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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 30 januari 
2019 

 
Protokollet som justerats den 1 februari 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 

1 februari 2019 till och med den 24 februari 2019 intygas. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (20) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-01-30  
 

Plats och tid Kornknarren, Siluetten klockan 13.00 – 15:00 

 

 

 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) 

 Kerstin Lindqvist (C) §§ 10-19 

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (SD)  

 Gunnar Wiik (SD) 

 Ingrid Sjöberg (M) §§ 8-9  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

 Anna Nylander (SD), ersättare  

   

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Patrik Karlsson, avdelningschef kultur & fritid §§ 8-10 

 Ingela Månsson, avdelningschef utbildning §§ 8-9 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad §§ 8-9 

   

 

Utses att justera Elvis Begic (L) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 1 februari 2019 klockan 15.00 

 

Paragrafer  §§ 8-19 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Elvis Begic (L) 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 8 Dnr 2019-000005  

 

Ekonomisk rapport år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna.       

 

Ärendebeskrivning 

Avstämning av arbetsprocessen med årsredovisningen. Årsredovis-

ningen presenteras på nämndens sammanträde den 4 mars 2019.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 1 

Redovisas muntligt på sammanträdet.       

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 9 Dnr 2018-000162  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 

- avsätta 12 705 tkr för kostnader inom kultur- och utvecklingsverk-

samhetens gemensamma område samt 

- avsätta 1 150 tkr för kostnader relaterade till direkta kostnader för 

driften av kultur- och utvecklingsnämnden samt 

- avsätta 46 816 tkr för kostnader inom avdelning kultur & fritid samt 

- avsätta 139 632 tkr för kostnader inom avdelning utbildning samt 

- avsätta 28 982 tkr för kostnader inom avdelning arbetsmarknad 

samt 

- att tillgängliggöra 7 275 tkr av schablonmedel från Migrationsver-

ket till verksamheten fördelat på 610 tkr till avdelning kultur & fritid, 

2 360 tkr till avdelning utbildning och 4 305 tkr till avdelning arbets-

marknad samt 

- att budgetuppföljning under 2019 skall baseras på att kultur- och 

utvecklingsnämnden endast får volymkompensation för ökade kost-

nader för Interkommunala ersättningar      

 

Ärendebeskrivning 

Internbudgetförslag 2019 har arbetats fram i samråd mellan enhets-

chefer, avdelningschefer och staben inom kultur- och utvecklings-

verksamheten. Förslaget representerar en budget i balans utifrån för-

utsättningar givna i kommunfullmäktiges budgetbeslut med fokus på 

nämndens prioriterade utvecklingsområden, baserad på den fast-

slagna reviderade nämndsplanen för 2019. 

Förslaget omfattar driftbudget för de anslagna kommunala netto-

anslaget om 229 285 tkr såväl som den projicerade schablontilldel-

ningen av anslag från Migrationsverket om (prognostiserat) 7 400 

tkr. 

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Kultur- och utvecklingsverksamheten har inom ramen för den till-

delade budgeten alla möjligheter att ta nästa steg, utvecklas och fort-

sätta systematisera arbetet med alla de områden som ligger inom kul-

tur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde. 

Redaktionella rättelser har gjorts i beslutstexten jämfört med bered-

ningsutskottets förslag till beslut, den 23 januari 2019 § 2, för att 

överensstämma med det internbudgetförslag (tabellen) som lagts. 

Följande rättelser har gjorts, med den korrekta summan understru-

ken: 

- avsätta 1 150 tkr (istället för 1105 tkr) för kostnader relaterade till 

direkta kostnader för driften av kultur- och utvecklingsnämnden  

-  att tillgängliggöra 7 275 tkr (stället för 7250 tkr) av schablonme-

del från Migrationsverket till verksamheten fördelat på 610 tkr 

till avdelning kultur & fritid, 2 360 tkr till avdelning utbildning 

och 4 305 tkr till avdelning arbetsmarknad 

Ytterligare ett förtydligande gällande internbudgetförslaget som 

lagts är att under rubriken Föreningsstöd på sida 4 ska det vara två 

verksamhetsår (inte tre). 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 2 

Bilaga, Internbudgetförslag 2019.             

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 10 Dnr 2019-000009  

 

Ansökan om bidrag från Laholms köpmannaförening 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilldela Laholms 

köpmannaförening 100 000 kronor ur potten till nämndens för-

fogande. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att 

samverka med näringslivschefen och Laholms köpmannaföre-

ning för att maximera besöksantalet under 2019 och även planera 

inför 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Laholms köpmannaförening söker stöd för att fortsätta med sina ak-

tiviteter i centrala Laholm. Denna fråga berör till stor del företags-

chefens verksamhet och genom att vissa aktiviteter också är arrange-

mang och är en del av besöksnäringen berör det även kultur- och ut-

vecklingsverksamheten inom kultur och fritid. Laholms köpmanna-

förening ansöker om 100 000 kronor och planerar bidra med 110 000 

kronor själva. Kultur- och utvecklingsverksamheten anser att La-

holms köpmannaförenings aktiviteter bidrar till att stärka känslan av 

ett levande centrum och är ett viktigt inslag, och tillsammans med de 

övriga arrangemang som både Laholms kommun bedriver och andra 

aktörer arrangerar är av vikt för Laholm. 

Det finns i dagsläget inga avsatta medel inom kultur och fritid att 

nyttja till denna ansökan. För att kunna bevilja ansökan så finns det 

ett par sätt: 

• Ett samarbete med näringslivschefens verksamhet och kultur och 

fritid och på så sätt försöka hitta sätt till sponsring. 

• Att kultur- och utvecklingsnämnden tar medel från potten avsett för 

sponsring.       

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 3 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 17 janu-

ari 2019 

Brev från Laholms Köpmannaförening den 9 januari 2019      

_____ 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-01-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms Köpmannaförening 

Näringslivschef 

Avdelningschef kultur och fritid 

Verksamhetschef kultur och utveckling     
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 11 Dnr 2018-000160  

 

Yttrande gällande detaljplan för Mellby 37:2 och del av Mellby 

15:1 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansam-

råd för detaljplan Mellby 37:2 m.fl., Mellbystrand, men lämnar föl-

jande synpunkter att beakta i utvecklingen av Mellbystrand:  

- 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 till ex-

empel och att man i denna fråga följer en-procents-regeln      

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i de södra delarna av Mellbystrand och de-

taljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostads-

hus samt för verksamheter till förmån för handels-, fritids- och tur-

ismnäringen inom fastigheten Mellby 37:2. Detaljplanen föreslår en 

ny lokal för centrumändamål samt ca 6 bostäder i korsningen mellan 

kustvägen och kustvägen. Byggnaderna får uppföras med en bygg-

nadshöjd på 4,5 meter i enlighet med vad som är tillåtet idag, samt 

med en högsta nockhöjd på 6,0 meter, vilket utgår från gällande plan-

bestämmelser och som ansluter till omgivande bebyggelse. 

Planförslaget hanteras med standardförfarande och skickas härmed 

ut för samråd enligt 5 kapitlet 11–17 §§ plan- och bygglagen 

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

ning som visar att planförslaget inte innebär betydande miljö-påver-

kan. 

De som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden 

kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och 

byggnadsnämnden förbereds planförslaget för granskning. Eventu-

ella synpunkter ska senast den 1 februari 2019 till miljö- och bygg-

nadsnämnden i Laholms kommun. 

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts       

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 5 

Kultur- och utvecklingsverksamheten tjänsteskrivelse den 11 januari 

2019 

Följebrev & sändlista den 4 december 2018 

Bilaga, plankarta 

Samrådshandling, Detaljplan för Mellby 37:2 m.fl centrum och bo-

städer    

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

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

§ 12 Dnr 2018-000261  

 

Yttrande gällande detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl. Hotell i 

Mellbystrand  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Plansam-

råd för detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl Hotell i Mellbystrand, 

men lämnar följande synpunkter att beakta i utvecklingen av Mell-

bystrand:  

- 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 till ex-

empel och att man i denna fråga följer en-procents-regeln. 

- Det är positivt för destinationsutvecklingen av Laholm om ett hotell 

byggs.      

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i den nordvästra utkanten av Mellbystrands 

tätort och avgränsas i öster av Birgittavägen, i söder av Birger Pers 

väg och i väster av havet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

för ett hotell i Mellbystrand. 

 

Detaljplanen innebär att ett hotell kan etableras inom delar av fastig-

heten Åmot 1:97. Hotellbyggnaden placeras i ett läge mot sydväst 

med parkering mot Birgittavägen i öster. Birger Pers väg och Bir-

gittavägen planläggs som gata. Del av Norra Strandvägen kommer 

att försvinna och planläggs som kvartersmark för hotell, en ny vänd-

plats föreslås norr om hotellet. Strandområdet planläggs som natur-

område, dess östra delar säkerställs som ett område som ska omhän-

derta skyfall och kunna översvämmas. I sanddynerna föreslås mindre 

byggrätter för hotellets verksamhet. För att säkerställa bl.a. rädd-

ningstjänstens åtkomst av stranden planläggs en räddningsväg i för-

längningen av Birger Pers väg. Längst i norr föreslås en gata med 

gång- och cykelväg. 

 

Planförslaget hanteras med standardförfarande och skickas härmed 

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

(2010:900/2014:900).  

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Samråd sker även kring gjord behovsbedömning som visar att plan-

förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

 

De som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden 

kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och 

byggnadsnämnden förbereds planförslaget för granskning. Eventu-

ella synpunkter ska ha inkommit senast den 14 februari 2019, till 

miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 6 

Kultur- och utvecklingsverksamheten tjänsteskrivelse den 11 januari 

2019 

Följebrev & sändlista den 11 december 2018 

Bilaga, plankarta 

Samrådshandling, Detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl. – Hotell i 

Mellbystrand 

Behovsbedömning, Detaljplan för del av Åmot 1:97 m.fl. – Hotell i 

Mellbystrand 

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      

     

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-01-30  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 13 Dnr 2018-000260  

 

Yttrande gällande detaljplan för del av Skummeslöv 3:10 m.fl. 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända Plansamråd 

för detaljplan för del av Skummeslöv 3:10 med flera, men lämnar 

följande synpunkter att beakta i utvecklingen av Skummeslöv:  

- 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 till exem-

pel och att man i denna fråga följer en-procents-regeln.      

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för Skummeslöv 3:10 med flera ligger i Skum-

meslövsstrand. Planområdet avgränsas av Södra Kustvägen i väst, i 

sydlig riktning angränsar delar av planområdet till Fiskaregatan och 

i norr och öster till befintlig bostadsbebyggelse. Syftet med detalj-

planen är att fastställa användningen av området som camping och 

att möjliggöra en utveckling av pågående verksamhet till en cam-

pingplats anpassad efter dagens efterfrågan. Planen möjliggör att ser-

vicefunktioner kan uppföras och att campingverksamheten komplet-

teras med ett stugområde för uthyrning. Planen syftar också till att i 

den mellersta delen av området planlägga för ett område med fastig-

heter avsedda för friliggande fritidshus. I östra delen planläggs för 

bostadsfastigheter för permanentboende. Planen medger också av-

styckning av fyra nya fastigheter för villabebyggelse i anslutning till 

Barrvägen. 

 

Planförslaget hanteras med normalt förfarande och skickas härmed 

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 innebär betydande miljöpåver-

kan. 

 

De som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden 

kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- och 

byggnadsnämnden förbereds planförslaget för granskning.  

   

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 1 februari 2019, 

till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 7 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 janu-

ari 2019 

Följebrev & sändlista den 10 december 2018 

Bilaga, plankartor 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning - Samrådshandling 

del av Skummeslöv 3:10 m fl Skummeslövsstrands camping, Skum-

meslöv 

      

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden      
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§ 14 Dnr 2019-000024  

 

Passivhuskonferens 2019 i Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna avtal med IG 

Passivhus AB samt Laholmshem avseende konferens Passivhus un-

der oktober 2019.   

 

Ärendebeskrivning 

Inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde ligger att ut-

veckla Laholms kommun som destination och skapa förutsättningar 

för att stärka varumärket Laholm. En del i detta är att utveckla för-

måga att arrangera, och/eller stötta extra aktörer som arrangerar, eve-

nemang förlagda till Laholms kommun. 

 

I samband med invigningen av den nya Glänningeskolan med Glän-

ninge idrottshall har Laholmshem och IG Passivhus AB tagit initiativ 

till att arrangera en nationell konferens kring passivhus förlagd till 

Glänningeidrottshall i oktober 2019. Detta är ett mindre arrange-

mang men utgör en utmärkt möjlighet för kultur- och utvecklings-

verksamheten att lära sig de förutsättningar som råder i samverkan 

kring externa arrangemang.  

 

Kostnaderna för kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter be-

döms till 35-40 tkr samt ca 50 timmars arbetstid i projektledning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lövenbo (SD) med instämmande från Bertil Johansson 

(LP): I detta arrangemang får kostnaderna för kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamheter uppgå till max 40 tkr.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag mot 

Thomas Lövenbo (SD) och Bertil Johanssons (LP) förslag och finner 

att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med bered-

ningsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärs. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner föl-

jande beslutsgång: Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst 

för Thomas Lövenbo (SD) och Bertil Johanssons (LP) förslag.  

  Forts 
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Forts 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare Ja-röster Nej-röster Avstår 

Angela Magnusson (M) X   

Magnus Johansson (S) X   

Elvis Begic (L) X   

Kerstin Lindqvist (C) X   

Birgitta Fritzon (S) X   

Bertil Johansson (LP)  X  

Thomas Lövenbo (SD)  X  

Gunnar Wiik (SD) X   

Ove Bengtsson (C) X   

Summa 7 2 0 

 

Med 7 ja-röster för beredningsutskottets förslag och 2 nej-röster för 

Thomas Lövenbo (SD) och Bertil Johanssons (LP) förslag beslutar 

kultur- och utvecklingsnämnden i enlighet med beredningsutskottets 

förslag. 

 

Reservationer 

Thomas Lövenbo (SD) och Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 8 

Avtalsutkast mellan Laholms kommun, Laholmshem AB samt IG 

Passivhus Sverige AB 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef  

Avdelningschef kultur & fritid     
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§ 15 Dnr 2019-000010  

 

Kontaktpolitiker 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden fastslår indelningen av kontakt-

politiker fram till april 2020, därefter roterar de indelade grup-

perna till en annan avdelning.  

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att kontaktpolitikerna 

kan avsätta upp till 8 timmar per individ och period.   

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att varje kontaktpoliti-

kergrupp utser en samordnare.   

 

Ärendebeskrivning 

Syftet med kontaktpolitikersystemet är att ledamöter och ersättare 

har ett särskilt ansvar att hålla kontakten med del av verksamheten 

för att:  

- Skaffa sig baskunskaper om verksamhetens villkor och förutsätt-

ningar genom verksamhetsbesök, samtal och egna iakttagelser 

för att kunna förmedla kunskapen vidare till nämnden och till par-

tigrupper.   

- Skaffa sig kunskaper om den del av verksamheten man är kon-

taktpolitiker för så att den kan bli ett bidrag till nämndens gemen-

samma arbete med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 

- Hjälpa till att tydliggöra och förklara nämndens målsättningar 

och resultatkrav för verksamheten. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 7 januari 2019 § 5 att 

verksamhetens närvaro på nämnden ska delas in avdelningsvis, jäm-

fört med tidigare år då varje enhet haft en informationspunkt i nämn-

den ca två gånger per år. Med anledning av det föreslår verksamheten 

att även kontaktpolitikerna ska delas in avdelningsvis.  

 

Indelning av kontaktpolitiker: 

 

Avdelning Utbildning 

Ove Bengtsson (C) 

Elvis Begic (L) 

Bertil Johansson (LP) 

Gunnar Wiik (SD) 

Karl-Fredrik Tholin (S) 

Jeanette Örenmark (S) 

 

  Forts 
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Forts 

 

Avdelning Arbetsmarknad  

Angela Magnusson (M) 

Kerstin Lindqvist (C) 

Birgitta Fritzon (S) 

Kent- Ove Bengtsson (MP) 

Jan Norrman (MED) 

Anna Nylander (SD) 

 

Avdelning Kultur & fritid  

Magnus Johansson (S) 

Thomas Lövenbo (SD) 

Sten Cadell (M) 

Jörgen Nilsson (KD) 

Abdul Hakim Alzoubi (S) 

Ingrid Sjöberg (M) 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 9 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 januari 

2019. 

Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 7 januari 2019 § 5 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef utbildning 

Avdelningschef arbetsmarknadsinsatser 

Avdelningschef kultur & fritid 
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§ 16 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 24 januari 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 24 januari 2019 över synpunkter och förslag.  

_____ 
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§ 17 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 24 januari 2019 över delegationsbeslut 

_____ 
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§ 18 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 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/diskriminering/ 

trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

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

nen. Dessa anmälningar redovisas till nämnden nästkommande möte.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet.  

_____ 
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§ 19 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Andreas Meimermondt 

 

Genomgång av nämndens uppdrag och beslut 

- Genomgång av de uppdrag och/eller utredningar som kultur- och 

utvecklingsnämnden har beslutat om under föregående år.  

Andreas Meimermondt  

 

Information från ordförande 

- Beredningsutskottet beslutade den 23 januari 2019 § 4 att ge 

verksamheten i uppdrag att presentera finansiering, tidsplan och 

utformning av servicebyggnad vid Flammabadets Camping, med 

redovisning för nämnden i mars 2019.  

- Ungdomsforum har inkommit med en fråga till nämnden om stor-

leken på klasser och intagningsnivå. Frågan diskuterades på fö-

regående beredningsutskott den 23 januari 2019 § 10. Avdel-

ningschef för utbildning återkopplar med ett svar till Ungdoms-

forum.  

 

Information från verksamhetschef 

- Inget ytterligare att tillägga.  

 

Ledamöternas inspel 

- Thomas Lövenbo (SD): Vallberga byalag har inkommit med ett 

förslag till Laholms kommun om hundrastgård i Vallberga för ca 

1,5 år sedan, men har inte fått någon återkoppling. Verksamheten 

utreder detta och återkommer till nästkommande nämndssam-

manträde.  

- Bertil Johansson (LP): Efterfrågar tydlig information och klara 

besked om hur det kommer att bli med fontänerna i år. Verksam-

hetschef svarar att en sådan utredning är på gång och kommer att 

presenteras för nämnden.       

_____ 

 

      

 

 


