
Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-09-01  1(11) 
   

 

Plats och tid Nolltrefem, Ljungbergska lokalen, 1 september 2022 kl. 13:00 – 14:00. 

Beslutande Ledamöter 
Anna Ginstmark (C), ordförande 
Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Kjellgren (M) 
Nina Djärf (S) 
Eva Karin Möllefors (M) 
Robert Lindahl (-) 
Barbro Odelberg (L) 
Tove Bergman (MP) 

 Annette Nordén (KD) 
 

Övriga deltagare Ola Magnusson, Malin Pehrsson, Caroline Carlsson samt Sofia Lyberg. 

Justeringsplats Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25  Paragrafer §§ 61–69 
Justeringsdag 2022-09-06  

Sekreterare ......................................................  
 Sofia Lyberg  

Ordförande ................................................. 

 

 Anna Ginstmark  

Justerare .................................................  
 Eva-Marie Paulsson  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-01 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-06 Datum då anslaget tas ned 2022-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sofia Lyberg Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden § 61 Dnr KN 43078  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Eva-Marie Paulsson (S) väljs att tillsammans med ordföranden (C) justera protokollet. 

 
_______      
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Kulturnämnden § 62 Dnr KN 2022/00002  

Information 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationen. 

Ärendet 
- Återkoppling från nämndens deltagande i sommarens arrangemang 
- Stiftelsen Hallands Länsmuseer 
- Mjellby konstmuseum 
- ”Din röst räknas”, evenemang för att engagera unga i valet 
-  Caféverksamhet på Stadsbiblioteket 
 
 
 

 
_______      
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Kulturnämnden § 63 Dnr KN 2022/00111  

Informationsärende - planeringsanalys 2023 med sikte på 
2028 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationen. 

Ärendet 
Inför att verksamhetsplaneringen startar görs en så kallad planeringsanalys. Analysen 
görs för att ge en samlad bild av vilka behov och områden som är viktiga att planera för 
och arbeta med kommande period. Utifrån planeringsanalysen formuleras mål, 
aktiviteter, prioriteringar och görs en budgetfördelning. 
 
Planeringsanalysen ska inte beslutas av nämnd, utan är ett underlag för dialog mellan 
nämnden och förvaltningen, för att skapa gemensamma bilder kring behov och 
förutsättningar. Dialog mellan kulturnämnden och förvaltningen genomfördes den 21 
juni 2022. Planeringsanalysen har reviderats enligt de önskemål som framkom i dialogen. 
 
 

 
_______      
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Kulturnämnden § 64 Dnr KN 2022/00062  

Salmon Town Dancers - arrangemangs- och projektstöd 
2022, Convent i Squaredans 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja Salmon Town Dancers 25 000 kronor i 
arrangemangs- och projektstöd för att arrangera Squaredans Convent på Halmstads 
Arena 19–21 maj 2023. 

Ärendet 
Salmon Town Dancers ansöker om 80 000 kr för att arrangera ett squaredanskonvent på 
Halmstad Arena 19–21 maj 2023. Konventet är internationellt och lockar dansare från 
både Sverige och Europa. 
 
2020 beviljade kulturnämnden Salmon Town Dancers 70 000 kronor i kulturstöd för att 
genomföra Squaredans konventet 2021 men konventet kunde aldrig genomföras med 
anledning av Covid-19 pandemin. Svenska Squaredansförbundet utsåg åter igen 
Halmstad som plats för att genomföra 2023 års Squaredancekonvent och av den 
anledningen ansöker nu Salmon Town Dancers om 80 000 kronor i kulturstöd. 
 
Eftersom föreningen borde ha kvar delar av det tidigare kulturstödet och för att delar av 
ansökan inte är bidragsberättigat föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden beviljar 
ett lägre belopp än det belopp föreningen ansöker om. Kulturförvaltningen föreslår att 
kulturnämnden beviljar Salmon Town Dancers 25 000 kronor i kulturstöd. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningsstaben som ansvarar för handläggningen av stöd till 
kulturlivet. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja Salmon Town Dancers 25 000 kronor i 
arrangemangs- och projektstöd för att arrangera Squaredans Convent på Halmstads 
Arena 19–21 maj 2023. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______   



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-09-01   7(11) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Kulturnämnden § 65 Dnr KN 2020/00114  

Kulturnämndens ställningstagande till detaljplan för 
Österskans 1 med flera 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta yttrande över detaljplan för Österskans 1 med flera. 

Ärendet 
Kulturnämnden har fått ärendet som en granskningsremiss med sista svarsdatum den 9 
september 2022. Syftet med detaljplanen är att planlägga för en väl gestaltad utformning 
av Österskans i centrala Halmstad med offentlig mötesplats samt en byggnad som 
innehåller saluhall, hotell, konferens och restaurang. 
 
Kulturnämnden menade i sitt samrådsyttrande dem 26 augusti 2020, § 80, att 
planförslaget varken var förenligt med intentionerna i kommunens översiktsplan eller 
med kommunens stadsmiljöprogram kring kulturmiljö. Kulturförvaltningen föreslår att 
kulturnämnden står fast vid sitt tidigare yttrande. De ändringar som gjorts i planförslaget 
får sammantaget ingen effekt för helheten på platsen.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben.  
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta yttrande över detaljplan för Österskans 1 med flera. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______   
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Kulturnämnden § 66 Dnr KN 2022/00117  

Initiativärende - utredning om konstprojekt i Halmstad 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att avslå nämndinitiativets förslag.  

Ärendet 
Robert Lindahl (-) initierar ett ärende angående konstprojekt i Halmstads kommun. 
Konstprojektet skulle innebära att en lokal konstnär samlar in säregna uttryck som 
utmärker Halland i stort och Halmstad i synnerhet. Dessa uttryck skulle sedan kunna 
skrivas på allmänna bänkar som står runt om i Halmstad.  
 
I ärendet föreslås att kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att 
hitta lämpliga kandidater till ett sådant konstprojekt samt att utreda kostnaden.      

Yrkanden 
Anna Ginstmark (C) yrkar avslag på initiativärendets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden (C) prövar sitt yrkande och konstaterar att kulturnämnden beslutar enligt 
detta.  
 
_______   
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Kulturnämnden § 67 Dnr KN 2022/00116  

Initiativärende - utredning om digital historierundtur i 
Halmstad 

Beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 

att skapa en digital historievandring. 
2. Kulturnämnden beslutar att avslå initiativärendets förslag till beslut enligt punkt 2.       

Ärendet 
Robert Lindahl (-) initierar ett ärende angående en digital historierundtur i Halmstad, där 
olika historiska byggnader, konstverk eller andra intressanta platser märks upp i och 
omkring centrum i Halmstad, så att en ska kunna ta del av uppläst information om 
objektet eller platsen. 
 
I ärendet föreslås att: 
1. Kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa en digital 

historievandring.  
2. Kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att skapa en lämplig app, 

samt läsa in de fakta som finns om objekten/platserna.      

Yrkanden 
Tove Bergman (MP), Barbro Odelberg (L), Eva-Marie Paulsson (S) och Eva Karin 
Möllefors (M) yrkar bifall till punkt 1; att utreda möjligheterna att skapa en digital 
historievandring. 
 
Anna Ginstmark (C) yrkar avslag på punkt 2.  

Beslutsgång 
Ordföranden (C) prövar yrkandena och konstaterar att kulturnämnden beslutar enligt 
dessa.      
 
_______   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-09-01   10(11) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Kulturnämnden § 68 Dnr KN 2021/00148  

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot anmälningsärendena. 

Ärendet 
Information, beslut och meddelanden som kommer till kulturförvaltningen och som 
bedöms vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör anmälningsärenden. Följande 
anmäls till kulturnämnden: 
 
1. Kommunfullmäktige § 68, 16 juni 2022 – revidering av reglemente för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (KN 2021/00148). 
2. Kommunfullmäktige § 74, 16 juni 2022 - beslut angående motion om familjecentral i 
Halmstads kommun (KN 2021/00165). 
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden § 64, 20 juni 2022 - beslut om kulturgaranti 
för barn och unga med inriktning scenkonst (KN 2021/00066). 
4. Kommunfullmäktige § 72, 16 juni 2022 – beslut om riktlinje för Halmstads kommuns 
politiska organisering, antagande av arvodesbestämmelser och reglemente (KN 2022/00052). 
   

 
_______      
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Kulturnämnden § 69 Dnr KN 2022/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
Följande anmäls till kulturnämnden: 
1. Personaladministrativa ärenden 
2. Upphandlingsärenden 
3. Verksamhetsärenden och kulturstöd 
   

 
_______      
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