
Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Trade Center, Lokal Himmel, 21 juni 2022 kl 13:00 – 14:20 

Beslutande Ledamöter 
Anna Ginstmark (C), ordförande 
Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Kjellgren (M) §§ 57 - 60 
Eva Karin Möllefors (M) 
Robert Lindahl (-) 
Tove Bergman (MP) 

 Martin Marklund (V) §§ 52-55, 57-60, på grund av jäv 
Annette Nordén (KD) §§ 52 - 56 
 
 

Övriga deltagare Annette Nordén (KD) §§ 57 – 60, Ola Magnusson, Carola Andersson, Kristina 
Källström Gernes, Terése Bondesson §§ 52 - 55, Sara Raning och Sofia Lyberg. 

Justeringsplats Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25  Paragrafer §§ 52–60 
Justeringsdag 2022-06-23  

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

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

 

 Anna Ginstmark  

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

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-27 Datum då anslaget tas ned 2022-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sofia Lyberg Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden § 52 Dnr KN 43078  

Val av protokolljusterare  

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

 
_______      
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Kulturnämnden § 53 Dnr KN 2022/00002  

Information 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationsärendena. 

Ärendet 
Lansering av e-tjänst för arvoden och ersättningar 
Dramalogen 
Kulturstöd – projekt och arrangemang 2022 
Evenemang, representation från nämnden 
Rekrytering av ny chef för avdelning Biblioteken i Halmstad 
Rekrytering av ny chef för enhet Program och läsfrämjande  
Golvbyte Stadsbiblioteket 
Kulturpolitisk frukost 
 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 54 Dnr KN 2019/00070  

Rapport om Kulturell service/Lokalrevision 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit del av utredningen och konstaterar att uppdraget är slutfört 
enligt beslut den 27 mars 2019, KN § 33. Utredningen ska ligga till grund för fortsatt 
planering av förvaltningens kommunala service och lokalbehov. 

Ärendet 
Halmstads kommun planerar för en beredskap mot cirka 130 000 invånare, vilket 
innebär en planering för 28 000 nya invånare och cirka 15 000 nya bostäder. Merparten 
av dessa pekas ut av kommunens översiktsplan – Framtidsplan 2050 och beskriver hur 
Halmstad växer utifrån fem stråk med centralort, servicesamhällen och bostadsorter. 
Utifrån detta planeras det för bland annat infrastruktur och olika typer av offentlig 
service.  
 
Kulturnämnden har sett ett behov av framförhållning när det kommer till planering av 
förvaltningens del av den kommunala servicen och lokalbehov. Dels kopplat till den 
utveckling som stundar, dels utifrån dagens behov. Kulturnämnden beslutade därför 
den 27 mars 2019, § 33, att ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 
kulturell service utifrån översiktsplanen.  
 
Uppdraget har resulterat i en rapport, framtagen av Norem AB, som beskriver 
kulturförvaltningens samlade lokalbehov under planeringsperioden 2022–2032, 
grundläggande uppgifter om verksamheternas mark, lokaler och anläggningar, samt 
prioriterade utvecklingsområden. Syftet är att samla kulturförvaltningens behov av 
lokaler idag och för kommande år samt att redogöra för lokalernas skick och tekniska 
status. Lokalrevisionen redovisar också förslag till möjliga åtgärder för att balansera ut 
behovet av lokaler mot tillgången på lokaler. Lokalrevisionen ska fortsättningsvis 
uppdateras en gång om året och fungerar dels som ett planeringsverktyg för 
kulturnämnden, dels som ett underlag till Halmstads kommuns lokalförsörjningsplan 
(LOFS:en). 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningschefen. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 
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Förslag till beslut 
Kulturnämnden har tagit del av utredningen och konstaterar att uppdraget är slutfört 
enligt beslut den 27 mars 2019, KN § 33. Utredningen ska ligga till grund för fortsatt 
planering av förvaltningens kommunala service och lokalbehov. 
 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 55 Dnr KN 2022/00004  

Kulturnämndens ställningstagande till motion om 
Medborgarservice 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över motion om 
Medborgarservice. 

Ärendet 
Vänsterpartiet lämnade den 18 november 2021 in en motion om Medborgarservice som 
avser dels att verksamheten på Vallås permanentas, dels att Medborgarservice, som ett 
första steg, startas upp även i Oskarström och Getinge. Detta för att erbjuda mer 
tillgänglig samhällsservice för fler delar av kommunen.  
 
Kulturförvaltningen är positiv till förslaget, men vill också lyfta vissa aspekter som det är 
viktigt att ta i beaktande framåt.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen Biblioteken i Halmstad och enhet Delaktighet 
och Inkludering, inom vilken befintliga Medborgarservice ingår. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över motion om 
Medborgarservice. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 56 Dnr KN 2022/00074  

Halmstads Symfoniorkester - arrangemangs- och projektstöd 
2022, Fredskonsert 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till kulturförvaltningen. 

Ärendet 
Halmstads Symfoniorkester ansöker om 100 000 kronor i arrangemangs- och 
projektstöd för att genomföra en Fredskonsert 29–30 oktober 2022. Symfoniorkestern 
består av både ideella och professionella musiker från Halmstad med omnejd, 
kulturskolans elever och deras pedagoger, professionella dirigenter och solister. Det 
sökta stödet ska täcka kostnaderna för kulturskolans pedagogers medverkan i 
orkesterverksamheten. 
 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår symfoniorkesterns ansökan om 
arrangemangs- och projektstöd med anledning av att kulturnämnden redan har beviljat 
föreningen ekonomiska medel via verksamhetsstöd som ska finansiera lokalkostnaden 
inför höstens föreställningar. 

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 avslå Halmstads Symfoniorkesters ansökan om 100 000 kr i 
arrangemangs- och projektstöd för Fredskonsert. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till kulturförvaltningen. 

Anmälan om jäv 
På grund av jäv deltar inte Martin Marklund (V) i handläggningen av ärendet. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 57 Dnr KN 2021/00066  

Kulturgaranti för barn och unga med inriktning scenkonst 

Beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att upphäva dokumentet Kulturgaranti för barn och unga med 
inriktning scenkonst, antagen den 27 januari 2016, KN § 7. 
2. Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på ny Kulturgaranti för barn och 
unga med inriktning scenkonst som ska gälla från höstterminen 2022. 
 

Ärendet 
Kulturgarantin antogs av kulturnämnden och av barn- och ungdomsnämnden den 27 
januari 2016, men inte av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Det har funnits 
behov av ett gemensamt omtag, en revidering utifrån rådande förutsättningar och av att 
arbeta fram gemensamma hållbara strukturer för att säkerställa barns och ungas tillgång 
till kultur. I förslaget till ny kulturgaranti för barn och unga finns en tydligare 
uppdragsindelning där ungdomar i gymnasieåldern på kommunens kommunala 
gymnasieskolor nu garanteras scenkonst. 

Ärendets beredning 
Förslaget har arbetats fram av tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningen, 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att upphäva dokumentet Kulturgaranti för barn och unga med 
inriktning scenkonst, antagen den 27 januari 2016, KN § 7. 
2. Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på ny Kulturgaranti för barn och 
unga med inriktning scenkonst som ska gälla från höstterminen 2022. 

Yrkanden 
Tove Bergman (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-06-21   10(12) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Kulturnämnden § 58 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. Beslut i fastighetsnämnden 24 maj 2022, FN § 52 – Mjellby konstmuseum, upphandling 

inför om- och tillbyggnad, KN 2017/00078.  
2. Beslut i kommunfullmäktige 16 juni 2022, KF § 56 – Valärenden, KN 2022/00037. 
   
_______ 
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Kulturnämnden § 59 Dnr KN 2022/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
Följande anmäls till kulturnämnden: 
1. Personaladministrativa ärenden 
2. Verksamhetsärenden och kulturstöd 
   
_______ 
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Kulturnämnden § 60  Dnr KN 2022/00091 
 

Övriga frågor 
 
 
 

Ärendet 
- Eva-Marie Paulsson (S) återrapporterar från SKR:s kulturkonferens 14-15 juni. 
- Annette Nordén (KD) återrapporterar från verksamhetsbesök med Bokbussen. 
 
_______ 
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