
Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Kulturhuset Najaden, Studio 3, den 24 mars 2022 kl. 13:15 – 14.50. 

Beslutande Ledamöter 
Anna Ginstmark (C), ordförande 
Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Kjellgren (M) §§ 24 – del av § 26 
Nina Djärf (S) 
Eva Karin Möllefors (M) 
Robert Lindahl (-) 
Barbro Odelberg (L) 
Tove Bergman (MP) 

 Annette Nordén (KD) 
 

Övriga deltagare Ola Magnusson, Kristina Gernes, Malin Pehrsson §§ 24 - 30, Carola Andersson §§ 24 - 
29 (via Teams),  §§ 24 - 25 samt Sofia Lyberg. 

Justeringsplats Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25  Paragrafer §§ 24–33 
Justeringsdag 2022-03-29  

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

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

 

 Anna Ginstmark  

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

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-29 Datum då anslaget tas ned 2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Sofia Lyberg Utdragsbestyrkande 
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Ärenden 
Kulturnämnden § 24 Dnr KN 43078 

Val av protokolljusterare ......................................................................... 3 

Kulturnämnden § 25 Dnr KN 2022/00007 
Nya gatunamn vid Flygaregatan ............................................................ 4 

Kulturnämnden § 26 Dnr KN 2022/00002 
Information ............................................................................................. 5 

Kulturnämnden § 27 Dnr KN 2022/00012 
Allkonstverket i Ysby AB - arrangemangs- och projektstöd för Sixten 
och Elvira - en fallstudie ......................................................................... 6 

Kulturnämnden § 28 Dnr KN 2022/00023 

Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande - arrangemangs- och 
projektstöd för fyrverkerifestival 2022 ..................................................... 7 

Kulturnämnden § 29 Dnr KN 2021/00154 

Blue Heart Bluesförening - arrangemangs- och projektstöd för 
arrangemang 2022 ................................................................................. 8 

Kulturnämnden § 30 Dnr KN 2022/00022 

Kulturnämndens ställningstagande till detaljplan för del av Halmstad 
9:14 och 10:26 m.fl. - ny bro vid Slottsmöllan ......................................... 9 

Kulturnämnden § 31 Dnr KN 2022/00027 

Ändring av ordinarie öppettider på medborgarservice i Andersberg och 
Vallås samt biblioteken i Harplinge och Simlångsdalen ....................... 11 

Kulturnämnden § 32 Dnr KN 2021/00148 
Anmälningsärenden ............................................................................. 13 

Kulturnämnden § 33 Dnr KN 2022/00003 

Redovisning av delegationsbeslut ........................................................ 14 
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Kulturnämnden § 24 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 § 25 Dnr KN 2022/00007  

Nya gatunamn vid Flygaregatan 

Beslut 
Kulturnämnden omprövar sitt beslut KN § 17, 16 februari 2022, punkt 2, och beslutar 
att namnge de nya vägarna Pilotgången och Signalgången. 

Ärendet 
Med anledning av nybyggnation inom detaljplan 1380K-P2018/1, vid Flygaregatan, har 
två nya vägar tillkommit. Byggnadsnämnden beslutade den 15 dec 2021, BN § 184, att 
föreslå kulturnämnden att namnge vägarna Pilotgången och Signalistgången. De båda 
vägarna är nya gatunamn inom kvartersmark och avsedda att passa med befintliga 
gatunamn i området som har namn efter civila flygfältet (1936–1956).  
 
Kulturnämnden beslutade den 16 februari 2022, § 17, att ärendet skulle återremitteras till 
byggnadsnämnden för beaktande av nya förslag. Vad gäller ”Signalist” är detta ett 
militärt begrepp som inte används inom det civila. Inom detaljplaneområdet fanns 
tidigare en textilindustri vid namn Eiser Trikå och ett Arlamejeri. Med hänvisning till 
den historik som finns inom området föreslog kulturnämnden att vägarna istället skulle 
benämnas Trikågången alternativt Trikågränd samt Mejerigången alternativt 
Mejerigränd. 
 
Eftersom det redan finns ett antal namn med anknytning till textil- och vävtermer inom 
Frennarp och att Mejerivägen redan finns i Trönninge tas ärendet åter upp i 
kulturnämnden för omprövning.  

Ärendets beredning 
Beslut i byggnadsnämnden BN § 184, 15 december 2021. 
Beslut i kulturnämnden KN § 17, 16 februari 2022.  
Information från Lantmäteriet ges vid kulturnämndens sammanträde den 24 mars 2022. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 
 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar att ompröva sitt beslut KN § 17, 2022-02-16, punkt 2, och 
beslutar att namnge de nya vägarna Pilotgången och Signalgången.   
 
_______   
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Kulturnämnden § 26 Dnr KN 2022/00002  

Information 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot informationen. 

Ärendet 
- Tips i Assistenten 
- Återkoppling, film om dialogmodellen 
- Museernas vårmöte 
-   
- Valborg 
- Nationaldagen 
- Ekonomirapport januari - februari 
- Krisledningsarbete 
- Golvbyte i Stadsbiblioteket 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 27 Dnr KN 2022/00012  

Allkonstverket i Ysby AB - arrangemangs- och projektstöd för 
Sixten och Elvira - en fallstudie 

Beslut 
Kulturnämnden beviljar Allkonstverket i Ysby AB 150 000 kr i arrangemangs- och 
projektstöd för minst två scenkonstföreställningar av Sixten och Elvira - En fallstudie i 
Halmstad. 

Ärendet 
Allkonstverket i Ysby AB vill producera en föreställning baserat på  
bok ”Sixten Sparre, mannen som mördade Elvira Madigan”. Föreställningen ska turnera 
i södra Sverige och Danmark under 2022 med start i Halmstad den 20 juli. 

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

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beviljar Allkonstverket i Ysby AB 150 000 kr i arrangemangs- och 
projektstöd för minst två scenkonstföreställningar av Sixten och Elvira - En fallstudie i 
Halmstad. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 28 Dnr KN 2022/00023  

Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande - 
arrangemangs- och projektstöd för fyrverkerifestival 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande beviljas 
100 000 kronor i arrangemangs- och projektstöd för att arrangera 
Fyrverkerimusikfestivalen i Halmstad 31 augusti till 3 september 2022. 

Ärendet 
Fyrverkerimusikfestivalen är ett populärt årligt återkommande arrangemang i Halmstad 
som under ett par dagar i slutet av augusti och början av september lockar runt 4 000 
besökare. Festivalen innehåller arrangemang och konserter på olika platser i staden. 
Medverkande är ett antal orkestrar och körsångare. Festivalen avslutas med att 
orkestrarna gemensamt framför Händels Fyrverkerimusik i Norre katts park med 
tillhörande fyrverkeri. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben som ansvarar för handläggningen av stöd 
till kulturlivet. Handläggare har träffat representanter från föreningen under 
handläggningsprocessen.  
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att Föreningen För Fyrverkerimusikens Främjande beviljas 
100 000 kr i arrangemangs- och projektstöd för att arrangera Fyrverkerimusikfestivalen i 
Halmstad 31 augusti till 3 september 2022. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 29 Dnr KN 2021/00154  

Blue Heart Bluesförening - arrangemangs- och projektstöd 
för arrangemang 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja Blue Heart Bluesförening 60 000 kronor i 
arrangemangs- och projektstöd för att arrangera blueskonserter i Halmstad under 2022. 

Ärendet 
Föreningen Blue Heart Blues ansöker om 77 000 kr i arrangemangs- och projektstöd för 
att arrangera blueskonserter på Kulturhuset Najaden i Halmstad under 2022. 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Blue Heart Bluesförening 
60 000 kr i arrangemangs- och projektstöd. 

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

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att bevilja Blue Heart Bluesförening 60 000 kr i arrangemangs- 
och projektstöd för att arrangera blueskonserter i Halmstad under 2022. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 30 Dnr KN 2022/00022  

Kulturnämndens ställningstagande till detaljplan för del av 
Halmstad 9:14 och 10:26 m.fl. - ny bro vid Slottsmöllan 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över detaljplan för del av 
Halmstad 9:14 och 10:26 m.fl. Ny bro vid Slottsmöllan, Halmstad med följande tillägg: 
 
”Kulturnämnden önskar att det görs ett tillägg på plankartan om brons, men framför allt 
broräckets, konstnärliga utformning, som anpassas efter de byggnader och miljö från 
slutet av 1800-talet när Slottsmöllan och den gamla bron byggdes. I planbeskrivningen 
kan mycket väl direktiv ges i form av att lokala konstnärer ska utforma brons räcken och 
dessa behöver inte vara av bärande strukturer eller på annat sätt ges någon funktion mer 
än att höja nivån på gestaltningen.” 

Ärendet 
Kulturnämnden har fått detaljplan för del av Halmstad 9:14 och 10:26 m.fl., Ny bro vid 
Slottsmöllan på remiss. Detaljplanen syftar till att skapa en ny broförbindelse och 
möjliggöra nya användningar av Slottsmöllanområdets kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelse.  

Ärendets beredning 
Remiss, KS 2019/00454, förslaget godkändes för samråd av KSU den 9 november 
2021. 
Ärendet har beretts inom förvaltningsstaben.  
Samråd har skett med Kulturmiljö Halland.  
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande över detaljplan för del av 
Halmstad 9:14 och 10:26 m.fl. Ny bro vid Slottsmöllan, Halmstad. 

Yrkanden 
Anna Ginstmark (C) föreslår att kulturnämnden gör följande tillägg i yttrandet: 
"Kulturnämnden önskar att det görs ett tillägg på plankartan om brons, men framför allt 
broräckets, konstnärliga utformning, som anpassas efter de byggnader och miljö från 
slutet av 1800-talet när Slottsmöllan och den gamla bron byggdes. I planbeskrivningen 
kan mycket väl direktiv ges i form av att lokala konstnärer skall utforma brons räcken 
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och dessa behöver inte vara av bärande strukturer eller på annat sätt ges någon funktion 
mer än att höja nivån på gestaltningen." 

Beslutsgång 
Ordföranden (C) prövar förvaltningens förslag med sitt tilläggsyrkande och konstaterar 
att kulturnämnden beslutar enligt detta. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 31 Dnr KN 2022/00027  

Ändring av ordinarie öppettider på medborgarservice i 
Andersberg och Vallås samt biblioteken i Harplinge och 
Simlångsdalen 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar om ändrade öppettider enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet 
Biblioteken i Halmstad har i takt med att låntagares och besökares vanor förändras sett 
över öppettiderna i verksamheten. Som underlag har också behov av planeringstid och 
mötestid funnits med i analysen. Förvaltningen föreslår ändringar i öppettider i fyra 
verksamheter: Simlångsdalens bibliotek, Harplinge bibliotek samt Medborgarservice i 
Andersberg och Vallås. 
 
Simlångsdalens bibliotek 
Tidigare öppettider: 
Tisdag och torsdag 14–19 
 
Förslag på nya öppettider: 
Tisdag 13–18  
Torsdag 10–15 
Biblioteket blir också meröppet under hösten 2022, 07:00 - 22:00. 
 
Medborgarservice Andersberg 
Nuvarande öppettider: 
Måndag 09:00 - 16:00  
Tisdag 09:00 - 16:00 
Onsdag 10:00 - 18:00 
Torsdag 09:00 - 16:00 
Fredag 09:00 - 15:00 
 
Förslag på nya öppettider: 
Måndag 09:00 - 16:00  
Tisdag 09:00 - 16:00 
Onsdag 13:00 - 18:00 
Torsdag 09:00 - 16:00 
Fredag 09:00 - 15:00 
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Harplinge bibliotek (från hösten 2022) 
Nuvarande öppettider: 
Måndag 14:00 - 19:00 
Tisdag 10:00 - 13:00  
Tors 14:00 - 19:00  
Meröppet 07:00 - 22:00  
 
Förslag på nya öppettider: 
Måndag 14:00 - 19:00 
Onsdag 14:00 - 19:00  
Torsdag 10:00 - 13:00  
Meröppet 07:00 - 22:00  
 

Ärendets beredning 
Ärendets har beretts inom avdelningen Biblioteken i Halmstad. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar om ändrade öppettider enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 32 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. KS beslut 2022-02-22, § 36 - bokslut, resultatbalansering och ombudgetering 2021, 
KN 2021/00041. 
2. KS beslut 2022-02-22, § 41 - delrapportering av utredningsuppdrag avseende 
organiserad brottslighet samt framtagande av riktlinje avseende kortidshyrning av 
kommunens lokaler, KN 2022/00001.  
3. Region Halland, driftnämnden Kultur och skola, beslut 2022-02-03, § 5 - internbudget 
Kultur 2022 - regional och statlig finansiering, KN 2022/00001. 
 
_______ 
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Kulturnämnden § 33 Dnr KN 2022/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
Följande anmäls till kulturnämnden: 
- Verksamhetsärenden, allmänna ärenden och kulturstöd. 
 
_______ 
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