid valet av ersättare ska även 

bestämmas den ordning i vilken de ska kallas in till tjänstgöring. 

  Forts 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-01-07  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll den 18 december 2018 § 136 

Reglemente för kultur- och utvecklingsnämnden 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 2 Dnr 2014-000245  

 

Val av styrelseledamot till Relax Fishing Sweden  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att utse avdelningschef för 

kultur & fritid till Laholms kommuns styrelseledamot i Relax 

Fishing Sweden Ekonomisk Förening.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2015 § 2 att godkänna 

Laholms kommuns medlemskap i Relax Fishing Sweden Ekonomisk 

förening samt dess stadgar. Sportfiskedestinationen Relax Fishing 

Sweden (RFS) bildades i februari 2015 tillsammans av två fiske-

vårdsområden, Nissans Sportfiske och Laholms Laxfiske, och 2 

kommuners (Laholm och Halmstad) destinationsutvecklingsverk-

samheter.  

 

Styrelsen i Relax Fishing Sweden innefattar en ordinarie ledamot 

från Laholms kommun. Tidigare har kultur- och utvecklingsnämn-

dens ordförande varit ordinarie ledamot i föreningen. Kultur- och ut-

vecklingsverksamheten förslår dock att avdelningschef kultur & fri-

tid utses som Laholms kommuns styrelseledamot, då ansvaret för 

destinationsutveckling ingår i avdelningschefens uppdrag. I uppdra-

get som destinationsutvecklare ingår bland annat fiskevårdsfrågor 

och fisketurism.  

 

Dock har Laholms kommun, som medlem i Relax Fishing Sweden 

Ekonomisk Förening, att utse ombud med ersättare att företräda 

kommunen vid föreningens stämmor. Kommunfullmäktige valde 

den 18 december 2018 § 37 Ove Bengtsson (C) som ombud och 

Magnus Johansson (S) som ersättare vid stämmor med Relax Fishing 

Sweden Ekonomisk Förening för tiden den 1 januari 2019 - 31 de-

cember 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 de-

cember 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll den 18 december 2018 § 163 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 3 Dnr 2014-000256  

 

Val av representanter i Leader Inland och Leader Kustland 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att från och med årsmötet 

som hålls i april 2019 utse följande representanter till Leader Inland 

och Leader Kustland: 

 

Ledamot  Ersättare  

Ove Bengtsson (C) Magnus Johansson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Regionstyrelsen bildade år 2007 två Leaderområden i länet, kust re-

spektive inland. LAG-grupperna ansvarar för verksamheten i Lea-

derområdena och utgör styrelse och har det formella uppdraget att 

fatta beslut om projekt och finansiering. 

 

Leader Inland består av 17 ledamöter, varav kommunerna utser sex, 

Region Halland två, ideell sektor fyra och företagen fem ledamöter. 

Leader Kustland består av 15 ledamöter, varav kommunerna utser 

fem, Region Halland två, ideell sektor fyra och företagen fyra leda-

möter. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har att för tiden från och med års-

mötet i april att utse en ledamot och en ersättare i Leader Inland och 

en ledamot och en ersättare i Leader Kustland. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 de-

cember 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 4 Dnr 2018-000175  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar reviderad sammanträdesplan 

för kultur- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för 

år 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 7 § i reglementet för kultur- och utvecklingsnämnden, sam-

manträder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer. 

Följande sammanträdesplan föreslås för år 2019: 

 

Beredningsutskott                   Kultur- och utvecklingsnämnd 

23 januari            30 januari   

25 februari            4 mars  

20 mars            27 mars  

17 april                               29 april  

22 maj            29 maj 

17 juni            26 juni  

21 augusti            28 augusti  

18 september           25 september  

21 oktober            28 oktober  

20 november           27 november   

9 december                              16 december 

 

Sammanträdesdag varierar mellan måndagar och onsdagar, och sam-

manträdena startar i regel 08.30 (med få undantag). Sammanträdes-

rum enligt ordförandes plan.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD): Yrkar på att nämndens sammanträdesplan 

skall vara den som fattades av kultur- och utvecklingsnämnden den 

28 november 2018 § 187.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 de-

cember 2018 

Bilaga, Reviderad sammanträdesplan för kultur- och utvecklings-

nämnden och dess beredningsutskott den 12 december 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 5 Dnr 2018-000267  

 

Verksamhetens närvaro på nämndssammanträdena 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att de stående informat-

ionspunkterna från verksamheten på nämndssammanträdena delas in 

avdelningsvis: utbildning, arbetsmarknadsinsatser och kultur & fri-

tid.   

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden har varje nämndssammanträde haft 

en eller flera enhetschefer som har haft ett informationsärende om 

sin respektive enhet, där de har presenterat vad som är på gång, nu-

lägesanalys och blickat framåt. Enheterna har lyft vad de anser vik-

tigt och intressant för nämnden att få kännedom om, och nämnden 

har i sin tur kunnat ställa frågor om verksamheten. I regel har varje 

enhet haft ett informationsärende i nämnden två gånger om året.  

 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår att istället dela in 

verksamhetens informationsärenden avdelningsvis, där varje avdel-

ning tre gånger om året ger en nulägesbild av avdelningarna i sin 

helhet, och där både avdelningscheferna och enhetscheferna medver-

kar. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 de-

cember 2018 

Bilaga, Schema för avdelningarna i nämnden 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 6 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden 2019 

 

- Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget 2019 

 

Internbudgeten tas upp för beslut på nämndens sammanträde i ja-

nuari 2019.  

 

Verksamhetschefen ber även kultur- och utvecklingsnämnden att 

fundera på hur nämnden vill agera framöver gällande gymnasie-

skolan och dess volymkompensation och elevpeng; antingen en 

elevpeng som skiftar beroende på elevantalet eller en fast summa. 

Den interkommunala ersättningen påverkas beroende på hur man 

ställer sig till frågan. Kultur- och utvecklingsnämnden volym-

kompensarades inte fullt ut av kommunfullmäktige, utan endast 

90 % av mellanskillnaden, vilket motsvarar 500 tkr i minskade 

anslag.  

Andreas Meimermondt 

 

- Undertecknande av kultur- och utvecklingsnämndens handlingar 

Andreas Meimermondt 

 

- Delgivning med kultur- och utvecklingsnämnden 

Andreas Meimermondt 

 

- Öppnande av anbud hos kultur- och utvecklingsnämnden 

Andreas Meimermondt 

 

- Intressegruppen för passivhus i Sverige AB, som fungerar som 

en förening för de som arbetar med liknande frågor, skall anordna 

en konferens om passivhus som ska hållas i Glänningehallen i 

oktober 2019. Förväntas komma ca 200-300 deltagare. Det kul-

tur- och utvecklingsverksamheten bidrar med är iordningstäl-

lande av hallen (ca 35-40 tkr) samt en lokal kontaktperson (ca 50 

timmar). Ett utmärkt tillfälle att visa upp och synliggöra en stor 

satsning i Laholms kommun, och träna på kommersiellt evene-

mang. Ligger under avdelningschefens ansvar och budgetram 

inom det förslag som läggs.  

 


