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Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23

§ 85
Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse Robert Isaksson (C) att tillsammans med ordförande Per Johansson
justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 86
Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Fastställa dagordning i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Ekonomi
Kallelse, 2018-10-18

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 87
Information 2018, KFN 2018/3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Namnsättning KKC
Information från Anna Liljedahl och Christina Söderlund Taube om det
pågående arbetet med namnsättning av KKC.
Förvaltningsledning
 Organisationsförändring
Kulturavdelningen
 Rekrytering kulturchef
 Basutställningen, invigning 18 december kl. 13.00
 Bibliotekscheferna, biblioteksutveckling
 KKC
 Regionala subventioner scenkonst barn och unga
 Inkommande skrivelse om Projektet Hagbard & Signe

Bifogad

Fritidsavdelningen
 Klitterbadet: renovering, verksamhet, simskola, Vessigebrobadet
 Anläggning: naturgräsplanerna stängda, vinterförberedelser, arenan,
motionsspår, discgolfbana
 Park och kust: höstfägring på plats, ogräsrensning, vinterbad Bacchus,
gallringarbete, byte av fallunderlag lekplatser, laxfisket
Ungdomsavdelningen (inkl. Falkhallen, föreningsbidrag, integration)
 Intercity Youth, ICY 2018
 KEKS – konferens i Göteborg
 Rapport, Ung livsstil Falkenberg 2016
Bifogad
 TG till prästgården
 Lokal för unga på Sloa
 Höstlovsaktiviteter
 Utvärdering av Demokratiprojekt - ungdomar och val 2018
Bifogad
 Information föreningsstöd, okt 2018
Bifogad
 Inkommen skrivelse angående bidragssystemets konsekvenser Bifogad
 Uppsägning av hyresavtal, del av Falkhallen
Bifogad
Inkomna protokollsutdrag till nämnden
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens
arbetsutskott
 KF § 203, Motion – Förbättrade öppettider på kommunens
bibliotek

Bifogad

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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KF § 204, Medborgarförslag – Ändrade öppettider på
biblioteket i Falkenberg
KF § 205, Medborgarförslag – Bättre öppettider på biblioteket
KF § 216, Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
KS § 236, Kommunens månadsuppföljning och prognos
Juli 2018
KS § 239, Utnyttjande av fonderade medel ur skogsfonden

Bifogad
Bifogad
Bifogad
Bifogad
Bifogad

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 88
Medborgarförslag, Handikappanpassa en del av Skrea
strand, KFN 2018/95
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2018-06-29, överlämnat My Tells
medborgarförslag, Handikappanpassa en del av Skrea strand, till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Förslagsställarens föreslår att ett område ska bebyggas med trätrall, anlita
badvakter, ha hjälpmedel på plats samt etablera större parasoll/tält för att
skapa skugga. Som förebild har förslagsställaren skickat med ett foto från en
strand i Los Christianos på Teneriffa.
Grundargumentet som förslagsställaren för fram är ”Alla har rätt att ta ett
dopp i havet!”
Kultur- och fritidsnämnden hänskjuter under den tid utredningen Badliv
pågår, som bland annat har att belysa drift, skötsel, trender, utveckling,
ambition och framtid, medborgarförslag som ryms inom utredningens
uppdrag till utredningen. Därigenom anser kultur- och fritidsnämnden att
medborgarförslaget är besvarat.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att i en utredning, som fått namnet Badliv, ta ett både djupare och
bredare grepp över ett stort antal aspekter som rör de badstränder som
nämnden har ansvar för. Utredningen har sin utgångspunkt i nuvarande
Strandplan. Utredningen kommer bland annat att ta upp nuläge,
markägande/fastighetsägande, lokala ordningsföreskrifter, hundbad,
tillgänglighet, hållbarhet, omvärldsbevakning, marknad kontra naturliv,
marknadsföring och kommunikation samt drift och skötsel.
Tillgänglighet, ett område som det talas mycket om och lämnas många
förslag om, är ett viktigt område som utredningen har som mål att ta ett
helhetsgrepp om för att på så sätt kunna presentera ett genomarbetat
beslutsunderlag.
Utredningen beräknas i nuläget att kunna lämnas till ansvarig nämnd under
andra halvan av 2019. De förslag som kommer in under pågående
utredningsarbete bedöms och tas med i underlaget för utredningens arbete
om det anses tillföra något nytt.
När det gäller medborgarförslag som berör ämnen som ingår i utredningen
Badliv är det nämndens uppfattning att sådana förslag hänskjuts till
utredningen för att om möjligt beaktas i utredningsarbetet.
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-15
Medborgarförslag, Handikappanpassa en del av Skrea strand, 2018-05-31
Bildbilaga till medborgarförslag, 2018-05-31
Överlämnade av medborgarförslag, 2018-06-29

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23

§ 89
Medborgarförslag, Caféet på nya biblioteket ska drivas
av gymnasieelever, KFN 2018/85
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har, 2018-06-04, skickat Sven-Ingvar
Möllers medborgarförslag, Café på det nya biblioteket ska drivas av elever
på gymnasieskolan, på internremiss till kultur- och fritidsnämnden som är
ombedd att lämna förslag till beslut.
Förslagsställaren för fram att eleverna på restaurang- och
livsmedelsprogrammet med inriktning på bageri och konditor kan driva
caféet. Att driva caféet skulle ge eleverna utlopp för sin kreativitet och de
får lära sig att driva ett café på ett entreprenörsmässigt sätt.
Motivering av beslut
Inom byggprojektet KKC planeras ett offentligt café som en central
funktion i hus 2, det hus som bland annat ska inrymma stadsbibliotek,
turistinformation, delar av kulturskolan och gymnasieskolan. Caféet ska ha
omfattande öppettider per dag och per vecka och har ingen begränsning i
målgrupp.
Inom ramen för byggprojektet har det klarlagts att drift av caféverksamhet i
KKC måste upphandlas i enlighet med Lag om offentlig upphandling.
Utifrån nu aktuell planering är det inte möjligt att gå förslagsställaren till
mötes utan att kraftigt ändra på caféets inriktning.
Med den information som kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med
hur nämnden vill att caféet ska fungera i det kommande kunskaps- och
kulturcentret föreslår nämnden fullmäktige att anse medborarförslaget som
besvarat.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens eller kommunens ekonomi
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-08
Medborgarförslag, Caféet på nya biblioteket ska drivas av gymnasieelever,
2018-04-23
Internremiss medborgarförslag, 2018-06-04

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 90
Medborgarförslag, Större parkering och rensa ogräs
vid Ljungsjön, KFN 2018/96
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2018-06-29, överlämnat Åsa Louise Nylins
medborgarförslag, om större parkering och rensa vägen mot Ljungsjön, till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Förslagsställaren önskar bättre parkering och att växtlighet klipps ned i syfte
att förbättra vägen samt skapa fler parkeringsplatser.
Kultur- och fritidsförvaltningen har studerat platsen och undersökt vilka
möjligheter det finns till att utföra föreslagna åtgärder. Det är viktigt att
notera att förslaget lämnas i anslutning till en ovanligt torr och varm
sommar då det har varit betydligt fler badgäster på alla kommunalt skötta
badstränder.
Kommunen är inte markägare vid den aktuella badplatsen och har inga
pengar att använda för ambitionshöjning.
Kultur- och fritidsnämnden hänskjuter under den tid utredningen Badliv,
som bland annat har att belysa drift, skötsel, trender, utveckling, ambition
och framtid, medborgarförslag som ryms inom utredningens uppdrag till
utredningen. Därigenom anser kultur- och fritidsnämnden att
medborgarförslaget är besvarat.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att i en utredning, som fått namnet Badliv, ta ett både djupare och
bredare grepp över ett stort antal aspekter som rör de badstränder som
nämnden har ansvar för. Utredningen har sin utgångspunkt i nuvarande
Strandplan. Utredningen kommer bland annat att ta upp nuläge,
markägande/fastighetsägande, lokala ordningsföreskrifter, hundbad,
tillgänglighet, hållbarhet, omvärldsbevakning, marknad kontra naturliv,
marknadsföring och kommunikation samt drift och skötsel.
Servicenivåer såväl som skötselnivåer kommer att beaktas inom ramen för
utredningen. Utredningen har som mål att ta ett helhetsgrepp för att kunna
presentera ett genomarbetat beslutsunderlag.
Utredningen beräknas, i nuläget, att kunna lämnas till ansvarig nämnd under
andra halvan av 2019. De förslag som kommer in under pågående
utredningsarbete bedöms och tas med i underlaget för utredningens arbete
om det anses tillföra något nytt.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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När det gäller medborgarförslag som berör ämnen som ingår i utredningen
Badliv är det nämndens uppfattning att sådana förslag hänskjuts till
utredningen för att om möjligt beaktas i utredningsarbetet.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-29
Medborgarförslag, Större parkering och rensa ogräs vid Ljungsjön, 201805-31
Överlämnande av medborgarförslag, 2018-06-29

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 91
Internremiss, Riktlinje representation och gåvor, KFN
2018/111
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta förslaget till Riktlinje för representation och gåvor.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i remiss överlämnat förslag till Riktlinje
för representation och gåvor till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden
ska lämna förslag till beslut.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämndens presidie diskuterade förslaget till riktlinje vid
beredningen inför oktobersammanträdet. I diskussionen framkom att
presidiet föreslår nämnden att tillstyrka fastställande av förslaget men
samtidigt att man anser det viktigt att respektive förvaltning har möjligheter
att uppmuntra sin personal utifrån prestation. Detta ansågs extra viktigt i
relation till att kommunen arbetar för att vara en arbetsgivare som attraherar.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-16
Förslag på riktlinje för representation och gåvor, 2018-05-24
Internremiss, Riktlinje för representation och gåvor, 2018-06-15

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 92
Namnsättning, Dalkullan 1, KFN 2018/120
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ge namnet Dalkullevägen till vägsträckan väster om kvarteret
Dalkullan 1 och upp till första avtagsvägen till höger.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Köpcentrum AB efterfrågar namn på denna delsträckning av
vägen till Långås. Företaget har påbörjat byggnation av köpcentrum på
Dalkullan 1 och vill kunna ange en officiell adress. Vägnamnet
Dalkullevägen bör sträcka sig till först avtagsvägen norr om Dalkullan 1,
förbi ett framtida exploateringsområde öster om vägen.
Motivering av beslut
Namnet Dalkullevägen är geografiskt förankrat i området enligt följande:
Sydost nedanför den berörda fastigheten finns Gruebäckens dalgång.
(Källa: Adresskarta över Falkenbergs kommun, 1976.)
Öster om fastigheten låg gården Dalsberg. (Karta över Långås, Hallands län,
upprättad av Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelning, 1925.)
Strax sydväst om den berörda fastigheten låg några hus högt beläget på en
kulle. (Källa: Adresskarta över Falkenbergs kommun, 1976.)
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-04
Adresskarta Falkenbergs kommun 1976
Ekonomisk karta Långås m.m. 1925
Inkommen framställan om namnsättning fastigheten Dalkullan, 2018-10-05
Situationsplan, Dalkullan 1

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 93
Inför förslag prioriterade inriktningar 2020, KFN
2018/145
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ge fritidschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på prioriterad inriktning
baserat på området friluftsliv till nämndens decembersammanträde.
Beskrivning av ärendet
I den nu gällande budgetmodellen har nämnderna möjlighet att på
planeringsdagen i februari presentera förslag på prioriterade inriktningar.
Detta är nämndernas grundläggande sätt att göra en förfrågan om att av
kommunfullmäktige få ett uppdrag att till budgetberedningen få lämna in
förslag tillsammans med äskande för den prioriterade inriktningen.
Syftet är att nämnden under oktobersammanträdet ska ha möjlighet att
diskutera prioriterad inriktning samt ge förvaltningen i uppdrag att till
decembersammanträdet förbereda ett ärende om prioriterad inriktning avsett
för budgetprocessen 2019 som avser budget för perioden 2020 – 2022.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden valde vid sitt sammanträde 2017-10-24 att inte
föra fram någon prioriterad inriktning för 2019. Men i beslutet pekar
nämnden på att nästa prioriterade område att ta upp i budgetarbete bör vara
friluftsliv. Bland annat därför att forskningen visar hur viktigt det är med
denna typ av fritidsmöjligheter. Även därför att det är fria verksamheter som
på ett tydligt sätt vänder sig till många, har låga trösklar och direkt har
positiv påverkan på social hållbarhet och folkhälsa.
Att gå fram med friluftsliv som prioriterad inriktning är också viktigt utifrån
det allt mer fördjupade samarbete som kultur- och fritidsförvaltningen har
med Destination Falkenberg AB. Destinationsbolaget har 2018 friluftsliv
som ett av fem fokusområden och i bolagets planering för 2019 är förslaget
att friluftsliv kommer att vara ett av endast två fokusområden. Det skulle
innebära att destinationsbolaget kraftigt ökar sin satsning på området
friluftsliv. Därmed finns det incitament för att kultur- och fritidsnämnden
också ska gå fram med friluftsliv som prioriterad inriktning för att
därigenom skapa största möjliga effekt på det kommunövergripande planet.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-16

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 94
Anmälan av delegationsbeslut, KFN 2018/15
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattade enligt kultur-och fritidsnämndens delegationsordning har
sammanställts för kultur- och fritidsnämndens kännedom.
Beslutsdatum
2018-09-18 –
2018-10-16
2017-03-28

Beslut
Beslut om anställning

Delegat

Delegationsordning
2.1

Hyresavtal fastighet

Förvaltningschef

9.1

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-04
Redovisning anställningsärenden september 2018 - oktober 2018
Hyresavtal, fastigheten Stafsinge – Arvidstorp 3:81, VIAB och park- och
kustenheterna, 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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