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Laholms kommun 
 
Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 28 augusti 
2019 

 
Protokollet som justerats den 29 augusti 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 29 augusti 2019 till och med den 20 sep-

tember 2019 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsverksamheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (28) 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  
 

Plats och tid Sammanträdesrum Kornknarren, Siloetten, klockan  08.30– 14.30 

 Ajournering för lunch 12.00-13.00 

 

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) §§ 92-93, 96-105 

 Anna Nylander (SD) 

 Jan Norrman (MED) §§ 94-95, 106-110  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Sten Cadell (M), ersättare 

 Ingrid Sjöberg (M), ersättare 

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare §§ 91-93, 95, 96-105 

 Jeanette Örenmark (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare §§ 92-93, 96-105 

    

 Andreas Meimermondt, verksamhetschef 

 Emelie Eliasson, kommunsekreterare 

 Narcisa Duranovic, ekonom §§ 92-93 

 Marie Olsson, avdelningschef arbetsmarknad 

 Alexandra Fagerström, verksamhetscontroller/utredare § 93 

 Ulf Bergström, rektor vuxenutbildning §§ 94-95 

 Annika Laurelius, biträdande rektor vuxenutbildning § 95 

 Moustafa Abdulghani, processledare samhällsorientering § 95 

 Två elever från samhällsorienteringen § 95 

 

Utses att justera Magnus Johansson (S) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 29 augusti 2019 klockan 12.00 

 

Paragrafer  §§ 92-110 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Magnus Johansson (S)



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 92 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 

Ekonomisk rapport januari-juni 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 70 

 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 93 Dnr 2019-000178  

 

Nämndsplan och budget 2020 samt ekonomisk plan 2021-2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner förslag till Nämndsplan 

2020-2023 och överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska 

nämnderna lämna förslag på ekonomisk plan och underlag till kom-

munplan senast den 31 augusti. 

 

Nämndernas analyser och andra bedömningar bildar underlag för 

kommunstyrelsens arbete med att framställa ett förslag på budget och 

kommunplan till kommunfullmäktige där de sammantagna ekono-

miska förutsättningarna vägs samman.  

 

Muntliga formaliajusteringar gjordes i tabellen för nettoinvesteringar 

i beslutsunderlaget på sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nämndsplan 2020-2023  

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 71 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 94 Dnr 2019-000153  

 

Uppföljning av åtgärdsplan för vuxenutbildning 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 29 maj 2019 § 67 att 

anta åtgärdsplan för vuxenutbildningen, med uppföljning i augusti 

2019. Med anledning av det stora mediaintresset beslutade bered-

ningsutskottet att tidigarelägga första uppföljningstillfället redan till 

26 juni 2019 § 80.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisades muntligt på sammanträdet.     

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 72 

 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 95 Dnr 2019-000220  

 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens arbete med samhällsori-

entering 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott gav verksam-

heten i uppdrag den 22 maj 2019 § 80 att redovisa hur Laholms kom-

mun arbetar med samhällsorientering, med redovisning för nämnden 

i augusti 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisas muntligt på sammanträdet.  

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 73 

 

 

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 96 Dnr 2016-000166  

 

Förnyande av avtal med Laholms föreningsråd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisning av avtal 

med Föreningsrådet. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna ett nytt avtal 

enligt förslag i bilaga, med giltighet fr.o.m 1 januari 2020. 

3. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att 75% av bidraget 

som enligt avtal utgår från kommunen till Laholms Föreningsråd 

belastar enheten Jobb Laholms budget samt att 25 % av bidraget 

belastar budgeten för föreningsbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kommun har ett avtal med Föreningsrådet som löper ut de-

cember 2019. Ändamålet med Föreningsrådet är att underlätta för 

olika föreningars verksamhet genom att vara arbetsgivare för perso-

ner som varit långtidsarbetslösa och som anställs med stöd via ar-

betsförmedlingen samt i samverkan med Laholms kommun.  

 

Medlemsföreningarna kan få hjälp med arbetsuppgifter både längre 

och kortare perioder. Det kan vara underhåll och renovering, admi-

nistration och ekonomi, skötsel av grönytor mm. Föreningsrådet ska 

också ge möjlighet till arbetspraktik eller arbetsträning. För detta har 

Föreningsrådet en verksamhetsledare anställd som finansieras via bi-

drag från Laholms kommun.  

 

Laholms kommun har också under senaste avtalsperioden bidragit 

med medel till en halvtid arbetsledare, hyra samt vissa omkostnader 

för maskiner mm. Föreningsrådet har enligt avtal regelbundet rap-

porterat om verksamheten till Laholms kommun med verksamhets-

plan, ekonomiskt utfall samt med statistik över deltagare. Del av be-

viljat bidrag har inte kunnat utnyttjas därav har ett eget kapital i för-

eningen uppkommit. I det nya förslaget om avtal är hänsyn taget till 

det egna kapitalet. 

 

 

 

 

  Forts  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 11 juli 

2019 

Förslag till nytt avtal fr.o.m 1 januari 2020 

Bilaga, Årsbokslut för Laholms föreningsråd 2018 

Bilaga, Avtal mellan Laholms kommun och Laholms föreningsråd 

tom 2019-12-31 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 74 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Laholms föreningsråd 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 97 Dnr 2019-000224  

 

Förstudie förrådsbyggnad, asfaltering och belysning till Bygg-

återvinningen 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

beställa en förstudie avseende Byggåtervinningen enligt verk-

samhetens förslag i tjänsteskrivelsen den 13 augusti 2019 samt 

att kostnaden för förstudie och föreslagna investeringar belastar 

kultur- och utvecklingsnämndens beslutade investeringsmedel.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i 

förstudien tas sociala aspekter, så som praktik och trainee, med i 

upphandlingen enligt upphandlingsreglementet.  

 

Ärendebeskrivning 

I Nämndsplan 2017, beslutad av kommunfullmäktige, är investe-

ringsmedel avsatta hos kultur- och utvecklingsnämnden med  

3 500 tkr för att iordningställa en Byggåtervinning som ska verka 

som en arbetsträningsplats samt som en verksamhet inom daglig-

verksamhet. Byggåtervinningen är iordningställd så långt att verk-

samheten kan starta med deltagare men dock inte öppnas upp för all-

mänheten att lämna och köpa återvinningsmaterial. Det har tagit 

längre tid än beräknat att få platsen klar som arbetsplats då det fun-

nits ett behov av att tillgänglighetsanpassa det hus som är avsatt till 

personalutrymme. 

 

I Nämndsplan 2017 avsattes medel till staket runt området, hand-

verktyg och maskiner, lastare och släp, truck, gräsklippare, fyra con-

tainrar med tak, golv och belysning, tält med markplatta och belys-

ning till visning, hyllsystem till tält och containrar, samt för daglig-

verksamhet. Förutom detta har det visat sig att det krävs asfaltering 

av del av ytan för att det ska vara hållbart. Verksamheten har startat 

med deltagare som hämtar in byggmaterial från rivningshus som se-

dan sorteras i olika containrar. Containrarna är på väg att fyllas med 

inhämtat byggmaterial och för att Byggåtervinningen ska kunna 

öppna för allmänheten och att mer material ska få plats krävs ytterli-

gare förrådsmöjligheter. Det som är kvar att iordningsställa är kom-

pletterande asfaltering, nytt förråd, ledning av vatten till vask i verk- 

   Forts 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 
 

-stadslokal samt belysning. I avvaktan på detta kommer tält att sättas 

upp som en tillfällig lösning till förråd, för att inom kort kunna öppna 

för allmänheten.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 13 au-

gusti 2019  

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 75 

 

Förslag till beslut på sammanträde: 

Ordförande föreslår att lägga till en andra punkt i beslutet där kultur- 

och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i förstudien 

tas sociala aspekter, så som praktik och trainee, med i upphandlingen 

enligt upphandlingsreglementet. 

 

Beslutsgång: 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kultur- 

och utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

 _____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Laholmshem       

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 98 Dnr 2019-000014  

 

Skrivelse angående servicehus vid Flammabadets Camping 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-

sluta om byggnation av servicehus vid Flammabandets Camping i 

enlighet med alternativ 1 samt att medel för att täcka kapitalkostna-

derna för investeringen tillförs kultur- och utvecklingsnämnden från 

och med budgetprocess 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade den 

23 januari 2019 § 4 att verksamheten presenterar ett underlag för 

nämnden i mars 2019 med tidsplan, finansiering och utformning av 

en servicebyggnad där hela området kring campingen tas 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 Laholmshem förstudie föreslås två tänkbara lösningar, alternativ 1 

som ger Flammabadets Camping möjlighet att utveckla sin verksam-

het och erbjuda en kvalitativ campingplats av gott nationellt snitt och 

alternativ 2 som säkerställer att Flammabadets Camping kan erbjuda 

dusch och toalettmöjligheter för sina besökare.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 au-

gusti 2019 

Bilaga, Laholmshems förstudie av servicebyggnad för Flamma-

badets Camping 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll den 5 mars 2019 § 45 

Bilaga, Flammabadets campings förslag på vad ett servicehus bör in-

nehålla 

Beredningsutskottets protokoll den 23 januari 2019 § 4 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 78 

 

Ersättares mening:  

Jörgen Nilsson (KD): Bifall till beslutet. 

_____ 

 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef, kultur- och utveckling 

Enhetschef fritid 

Ägare, Flammabadets Camping 

Ordförande Knäreds IK 

VD Laholmshem 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mark- och exploateringsstrateg 

Enhetschef Strategi 

 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 99 Dnr 2019-000216  

 

Genomlysning av de tre filialbiblioteken 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att återremittera ärendet 

och ger verksamheten i uppdrag att utreda följande: 

- Konsekvenserna för bokbussen om vi avvecklar tre filialbibliotek 

- Konsekvenserna för bokbussen om vi avvecklar ett filialbibliotek  

- Filialbibliotekens öppettider och sparmöjligheter.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott beslutade den 

22 maj 2019 § 60 att ge verksamheten i uppdrag att göra en genom-

lysning av effekterna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, om 

det skulle ske en avveckling av de tre filialbiblioteken i Veinge, 

Våxtorp och Knäred med redovisning i augusti 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur-och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 8 augusti 

2019  

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 77  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att återremittera ärendet och ger verksamheten i 

uppdrag att utreda följande: 

- Konsekvenserna för bokbussen om vi avvecklar tre filialbiblio-

tek.  

- Konsekvenserna för bokbussen om vi avvecklar ett filialbiblio-

tek.  

- Filialbibliotekens öppettider och sparmöjligheter.  

 

Beslutsgång 

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

ingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD) och Jan Norrman (MED): Bifall till beslutet.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef, kultur och utveckling 

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 100 Dnr 2019-000196  

 

Inkommande skrivelse angående Glänninge Park och dess fram-

tid 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår att skicka Laholms fot-

bollsklubbs skrivelse samt verksamhetens tjänsteskrivelse den 14 au-

gusti 2019 till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms fotbollsklubb har den 12 augusti 2019 inkommit med en 

skrivelse om önskemål om stöttning för att utveckla området kring 

Glänninge Park med ytterligare en fotbollsplan samt att uppgradera 

området med belysning och staketering.  

 

Förslaget lämnas efter samråd med Stefan Paulssons Cancerfond 

som är beredda att finansiera projektet med medel motsvarande den 

offentliga finansieringen. Totalt har projektet en omslutning på  

2 500 tkr varav föreningen söker ett bidrag hos Laholms kommun 

om 1 125 tkr, är lovade motsvarande finansiering av stiftelsen samt 

avser att stå för resterande 250 tkr ur egen kassa.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 14 au-

gusti 2019 

Laholms Fotbollsklubbs skrivelse den 12 augusti 2019 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 79 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Johansson (LP), med instämmande av Thomas Lövenbo (SD) 

och Anna Nylander (SD), yrkar på avslag av skrivelsen.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag till 

beslut och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar i en-

lighet med beredningsutskottets förslag. Omröstning begärs. Kultur- 

och utvecklingsnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för 

beredningsutskottets förslag. Nej-röst för Bertil Johanssons (LP) 

m.fl. förslag. 

 

  Forts 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

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  
Anna Nylander (SD)  X  

Ove Bengtsson (C) X   

Summa 5 3 1 
  

Med 5 ja-röster för beredningsutskottets förslag, 3 nej-röster för Ber-

til Johanssons (LP) m.fl. förslag och en som avstår beslutar kultur- 

och utvecklingsnämnden i enlighet medberedningsutskottets förslag.  

 

Reservationer: 

Bertil Johansson (LP), Thomas Lövenbo (SD) och Anna Nylander 

(SD) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen       
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LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

§ 101 Dnr 2013-000052  

 

Revidering av riktlinjer gällande tilläggsbelopp för elever med 

omfattande behov av särskilt stöd 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna revide-

ringen av riktlinjer gällande tilläggsbeloppet för elever med om-

fattande behov av särskilt stöd eller extraordinära stödåtgärder i 

undervisningen. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att tilläggsbelopp för 

elever med omfattande behov av särskilt stöd eller extraordinära 

stödåtgärder i undervisningen inte gäller kommunala skolor utan 

enbart frivilliga verksamheter. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar för folkbokförda elever i 

Laholms kommun som går på gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Skolhuvudman, i denna lydelse enbart fristående huvudman som är 

godkänd av Skolinspektionen och erbjuder gymnasie- eller gymna-

siesärskola, som har Laholms kommuns elever med omfattande be-

hov av särskilt stöd kan söka tilläggsbelopp. Revideringen av rutiner 

för ansökan om tilläggsbelopp är en naturlig del då lagar och förord-

ningar ändras över tid och nya framarbetade blanketter tagits fram 

och ska finnas på Laholms kommuns hemsida över blankettarkiv.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 18 juli 

2019 

Skollagen (2010:800) 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

Cirkulär 16:33, PACTA 

Bilaga, Riktlinjer gällande tilläggsbeloppet – gymnasieskola/gymna-

siesärskola 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 80 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomer, kultur- och utvecklingsverksamheten 

Administratör gymnasieutbildning 

Rektorer Osbecksgymnasiet 
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§ 102 Dnr 2019-000180  

 

Yttrande över ändring i kommunens förvaltningsorganisation 

samt tydliggörande av ansvar och befogenheter i organisations-

frågor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 31 juli 2019 som yttrande avseende ändringar i 

kommunens förvaltningsorganisation till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 juni 2019 § 162 

remitterat till kultur- och utvecklingsnämnden att senast den 31 au-

gusti 2019 inkomma med ett yttrande avseende skrivelsen Förslag 

till ändring i kommunens förvaltningsorganisation samt tydliggö-

rande av ansvar och befogenheter i organisationsfrågor.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 juli 

2019 

Remiss från kommunstyrelsen den 11 juni 2019 § 162  

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 81 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angela Magnusson (M) yrkar på följande förslag till beslut: Kultur- 

och utvecklingsnämnden har förståelse för verksamhetens syn-

punkter men tycker att man i den nya organisationen kan lämna ett 

fält öppet 5:2, 5:3 och 5:4 så att det som förvaltningen upplever som 

otydligt gällande ansvar och befogenheter mynnar ut i praxis som till 

nästa mandatperiod kan utvärderas. Kultur- och utvecklingsnämnden 

ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.  

 

Bertil Johansson (LP) yrkar på att ställa sig bakom kommunstyrel-

sens förslag till ändringar i kommunens förvaltningsorganisation 

samt förslag på ändringar av reglementen.  

 

 

 

 

 

 

  Forts 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

Forts 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på Angela Magnussons (M), Bertil Johansson 

(LP) samt beredningsutskottets förslag, och finner att kultur- och ut-

vecklingsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets för-

slag till beslut. Omröstning begärs. Ordförande beslutar att bered-

ningsutskottets förslag är huvudförslag.  

 

Ordförande ställer Angela Magnussons (M) förslag mot Bertil Jo-

hanssons (LP) för att utse ett motförslag, och finner att kultur- och 

utvecklingsnämnden utser Angela Magnussons (M) förslag till mot-

förslag till huvudförslaget.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för beredningsutskottets förslag. Nej-röst för Angela Mag-

nusson (M) förslag. 

 

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   

Anna Nylander (SD) X   

Ove Bengtsson (C) X   

Summa 4 3 2 
  

Med 4 ja-röster för beredningsutskottets förslag, 3 nej-röster för 

Angela Magnussons (M) förslag och två som avstår beslutar kultur- 

och utvecklingsnämnden i enlighet med beredningsutskottets för-

slag.  

 

 

  Forts 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 

Kultur- och utvecklingsnämnden 2019-08-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

 

Forts 

 

Reservationer 

Birgitta Fritzon (S) och Magnus Johansson (S) reserveras sig mot 

beslutet. Bertil Johansson (LP) reserverar sig till förmån för eget för-

slag till beslut. Angela  Magnusson (M) ) reserverar sig till förmån 

för eget förslag till beslut.  

 

Ersättares mening 

Jörgen Nilsson (KD) och Jan Norrman (MED): Bifall till berednings-

utskottets förslag till beslut. Sten Cadell (M) reserverar sig till för-

mån för Angela Magnussons (M) förslag till beslut.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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§ 103 Dnr 2019-000149  

 

Remiss av förslag från barn- och ungdomskonferensen 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna verksamhetens 

tjänsteskrivelse den 9 juli 2019 som svar på förslag från ungdoms-

konferens 2019 till kommunstyrelsens ledningsutskott.  

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2011 genomförs en årlig ungdomskonferens inom Laholms 

kommun under ledning av ungdomssamordnare och med stöd av kul-

tur- och utvecklingsnämnden personal och personal från Region Hal-

lands Laholmsnämnds personal. Under 2019 genomfördes konferen-

sen på Gullbrannagården och hade temat LUPP (Lokal uppföljning 

av ungdomspolitiken i Laholm).  

 

Utifrån de deltagande ungdomarnas önskemål fokuserades diskuss-

ionerna på fem teman (trygghet, hälsa, fritid, inflytande och skola) 

och resulterade i en rad förslag som berör stora delar av Laholms 

kommun.  

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott remitterade förslagen från ung-

domskonferensen 2019 till barn- och ungdomsnämnden, social-

nämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt miljö och bygg-

nadsnämnden för ett yttrande senast den 31 augusti 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens tjänsteskrivelse den 9 juli 2019 

Bilaga, Remiss från kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 maj 

2019 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 § 82    

     

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
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§ 104 Dnr 2019-000176  

 

Namnsättning av väg, södra Skummeslövs naturreservat  

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutar att anta namnförslaget på 

vägnamn "Sandbivägen" vid södra Skummeslövs naturreservat. 

 

Ärendebeskrivning 

En ny väg har byggts från Allarpvägen in till den nya parkeringen i 

reservatet med plats för 35-40 bilar. Parkeringen är även tänkt för 

besökare till Skummeslövsbadet. Behov finns att namnsätta denna 

väg, viktigt i synnerhet för korrekt lägesangivelse i samband med 

framtida larm till ambulans eller räddningstjänst.  

 

Sandbivägen föreslås av Länsstyrelsens reservatförvaltare Annelie 

Ohlsson. Sandbivägen föreslås med motiveringen att sandbiet var 

den första insekten som byggde bo i det nyligen avverkade området.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2019 

Bilaga, karta över södra Skummeslövs naturreservat 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 §  83 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 105 Dnr 16051  

 

Namnsättning av vägar, Våxtorp 2:68 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att anta namnförslagen 

”Senganavägen” och ”Zefyrvägen” för vägarna i de nya kvarteren 

enligt kartbilaga.  

 

Ärendebeskrivning 

27 nya tomter har styckats av från Våxtorp 2:68 belägna i östra delen 

av Våxtorp. Inför utbyggnad av vägar och försäljning av tomter finns 

ett behov av att namnsätta de nya vägarna i kvarteren. 

 

I kartbilagan benämns de två vägarna som ”Lupinvägen” och ”Pion-

vägen”, och enligt liggande förslag till beslut ersätts ”Lupinvägen” 

med ”Senganavägen”, och ”Pionvägen” ersätts med ”Zefyrvägen”.   

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2019  

Bilaga, karta över området. 

Beredningsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 §  84 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 106 Dnr 2019-000232  

 

Yttrande gällande detaljplan Mellby 6:116 med flera 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att invända mot Detalj-

plan Mellby 6:116 m.fl.       

 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i Mellbystrand, norr om Hotellverksamheten 

Mellbystrand tre laxar, i anslutning till E6. Planområdet består av 

Norrleden och ett område med skog/sly samt en gångstig som stäcker 

sig norrut längs E6an. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra eta-

blering av bilförsäljning tillsammans med service, handel, lager och 

drivmedelsförsäljning. Vidare syftar detaljplanen till att skapa förut-

sättningar för fler variationer av verksamheter att etablera sig inom 

planområdet och möjliggöra flera användningsområden. Syftet är 

även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till kommunalt hu-

vudmannaskap inom planområdet, vilket medför att kommunen 

kommer sköta driften av vägarna inom planområdet. 

Detaljplanen innebär att kvartersmark som tidigare varit planlagt för 

information & utställning, nu planläggs för verksamheter, drivme-

delsförsäljning och handel. Kvartersmarken fungerar som en utvidg-

ning av befintligt verksamhetsområde längs med E6. Bebyggelsen 

tillåts vara maximalt 8.0 meter i nockhöjd. Detaljplanen har hanterat 

närheten till farligt gods med ett skyddsavstånd på 30 meter från väg 

E6. Ett naturområde planeras mellan de befintliga bostäderna och de 

tillkommande verksamheterna. En skärm i fastighetsgräns kommer 

visuellt skydda bostäderna från verksamheterna och väg E6. 

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 miljöpåver-

kan. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 augusti 

2019, till miljö- och byggnadsnämnden. 

  Forts 
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Forts 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 22 au-

gusti 2019 

Följebrev och sändlista den 11 juli 2019 

Plankarta 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Bilaga, Bullerutredning  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till:   

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 107 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 22 augusti 2019 över anmälningar. 

Förteckning den 22 augusti 2019 över synpunkter och förslag. 

      

_____ 
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§ 108 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 iden 

ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.      
 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 22 augusti 2019 över delegationsbeslut. 

     

 

_____ 
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§ 109 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 § 47att 

godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, diskri-

minering och trakasserier, med en revidering av dessa riktlinjerden 

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 ansvarsför-

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

Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en 

anmälan om kränkandebehandling/ 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 redo-

visas till nämnden nästkommandemöte. 

     

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet      

_____ 
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§ 110 Dnr 2018-000268  

 

Informationsärenden/diskussionsärenden år 2019 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens miljöpåverkan – analys 

- Presentation av KUN:s miljöpåverkan (materialet skickas ut till 

ledamöterna efter sammanträdet).  

- Lyfts som en informationspunkt till nästkommande nämnd, där 

nämnden behöver diskutera hur arbetet tas vidare.  

Andreas Meimermondt 

 

Information från verksamhetschef 

- avyttringsplan för paviljonger  

- vakans på tjänsten avdelningschef kultur & fritid till 4 november 

2019. Verksamhetschef går in som avdelningschef till dess, samt tar 

ett uttalat ansvar för destinationsutveckling med hjälp av personal 

från turistbyrån-  

- hård belastning på verksamheten med diverse utredningsuppdrag 

från nämnden, internbudgetförslag från verksamheten osv. Perso-

nalärenden, som följd av organisationsförändringar.   

- positivt att kommunchefen är på plats.   

Andreas Meimermondt 

 

Information från ordförande 

- Ärendet gällande en översyn av bokningssystemet (uppdrag som 

gavs den 28 november 2018 § 185) återremitterades av bered-

ningsutskottet den 21 augusti 2019 § 76. Ärendet tas upp igen i  

september 2019.  

Ove Bengtsson  

 

Information från kontaktpolitiker 

- Avdelning kultur & fritid hade en kontaktpolitikerträff under 

sommaren för att utvärdera föregående kontaktpolitikermöte.  

 

Ledamöternas inspel 

- Fråga om hur det går med passivhuskonferensen. 

Angela Magnusson (M) 

Verksamhetschef svarar att det går bra. Det finns en god dialog 

mellan oss i verksamheten och arrangören. En del svårigheter 

med vad som har bestämts sedan tidigare. Verksamheten stöttar 

arrangören med vad denne behöver. Arrangören är inte helt nöjd 

med antalet sålda platser, men jobbar vidare med det.  

       Forts 
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Forts 

 

- Kommer nämnden att få någon utbildning i Barnkonventionen? 

Jörgen Nilsson (KD) 

Verksamhetschefen svarar att det finns ingen planerad utbildning från verk-

samhetens sida. Verksamheten var representerad på utbildningen om Barn-

konventionen den 27 augusti 2019. Skillnaderna fr.o.m. 1 januari 2020 är 

marginella, men det finns aspekter som vi behöver beakta framför allt i 

tjänsteskrivelserna till nämnden.  

- Har KUN några baracker som står och kostar pengar?  

Jan Norrman (MED) 

Verksamhetschefen svarar att KUN bedriver idag ingen verksamhet som 

ligger i temporära paviljonger eller baracker.       

_____ 

 

      

 

 


