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Laholms kommun 

Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 19 september 
2022 

Protokollet som justerats den 21 september 2022, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Emelie Eliasson 

Nämndsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 21 september 2022 till och med den 21 

oktober 2022 intygas. 

 

 

 

……………………………………………… 

Emelie Eliasson 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen 



 

 

LAHOLMS KOMMUN 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-19 

Sida 
1 (14) 

 

Plats och tid Svanen, klockan 09:00 – 13.00 

Beslutande Ove Bengtsson (C), ordförande 

 Angela Magnusson (M)  

 Magnus Johansson (S)  

 Elvis Begic (L) §§ 96-97, 99-195 

 Ingrid Sjöberg (M)   

 Birgitta Fritzon (S)  

 Bertil Johansson (LP)  

 Thomas Lövenbo (-)  

 Jörgen Nilsson (KD) § 98 

 Maj-Lis Jeppsson (SD)  

 

Övriga deltagande  Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare 

 Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare 

 Linda Strid (S), ersättare  

 Jörgen Nilsson (KD), ersättare §§ 96-97, 99-195 

 Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare 

 Jan Norrman (MED), ersättare 

 

   

 Andreas Meimermondt, förvaltningschef 

 Emelie Eliasson, nämndsekreterare 

 Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer § 96, 100 

 Carl Lundgren, rektor Osbecksgymnasiet § 96 

 Ida Axelsson, rektor vuxenutbildning § 100 

 Mats Altemyr, enhetschef Fritid § 105 (punkt 7) 

 Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism (via Teams) § 105 (punkt 7) 

 Marie Erge, enhetschef bibliotek § 105 (punkt 7) 

 Annika Kharraziha, verksamhetschef Kultur & fritid § 98, 105 (punkt 4-7) 

 Mattias B Johansson, verksamhetschef Arbetsmarknad § 99, 105 (punkt 2-3) 

 Reino Jakobsson, landsbygdsutvecklare § 105 (punkt 1) 

 

Utses att justera Bertil Johansson (LP) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 21 september klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 96-105 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Emelie Eliasson 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Ove Bengtsson (C) 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Bertil Johansson (LP)
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§ 96 Dnr 2022-000161 

 

Uppföljning 2 år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att godkänna bud-

getuppföljning 2 2022 med rapportering av internkontroll. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamhet-

erna i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att vända den ne-

gativa trenden i målen ”Andelen med gymnasieexamen ökar” 

samt ”Färre ungdomar i KAA”, med redovisning november 

2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 

kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första uppfölj-

ningen ska utgå från redovisning per sista april och den andra per 

sista augusti. 

 

Från år 2022 innehåller budgetuppföljningen rapportering av genom-

förda kontroller enligt kultur- och utvecklingsnämndens internkon-

trollplan där väsentliga avvikelser lyfts fram.  

 

Från år 2022 utgör budgetuppföljningen även uppföljning av plan för 

systematiskt kvalitetsarbete frivilliga skolformer. Detta i form av 

uppföljning av utvecklingsaktiviteter inom kultur- och utvecklings-

nämndens effekter. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2022 § 75 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 septem-

ber 2022 

Budgetuppföljning 2 2022 för kultur- och utvecklingsnämnden 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 97 Dnr 2022-000252 

 

Hyror & avgifter år 2023 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

anta föreliggande förslag till hyror och avgifter inom kultur- och ut-

vecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 

1 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en 

översyn av gällande hyror och avgifter inom kultur- och utvecklings-

nämndens verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2022 § 76 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 septem-

ber 2022. 

Bilaga, Kultur- och utvecklingsverksamhetens förslag till hyror och 

avgifter för 2023 

Bilaga, Jämförelse Hyror och avgifter 2017-2023 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 98 Dnr 2022-000016 

 

Extra lokal- och anläggningsbidrag till Laholms Fotbollsklubb 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar, utöver ordinarie lokalbi-

drag, ett extra lokal- och anläggningsbidrag på 36 000 kr till Laholms 

Fotbollsklubb. 

 

Ärendebeskrivning 

Laholms Fotbollsklubb (LFK) har drift och skötselansvar för Glän-

ninge Park enligt särskilt nyttjanderättsavtal. Enligt Laholms Författ-

ningssamling 7.8 lämnas lokalbidrag med högst 50 procent av fak-

tiska kostnader, dock maximalt två prisbasbelopp till drift, skötsel 

och underhåll som erfordras för att lokalen eller anläggningen ska 

vara funktionell och kunna användas fullt ut till föreningens verk-

samhet. Eftersom LFK har stora kostnader för sin anläggning har för-

eningen nått maxbeloppet och är berättigade till två prisbasbelopp (2 

x 48 300 kr) vilket innebär att de skulle få 24 % i kostnadstäckning 

(ink. intäkter). Med ett extra anläggningsbidrag om 36 000 kr för 

2022 uppnår Laholms FK en kostnadstäckning på 33%. Den gene-

rella kostnadstäckningsnivån för lokalbidrag 2022 är 40%.  

 

Under första halvåret 2022 hade LFK 1021 redovisade samman-

komster med 14 861 deltagartillfällen, vilket är det största antalet i 

kommunen. Som jämförelse hade föreningen med näst högst antal 

deltagartillfällen 3 154 st och 281 redovisade sammankomster under 

samma period. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2022 § 77 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 septem-

ber 2022  

Bilaga, Ansökningshandlingar från Laholms Fotbollsklubb den 24 

februari 2022 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Elvis Begic (L) i handläggningen av ären-

det. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Laholms FL 
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§ 99 Dnr 2022-000207 

 

Utredning kring arbetsmarknadsverksamhetens delaktighet i 

öppna restauranger och caféverksamhet 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

återrapportering skjuts fram till mars 2023. 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden påtalar att nämndens arbets-

marknadsverksamhet inte kan agera huvudman för restaurang-

erna utan att nämndens roll är att stötta övriga nämnder samt dra 

nytta av nämndernas verksamhet för att placera brukare inom 

LSS eller arbetsträning i verksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett samhällsbyggnadsnämn-

den, socialnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag 

att utreda möjligheten att hålla restauranger inom samhällsbyggnads-

nämndens måltidsenhet öppna för allmänheten med stöd av olika de-

lar inom kultur och utvecklingsnämndens arbetsmarknadsenhet. 

Uppdraget skall återrapporteras senast den 30 september 2022. Kom-

munstyrelsen önskar även inkludera kommunens olika caféverksam-

heter i utredningen.  

 

Socialnämnden har föreslagit för kommunstyrelsen att återrapporte-

ringen skjuts fram till mars 2023, och att finansieringen av Lingår-

dens, Smedjebackens samt Randerslunds öppna restauranger inryms 

inte i socialförvaltningens budget för 2022 och 2023. 

 

För att ovanstående utredning med tillhörande förslag skall bli belyst 

på ett bra sätt är tidsramen som är satt för kort. Kultur- och utveckl-

ingsnämnden ser mycket positivt på möjligheten att inom ramen för 

den föreslagna restaurangverksamheten erbjuda arbetsträningsplat-

ser så väl som möjligheter till placering av individer inom LSS verk-

samheten. Detta kan dock inte vara den bärande verksamheten som 

säkerställer öppethållandet utan utnyttjar den befintliga verksam-

heten för att erbjuda arbetsträning/placering. Därför kan kultur- och 

utvecklingsnämnden inte på egen hand gå fram med tankar kring hur 

restaurangerna skall vara organiserade.  

 

Det krävs ett gemensamt arbete från samtliga nämnders verksam-

heter för uppdraget, detta är ett relativt stort utredningsuppdrag som 

berör tre nämnders verksamheter. 
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Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att återrapportering skjuts fram till mars 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2022 § 78 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 au-

gusti 2022. 

Socialnämndens sammanträdesprotokoll den 14 juni 2022 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 2022-000253 

 

Uppföljning av samhällsorientering år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisning till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

Lag (2013:156) om samhällsorientering (SO) för vissa nyanlända in-

vandrare innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. I Laholms kom-

mun genomförs SO av Vuxenutbildningen inom kultur- och utveckl-

ingsnämndens verksamhet. 

 

LFS 3.6, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser samt 

integration: §6 svara för mottagande, samhällsorientering och annan 

medverkan i etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar 

kommunen med undantag av mottagande och boende för ensamkom-

mande barn. 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att samhällsoriente-

ringen skall redovisas årligen i september. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2022 § 79 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 2 sep-

tember 2022 

_____ 
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§ 101 Dnr 2022-000243 

 

Samråd - Dpl Bryggaren 10 m.fl. Laholm 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att skicka tjänsteskrivelse 

den 5 september 2022 som svar på remiss om plansamråd för detalj-

plan bryggaren 10 m.fl. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

detaljplanelägga fastigheterna Bryggaren 10, Bryggaren 11, Väkta-

ren 10 och Väktaren 13. Planområdet är beläget i den södra delen av 

Laholms tätort och syftar till att möjliggöra om- till- och nybyggnat-

ion av flerbostadshus för att öka områdets attraktivitet. Befintlig han-

del ska omvandlas till centrumverksamhet för att möjliggöra en bre-

dare användning av området. Detaljplanen ska säkra en allmän gång- 

och cykelväg. 

 

Planförslaget möjliggör för ett tillskott av lägenheter i Laholms 

tätort. Detaljplanen innebär att ny bebyggelse med flerbostadshus 

möjliggörs inom fastigheterna Bryggaren 10, Bryggaren 11, Väkta-

ren 10 samt Väktaren 13. Den handel som idag tillåts på planområdet 

ersätts med centrumverksamhet för att bredda möjligheterna för lo-

kalerna i området. Den bebyggelse som nyligen renoverats på fastig-

heterna Bryggaren 11, Väktaren 10 och Väktaren 13 får en ny högsta 

nockhöjd att befintlig byggnation ska vara planenlig och för att möj-

liggöra vissa ändringar i bebyggelsen. De nya byggnaderna på Bryg-

garen 10 ges en högsta nockhöjd på 28 meter för att möjliggöra fler 

lägenheter på platsen än vad som finns 

möjlighet till idag. Längst ner i fastighetsgräns mot LP Hanssons väg 

läggs en allmän gång- och cykelväg. 

 

I enligt med 5 kapitlet 11-17 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900) samråds detaljplan Bryggaren 10 m.fl. och du 

kan lämna in synpunkter på planförslaget. Samråd sker även kring 

gjord miljöbedömning om att planförslaget inte innebär betydande 

miljöpåverkan. Samrådstiden pågår mellan den 29 augusti till och 

med den 25 september 2022. 

 

Kultur- och utvecklingsförvaltningen ställer sig positiva till en för-

tätning av bostadsbeståndet nära befintliga fritids- och idrottsanlägg-

ningar.  
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Områdets närhet till Folkhälsocentrum och motionsslingor ger god 

tillgång till fritidsaktiviteter och rekreationsmöjligheter och innebär 

ett effektivt resursnyttjande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 12 september 2022 § 80 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 septem-

ber 2022. 

Bilaga, Plansamråd för detaljplan Bryggaren 10 m.fl. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 102 Dnr 2022-000022 

 

Anmälningar år 2022 

 

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 13 september 2022 över anmälningar. 

Förteckning den 13 september 2022 över synpunkter och förslag. 

_____ 
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§ 103 Dnr 2022-000017 

 

 Anmälan av delegationsbeslut år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handling-

arna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra 

åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med 

kommunallagen 6 kap 40 § anmälas till nämnden i den ordning som 

bestäms i nämndens delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning den 13 september 2022 över delegationsbeslut. 

_____ 
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§ 104 Dnr 2022-000021 

 

Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakas-

serier 2022 

 

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 rådarbetet 

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 re-

dovisas till nämnden nästkommande möte. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälningarna redovisas muntligt på sammanträdet. 

_____ 
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§ 105 Dnr 2022-000012 

 

Informationsärende år 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Allaktivitetsområde Veinge 

- Idéskiss och inspirationsbilder för allaktivitetsområde.  

- Invånardialog och byalagsträff den 1 mars 2022 

- Veinge har haft relativt få kommunala fritidssatsningar sen-

aste åren 

- Tågstopp och utvecklingsprogram 2035 

- Förslaget är diskuterat och framtaget tillsammans med en re-

presentant från varje förvaltning.  

- Effekter och utmaningar. 

- Kostnadsbild och finansiering.  

Reino Jakobsson  

 

2. Antal nyanlända  

- Kvotflyktingar kommuntal 27 personer, varav 14 personer an-

visade och 12 personer är mottagna och bosatta hittills.  

- Mottagandetal från Ukraina: 65 personer, varav 25 personer 

bosatta idag.  

- Utmaning med brist på personnumer för flyktingar, gör att 

man inte kan skaffa egen bostad när man skaffat arbete på 

egen hand.  

Mattias B Johansson   

 

3. ESF projekt – massflyktingsdirektivet 

- ABF -  ”Care” med syfte att närma sig den reguljära arbets-

marknaden.  

- Siktar på att vara deltagare i projektet.  

Mattias B Johansson 

 

4. Uppföljning Föreningsrådet  

Annika Kharraziha 

 

5. Idrotts- och fritidsplan 

- Siktar på lyftas till nämnden i juni 2023, med avstämning i 

december.  

- Ska ha remissförfarande när ett första utkast är klart för de 

föreningar och aktörer som påverkas.   

Annika Kharraziha  
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6. Information från kultur & fritid 

- Utveckling framöver; underlag & analyser samt samverkan 

kring barn & unga.  

- Rekrytering enhetschef kultur & turism 

Annika Kharraziha 

 
 

7. Sammanfattning/statistik över sommaren 2022 

- Sammanfattning och besökssiffror för sommarens evene-

mang besöksmål samt bad och bibliotek.  

Jonas Heintz, Marie Erge, Mats Altemyr, Annika Kharraziha 

 

8. Information från förvaltningschef  

- Internbudgetdagar  

- Personalärende  

- Kommunala webben  

- Hästbrunnen offert  

Andreas Meimermondt  

 

9. Information från ordförande  

- Haft dialog med klubballiansen och dess dyra driftskostnader.   

- Möte med politiska gruppen gällande gymnasiesamverkan 

och samverksansavtal.  

Ove Bengtsson  

 

10. Ledamöternas inspel 

- KUN:s deltagande på kommunstyrelsen för att diskutera sko-

lan? Blev missförstånd om deltagandet, ordförande hade inte 

möjlighet att delta. Förvaltningschef var på plats.  

 

_____ 

 
 

 




