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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 27 november 
2019 

 
Protokollet som justerats den 2 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 2 december 2019 

till och med den 25 december 2019 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  
 

Plats och tid Hotell- och turismprogrammets lokal, Campus Laholm,  

klockan 08.30 – 15.15, lunch (ajournering) klockan 12.00-13.00 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Karl-Fredrik Tholin (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), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

 Maj-Lis Jeppson (SD), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Peter Åberg, sportchef LFK § 161 (punkt 1) 

 Magnus Nigelius-Solheim, ordförande LFK § 161 (punkt 1) 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 145-147, 161 (punkt 2-3, 6) 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare § 161 (punkt 2) 

Cornelia Svensson, enhetschef JobbLaholm & mottagning ny- 

-anlända § 161 (punkt 3) 

Anette Martinsson, enhetschef Jobbcenter § 161 (punkt 3) 

Joel Axelsson, enhetschef Vägledningscentrum § 161 (punkt 3) 

Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 148, 161 (punkt 9) 

Wiveca Ekeblad, avdelningschef kultur & fritid §§ 148-161 (punkt 4-5, 7-13) 

Nathalie Sandberg, destinationsutvecklare §§ 154-155, 161 (punkt 4-5) 

Christer Johansson, enhetschef fritid §§ 149-153 

Jonas Heintz enhetschef kultur & turism §§ 154-155, 161 (punkt 4-5) 

Kalle Hansson, fritidsledare §§ 149-153 

Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsulent §§ 149-153 

 

Utses att justera Birgitta Fritzon (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 2 december 2019 klockan 13.00 

 

Paragrafer  §§ 145-161 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

Justerande __________________________________ 

 Birgitta Fritzon (S)
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 145 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 20 november 2019 § 115 

Bilaga, Ekonomisk rapport jan-okt 2019      

_____ 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 146 Dnr 2019-000309  

 

Upphandlande av platser för Daglig verksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tio platser för Daglig-

verksamhet jml LSS ska upphandlas. Platserna ska ge en möjlighet-

för personer i Daglig verksamhet att träna och närma sig den ordina-

rie arbetsmarknaden. 

 

Ärendebeskrivning 

Personer från och med 18 år som ingår i Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) personkrets har rätt till in-

satser jml LSS § 9:10 i form av Daglig verksamhet. Sedan 2015 an-

svarar kultur- och utvecklingsverksamheten för att bedriva en större 

del av kommunens dagliga verksamhet. Socialnämnden har kvar an-

svaret för den dagliga verksamhet som är inriktad mot ”sinnesträ-

ning”. 

 

År 2013 knoppades dåvarande Daglig verksamhet, ”snickeriet”, av 

från socialnämnden med mål att drivas av Laholms arbetskooperativ 

(LAK) som ett socialt företag. LAK sökte och beviljades tillstånd 

hos Socialstyrelsen att få driva daglig verksamhet. Processen tog tre 

år och tillståndet var klart i november 2017. I avvaktan på att tillstånd 

och upphandling av platser till socialt företag skulle bli klart beslu-

tade kommunen att stå för hyreskostnaden till föreningen samt kost-

nad för 2.5 personal som handledare. Laholms kommun påbörjade 

upphandling men den avbröts i september 2018 då det blev dyrare än 

budgeterat. Föreningen har under tiden och i avvaktan på vidare be-

slut och avtal fortsatt erbjuda platser för Daglig verksamhet i sam-

verkan med kommunen. Kommunen har hela tiden varit huvudman 

för den Dagliga verksamheten och arbetsledarna har haft kvar sin an-

ställning och arbetsledning av kommunen. Ansvaret för samverkan 

med föreningen ligger idag under kultur- och utvecklingsnämnden. 

Föreningen är en egen juridisk person och den övriga ekonomin i 

föreningen hanteras av föreningen. Kommunen har behov av platser 

som kan erbjuda arbetsträning och meningsfullt arbete, möjlighet till 

inflytande, gemenskap och social och personlig utveckling. Verk-

samheten behöver vara individanpassad och ska kunna erbjuda möj-

lighet till arbetsuppgifter som både är praktiska och ger möjlighet till 

att arbeta serviceinriktat.  

 

  Forts 
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Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts  

 

Då LAK är en förening som är en egen juridisk person kan inte avtal 

skrivas utan upphandling. 

 

Kostnad för platserna ska motsvara budget för två heltidstjänster som 

arbetsledare, budget för lokalkostnad samt kostnad för habiliterings-

ersättning till deltagarna som ligger i verksamheten idag. Kostnaden 

för platserna ska inte överstiga nuvarande budget. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 117 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 no-

vember 2019 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Daglig verksamhet 

Socialnämnden 

Upphandlingsenheten      
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 147 Dnr 2019-000305  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan 2020 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för  

kultur - och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 

2020. 

 

Ärendebeskrivning 

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

manträder nämnden på den dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämndens sammanträdesplan ska lämnas till kommunstyrelsen sen-

ast den 1 december före det år som planen avser. Följande samman-

trädesplan föreslås för år 2020: 

Beredningsutskott  Kultur- och utvecklingsnämnd 

16 januari  23 januari 

13 februari  27 februari 

16 mars (kl. 13.00)  23 mars 

9 april  23 april 

4 maj  18 maj 

11 juni  22 juni 

13 augusti  27 augusti 

14 september  21 september 

5 oktober  19 oktober 

12 november  26 november 

14 december  21 december 

Sammanträdestid: kl. 08.30  Sammanträdestid: kl. 08.30 

Lokal: Storken, Stadshuset  Lokal: JobbLaholms konferenslo-

kal, Campus Laholm 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 125 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 13 november 

2019 

Bilaga, Förslag på sammanträdesplan för kultur- och utvecklings-

nämnden 2020 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 148 Dnr 2019-000273  

 

Gemensamt uppdrag KUN/BUN - lokalförsörjning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av uppdrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och kultur-och utveckl-

ingsnämndens ordförande har i gemensam skrivelse daterad 16 sep-

tember 2019 föreslagit att ge verksamheterna inom respektive nämnd 

i uppdrag att utreda frågan om att lösa lokalanvändningen för Laga-

holmsskolan och Campus Laholm. Kultur- och utvecklingsnämnden 

gav uppdraget till verksamheten den 25 september 2019 § 127, med 

en redovisning till nämnden senast i november månad. 

 

Under hösten har flera kontakter tagits med Lagaholmsskolans led-

ning. Avdelningscheferna på barn- och ungdomsverksamheten och 

kultur- och utvecklingsverksamheten har tillsammans varit på Laga-

holmsskolan och tittat på lokalerna. Överenskommelsen mellan 

Lagaholmsskolans ledning och avdelningscheferna är att senast mån-

dagen den 16 december står minst 2 klassrum, eventuellt 3, till Cam-

pus Laholms förfogande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 116 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 no-

vember 2019  

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 25 september 2019 

§ 127 

Bilaga, Gemensamt uppdrag till BUN/KUN- lokalanvändning för 

Lagaholmsskolan och Campus Laholm daterat den 16 september 

2019. 

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 149 Dnr 2019-000014  

 

Skrivelse angående servicehus vid Flammabadets Camping 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 18 november 2019 som svar till kommunstyrel-

sens ledningsutskott. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade den 

23 januari 2019 § 4 att verksamheten skulle presentera ett underlag 

för nämnden i mars 2019 med tidsplan, finansiering och utformning 

av en servicebyggnad vid Flammabadets Camping där hela området 

kring campingen togs i beaktning. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott tog den 5 mars 2019 § 45 ett be-

slut på att beställa en förstudie för omklädningsrum vid Flamma-

badets camping i Knäred. I förstudien föreslogs två tänkbara lös-

ningar, alternativ 1 som ger Flammabadets Camping möjlighet att 

utveckla sin verksamhet och erbjuda en kvalitativ campingplats av 

gott nationellt snitt och alternativ 2 som säkerställer att Flamma-

badets Camping kan erbjuda dusch och toalettmöjligheter för sina 

besökare. Kultur och utvecklingsnämnden föreslog den 28 augusti 

2019 § 28 kommunstyrelsen att besluta om byggnation av servicehus 

vid Flammabandets Camping i enlighet med alternativ 1 samt att me-

del för att täcka kapitalkostnaderna för investeringen tillförs kultur-

och utvecklingsnämnden från och med budgetprocess 2020. Den 8 

augusti 2019 § 205 beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att 

anmoda kultur- och utvecklingsnämnden att undersöka möjligheten 

för campingen att samutnyttja Flammabadets servicebyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 120 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 no-

vember 2019. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 150 Dnr 2018-000054  

 

Motionsslingorna i Svarvareskogen, Skummeslövsstrand 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att överta ansvaret för 

slingorna som finns på Jimmy Holms fastighet 5:14, i Svarvare-

skogen Skummeslövsstrand. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

teckna avtal med Skummeslövs Badortsförening gällande sling-

orna på Jimmy Holms fastighet 5:14, där det tydliggörs att före-

liggande förening ansvarar för den löpande driften och att fritids-

enheten, via grupperna från Jobbcenter, hjälper till med arbeten 

som inte tillhör den löpande driften, exempelvis stolpar som be-

höver sättas ned, avlägsna träd som fallit över slingorna etc. Detta 

för att inte belasta fritidsenhetens budgetram. 

 

Ärendebeskrivning 

Slingorna i Svarvareskogen har funnits i många år och är mycket 

uppskattade och livligt frekventerade. Skummeslövs Badortsför-

ening har under årens lopp skött drift och underhåll på dessa slingor, 

men några skriftliga avtal med berörda markägare finns inte. 

Badortsföreningen anser sig inte ha den kompetens och tillräckliga 

resurser för att med ideella krafter ansvara helt för slingorna. De an-

ser att slingorna är en stor tillgång för Skummeslövsstrand och ville 

därför att Laholms kommun skulle upprätta skriftliga avtal med mar-

kägarna för att säkerställa slingorna långsiktigt. Kontakt har tagits 

med nuvarande markägare Jimmy Holm och Sweden Park i Halland 

AB. Båda ställde sig positiva till att Laholms kommun skulle skriva 

avtal med dem. Jimmy Holm köpte marken för drygt ett år sedan och 

det består till stor del av ett naturreservat. Därför kommer det också 

att behövas tillstånd av Länsstyrelsen för att slingorna ska passera 

igenom reservatet. Länsstyrelsen har ställt sig positiva till att sling-

orna passerar genom naturreservatet. 

 

Nyttjanderättsavtal som ska godkännas av kommunstyrelsen ef-

tersom det är ett markavtal, skickades ut i februari till berörda mar-

kägare. Jimmy Holm som äger fastigheten 5:14 har skickat in ett på-

skrivet avtal. Däremot har inget avtal kommit från Sweden Park, 

trots att de från början var positiva till att skriva avtal med Laholms 

kommun.  

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

Utan avtal från Sweden Park, som äger fastigheterna 12:3 och 12:6, 

finns det inte möjlighet för Laholms kommun att ansvara för hela 

slingan på 3,5 km, vilket innebär att kommunen inte kan ansvara för 

drift och skötsel för slingan som helhet som i sin tur kan innebära att 

slingan inte upprätthålls. För att inte belasta fritidsenhetens bud-

getram föreslår kultur- och utvecklingsverksamheten att teckna ett 

avtal med Skummeslövs Badortsförening gällande slingorna på fas-

tighet 5:14, där det tydliggörs att föreliggande förening ansvarar för 

den löpande driften och att fritidsenheten, via grupperna från Jobb-

center, hjälper till med arbeten som inte tillhör den löpande driften. 

Med löpande drift menas det dagliga underhållet av slingorna, exem-

pelvis tillsyn, färgmärkning, utsättning av pilar etc. Laholms kom-

mun kan med grupperna från Jobbcenter hjälpa till med arbeten som 

inte tillhör den löpande driften, exempelvis om stolpar behöver sättas 

ned, avlägsna träd som fallit över slingorna etc. 

 

Laholms kommun är dock beredd att ta liknande ansvar för slingan 

3,5 km (på Sweden Parks fastighet), som på slingorna med fastig-

hetsbeteckning 5:14 om markägarna på fastigheterna 12:3 och 12:6 

skulle vara intresserade av det framöver. Även då skulle ett avtal tas 

fram med Skummeslövs Badortsföreningen om den löpande driften 

och Laholms kommuns ansvar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 118 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 novem-

ber 2019 

Bilaga, Karta med fastighetsbeteckning över aktuellt område. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 mars 2018 § 61 

Bilaga, Skummeslövs Badortsförenings skrivelse den 7 februari 

2018 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 9 novem-

ber 2018 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 28 november 2018 

§ 183      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Enhetschef Fritid 

Skummeslövs Badortsförening 

Sweden Park i Halland AB, markägare 

Jimmy Holm, markägare      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 151 Dnr 2019-000100  

 

Övrigt bidrag 2/2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att föra över 

248 000 kr från ej utnyttjade bidrag till övrigt bidrag.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt föl-

jande: 

a) Ysby hembygdsföreningen – 142 000 kr till renovering av 

Kyrkstallarna i Ysby 

b) Caprifolens voltigeklubb – 28 000 kr till ramp för handi-

kappanpassning 

c) Laholms golfklubb – 118 000 kr till tillgänglighetsanpass-

ning 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidsenheten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat 

sammanställning och förslag den 11 november 2019. Till den andra 

perioden för övrigt bidrag inkom totalt 5 ansökningar, därtill tillkom-

mer 2 ansökningar från föregående period för omvärdering. Det bud-

geterade anslaget för övrigt bidrag 2019 uppgick till 120 000 

kr och kostnaden för beviljade bidrag 2019/1 uppgick till 80 000kr. 

För att kunna bevilja föreslagna ansökningar föreslår fritidsenheten 

att föra över 248 000 kr av ej utnyttjade medel till övrigt bidrag. 

Överföringen är 96 615 kr från inkluderingsbidrag, 39 403 kr från 

lokalbidrag, 102 000 kr från integrationspengar och 9 982 kr från 

utbildningsbidrag. Summan blir då 288 000 kr att fördela till omgång 

2019/2. 

 

Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsfor-

men övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som 

kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som 

inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan bland annat läm-

nas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang, 

större reparations- och underhållsåtgärder 

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

het.     Bidrag kan dessutom lämnas till speciell verksamhet för funkt-

ionshindrade och/eller annan verksamhet som kultur- och utveckl-

ingsnämndenfinner särskild anledning att stödja. Kultur- och ut-

vecklingsnämnden skall efter särskild prövning besluta om bidragets 

storlek beroende på angelägenhetsgrad och disponibla medel.  

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar till 

exempel nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kost-

nader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 119 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 no-

vember 2019 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 no-

vember 2019 

Ansökningshandlingar från respektive förening 

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2019 § 90 

Bilaga, Beslut om ansökan om stöd - Ysby Hembygdsförening 

Bilaga, Offert Ysby Hembygdsförening 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda föreningar      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 152 Dnr 2019-000319  

 

Fördelning av extra bidrag för ansökningar 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera ärendet 

till december 2019 och ger verksamheten i uppdrag att, med en bud-

getram på 600 tkr, föreslå vilka av 2019 års ansökningar till Övrigt 

bidrag som kan tilldelas medel.   

 

Ärendebeskrivning 

Då det finns ett överskott i 2019 års budget föreslås en omvärdering 

av de ansökningar för övrigt bidrag som inkommit under 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 127 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 15 no-

vember 2019 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att återremittera ärendet till december 2019 och 

ge verksamheten i uppdrag att, med en budgetram på 600 tkr, föreslå 

vilka av 2019 års ansökningar till Övrigt bidrag som kan tilldelas 

medel.   

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på eget förslag och finner att kultur- och utveckl-

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut.  

 

Ersättares mening 

Maj-Lis Jeppson (SD), Kent- Ove Bengtsson (MP), Jörgen Nilsson 

(KD) samt Jan Norrman (MED) instämmer i beslutet.   

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 153 Dnr 2019-000296  

 

Årets förening 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens tilldelar Årets förening 2019 till 

XX.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till Årets före-

ning. Kommunfullmäktige har år 1993 antagit reglementet 7.18 för-

priset. Till Kultur- och utvecklingsnämnden novembersammanträde-

lämnar verksamheten sitt förslag och nämnden fattar beslut. Prista-

gare kan även utses efter förslag inom nämnden fram till och med 

november månads nämndssammanträde. Tillkännagivning sker i 

samband med kommunfullmäktiges decembersammanträdde. Priset 

delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening som 

under året på ett tydligt sätt arbetat för en stark gemenskap under 

demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang 

från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn 

och ungdom men också för vuxna kommuninvånare, eller som 

kanske under året har gjort en speciellt uppmärksammad insats. 

 

Priset till Årets förening 2019 är 12 500 kronor och beloppet kan inte 

delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämn-

dens ledamöter samt verksamheten. Pris till Årets förening utdelas 

vid kommunfullmäktiges decembersammanträde och pristagaren är 

”hemlig” fram till dess. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 121 

Kultur- och utvecklingsnämnden tjänsteskrivelse den 11 november 

2019 

Inkomna förslag från allmänheten 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 154 Dnr 2019-000202  

 

Årets kulturpris 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämndens tilldelar Årets kulturpris 2019 till 

XX.   

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun utdelar sedan 1987 ett årligt kulturpris på 10 000 

kronor. Kriterier för utdelade av priset finns sammanställda i regle-

mente antaget av kommunfullmäktige, som gett kultur- och utveckl-

ingsnämnden uppdraget att utse pristagare. Allmänheten samt verk-

samheten ges möjlighet att inför nämndens beslut inkomma med för-

slag. Kultur- och utvecklingsnämnden beslut fattas dock enbart uti-

från förslag lagda av ledamöterna i nämnden, som alltså har möjlig-

heten att komplettera med egna förslag. 

 

Den 27 augusti 2019 § 92 antog kommunfullmäktige nytt reglemente 

för kulturpris, efter förslag från kultur- och utvecklingsnämnden, att 

fortsättningsvis utdela kulturpriset vartannat år med början 2020. Det 

reviderade reglementet börjar gälla från och med 1 januari 2020. 

Sista utdelningen enligt nu gällande reglemente bör därför ske i de-

cember 2019. Allmänhetens förslagstid har under 2019 förlängts till 

den 12 november 2019.  

 

Kulturpriset utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde i decem-

ber och pristagaren är ”hemlig” fram till dess. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 122 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 12 no-

vember 2019 

Bilaga, Förteckning över tidigare pristagare. 

Inkomna förslag från allmänheten 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 155 Dnr 2017-000181  

 

Den framtida vattenförsörjningen av den offentliga konsten  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansöker om 220 tkr ur Stiftelsen 

Lundgrenska donationsfonden för att bygga om de två genomlopps-

fontänerna ”Staffan Stalledräng” och ”Årstiderna” till slutna system. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun äger ett trettiotal offentliga konstverk placerade 

på allmänna platser, åtta av dessa har en fontänfunktion som en del 

av det konstnärliga uttrycket. Sex stycken har slutna vattensystem 

medan två har helt öppna system, med en konstant genomströmning 

av nytt vatten. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 

maj 2019 § 73 att ge verksamheten i uppdrag att låta göra en nog-

grann utredning för att bygga om de två genomloppsfontänerna till 

slutna system och avsatte 40 tkr från nämndens medel, med redovis-

ning i november 2019. De konstverken det gäller är ”Staffan Stal-

ledräng” av Stig Blomberg uppförd 1947 och placerad i Gamleby i 

korsningen Gamlebygatan-Kyrkogränd, samt ”Årstiderna”, också av 

Stig Blomberg uppförd 1945 och placerad i Rådhusets trädgård. 

Verksamheten har fått ett prisförslag från en leverantör som arbetat 

med liknande projekt runt om i Halland förut. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 123 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 5 novem-

ber 2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 156 Dnr 2016-000198  

 

Ägandeskap av laxtrapporna 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att re-

spektive markägare ska erbjudas att överta ägandet och skötseln av 

laxtrappan på deras mark. Ett eventuellt överlåtande skall vara utan 

kostnad och träda i kraft från och med den 1 januari 2020. Laxtrap-

porna överlåtes i befintligt skick. 

 

Ärendebeskrivning 

Under 80-talet tog Länsstyrelsen i Halland initiativ till, och delfinan-

sierande byggande av laxtrappor i Genevadsån och Smedjeån. För-

utsättning för Länsstyrelsens finansiering var att kommunen bidrog 

med medel och stod som ägare till laxtrapporna. Med anledning av 

vattendirektivets krav på fria vandringsvägar i vattendrag pågår en 

omprövning av gällande tillstånd för befintliga kvarnar i Smedjeån 

och Genevadsån. Det har uppstått frågetecken kring vem som äger 

fiskvägarna då Laholms kommun äger laxtrapporna medan dam-

marna ligger på mark som upplåtits av markägaren och därav blir det 

oklart vilken part som skall göra ansökan om miljötillstånd. Det har 

vid en träff tidigare i höst mellan kommunrepresentanter och markä-

gare framkommit önskemål om att, med anledning av pågående 

prövning, få överta äganderätten av de aktuella laxtrapporna. 

 

För att klargöra ägar- och ansvarsförhållanden föreslår kultur- och 

utvecklingsverksamheten att Laholms kommun fr.o.m 1 januari 2020 

kostnad överlåter följande laxtrappor till de markägare som så öns-

kar. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 128 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 19 no-

vember 2019 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 157 Dnr 2019-000216  

 

Tidsplan för "meröppet" för filialbiblioteken Våxtorp & 

Knäred  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner tidsplan för ”meröppet” 

för filialbiblioteken Våxtorp & Knäred. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden gav den 28 oktober 2019 § 130 

verksamheten i uppdrag att införa så kallat ”meröppet”, inklusive ett 

utbud av samhällsinformation, på filialbiblioteken i Knäred och 

Våxtorp. En tidsplan för implementeringen av detta skulle presente-

ras för beredningsutskottet i november 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 20 november 2019 § 124 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 no-

vember 2019      

_____ 
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§ 158 Dnr 2019-000001  

 

Anmälningar år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

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

ingsnämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 21 november 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 21 november 2019 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 159 Dnr 2019-000002  

 

Anmälan av delegationsbeslut år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet §§ 33-38 i kommunallagen får en nämnd 

uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommu-

nen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i en-

lighet med kommunallagen 35 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 21 november 2019 över delegationsbeslut.      

_____ 
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§ 160 Dnr 2019-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 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 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 ansvars-

fördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. 

Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en 

anmälan om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier ska 

göras så att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. 

Huvudmannen ska även se till att det varje år upprättas en plan mot 

kränkande behandling 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. Rektorn är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen.  

 

Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet      

_____ 
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§ 161 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

1. LFK informerar 

- redovisning av planprojektet Glänninge park (skrivelse till Laholms 

kommun sommaren 2019). 

- ansökan till Laholms kommun för delfinansiering; 45 % kommunala me-

del, 45 % stiftelse, 10 % egna medel. 

- Projektet inleds efter beviljat tillstånd från planeringskontoret – augusti 

2019. Projektet färdigställs i oktober 2019.  

- Resulterat i 2 nya planer (redo att tas i bruk under april 2020), inkl ned-

grävd bevattning och belysning. Förberedelser för toalett, utrustningsför-

råd, digital resurstavla mm.  

- Mindre medel nyttjat än beräknad budget.  

Peter Åberg, Magnus Nigelius-Solheim 

 

2. Fördjupad politikerutbildning (ekonomi och lagar inom verksamheten) 

- Styrdokument och riktlinjer gällande ekonomi; styrning och uppföljning 

- Nämndsplan; förslag på budget, äska pengar, investeringsplan.  

- Internbudget  

- Bruttobudgetförändring 

- Kompletteringsbudget, april  

- Investeringsbudget 

- Budgetuppföljning 1 & 2; års- och nämndsredovisningar.  

- Resultatfond, överföring av resultat 

- Intern kontroll 

- GDPR/Dataskyddsförordningen  

- Kommunallagen, reviderad 2018 

- Barnkonventionen, träder i kraft 1 jan 2020.  

Alexandra Fagerström, Narcisa Duranovic 

 

3. Information från avdelning Arbetsmarknad 

- Utdrag från nämndsplan 2020 

- Huvudinriktning – målbild 

- JobbLaholms arbetsmodell 

- Vägledningscentrum  

- Jobbcenter idag  

- Processinriktat arbete 2020 

- Utmaningar 

Cornelia Svensson, Joel Axelsson, Anette Martinsson 

 

 

      Forts 
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Forts 

 

4. Destinationsplan 2020 

- Presentation av de evenemang som planeras för 2020.  

Nathalie Sandberg, Andreas Meimermondt 

 

5. Redovisning av Passivhuskonferens 2019 

- 50 internationella föreläsare, 37 utställare. 

- Över 200 deltagare och tunt 60 besökare under fredagens öppet hus. 

- God mediaspridning, artiklar på svenska, engelska och tyska.  

- Budget hålls. 

Nathalie Sandberg, Andreas Meimermondt 

 

6. Internbudget 2020 

Presentation av ett första utkast av internbudget 2020. Till nämnden för be-

slut i december.   

Andreas Meimermondt, Narcisa Duranovic 

 

7. Presentation av Avdelningschef Kultur & fritid 

Wiveca Ekeblad 

 

8. Handlingsplan - Dataskyddsombudets granskning 2019 

- Kommentarer till granskningen och handlingsplan framåt baserat på det.  

Emelie Eliasson 

 

9. Gemensamt uppdrag KUN/BUN - gymnasiebehörighet & KAA 

- Avdelningschef Utbildning och motsvarighet på BUN har gjort en upp-

dragsbeställning till respektive verksamhetschef som nu är godkänd samt 

satt en projektplan.  

Ingela Månsson 

 

10. Information från verksamhetschef 

- Bibehålla nuvarande organistsons avdelnings utbildning i 6 månader 

- Avdelning arbetsmarknad - gått vidare med de tankar och förslag på ny 

organisation.  

- Nämnden inbjudna till verksamhetens gemensamma vinteravslutning  

19 ec.  

- I processen med uppföljningssystem IKE  

- Flertalet investeringar i vår IT-infrastruktur 

- Nytt bibliotekssystem  

- Avdelningschef kultur & fritid - digitaliseringsansvarig 

Andreas Meimermondt 

 

      Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-11-27  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

11. Information från ordförande 

- Uppvaktning 90 års jublieum Laholms manskör  

Ove Bengtsson 

 

12. Kontaktpolitiker 

- Vuxenutbildning 

- Jobbcenter, ekonomiskt bistånd 

- Folkhälsocentrum 

 

13. Ledamöternas inspel   

    

_____ 

 

      

 

 




