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§ 95
Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse Karl Gustaf Carlzon (S) att tillsammans med ordförande Per
Johansson justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 96
Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Fastställa dagordningen i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Underlag för beslut
Kallelse, 2018-11-15

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 97
Information 2018, KFN 2018/3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Organisationsförändring – arbetsmiljö, kommande nämnd
 Budget 2019-2021
 Månadsuppföljning oktober 2018
Bifogad
Kulturavdelningen
 Kulturchef
 Stadens nycklar – invigning
 Rian designmuseum – ökning av gruppbesök
 Mobila bibliotek – ökade kostnader
 Statsbidrag biblioteket
 KKC – lägesrapport
 Konstregion Halland
 Konst Falkenberg – pågående utvecklingsarbete
 Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård
 Inkommande skrivelse angående Projektet Hagbard &
Signe – fortsättningen
 Inkommande skrivelse angående Interconsults gamla
lokaler
 Skrivelse om avtal med Stim – upphör
 Information, avtal för kommuners musikanvändning Stim
 Sammanställning av statistik biblioteket, januari 2019

Bifogad
Bifogad
Bifogad
Bifogad
Bifogad

Fritidsavdelningen
 Uppdrag prissättning Klitterbadet
 Information, avtal bowling
Bifogad
 Effekter av förändrade taxor och avgifter från 2018-07-01
 Plan för simskola, pågående arbete
 Klitterbadet: renovering, höstlov, verksamhet
 Anläggning: Allsvenskan 2019
 Park och kust: laxfiske, juldekorationer, tätortsnära skog,
utvärdering skötselplan, byte av fallunderlag lekplats
Ungdomsavdelningen (inkl. Falkhallen, föreningsbidrag, integration)
 Ungdomsgård, Stenfalken
Bifogad
 MUCF – Bidrag, ökat valdeltagande EU-valet 2019
 Språkvän, integrationsprojekt – statliga medel
 Trygghetsarbete – nytt uppdrag 2019
 Föreningsservice – Utvärderingsringen, budget prognos
Bifogad

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Beslut om avbruten upphandling Bokning och
bidragslösning

Bifogad

Inkomna protokollsutdrag till nämnden
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/kommunstyrelsens
arbetsutskott
 KF § 236, Motion – Användning av petroleumbaserade material i
barns utemiljö
Bifogad
 KF § 243, Medborgarförslag – Årligt återkommande
barnkarneval
Bifogad
 Integrationsberedningen § 30, Statligt stöd för integration –
Upphävande av beslut 2018-09-03 § 28 samt Fördelning av
kvarstående integrationsmedel
Bifogad

Utdragsbestyrkande

2 (2)

7

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20

§ 98
Medborgarförslag - Ljudsignaler på handikappbadet
vid Skrea strand, KFN 2016/69
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avslå medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige (2017-02-28) och senare kommunstyrelsen (2017-0822) har återremitterat medborgarförslaget om ljudsignaler vid Skrea strand. I
kommunfullmäktiges återremiss ges kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att utreda möjligheten att höja tillgänglighetsnivån för personer med nedsatt
synförmåga i samband med bad på handikappbadet vid Skrea strand.
Kultur- och fritidsnämnden har bland annat av den anledningen fördjupat
arbetet med den gällande strandplanen genom att nämnden gett
förvaltningschef/förvaltning i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning
kallad Badliv. Utredningen har sin grund i den gällande strandplanen men
syftar till att ta ett helhetsgrepp på alla perspektiv och aspekter för just
badliv i Falkenberg. Utredningen ska baserat på såväl omvärlds- som
invärldsanalyser beskriva nuläge samt lämna förslag på möjlig
ambitionsnivå inom gällande budget samt möjliga ambitionsökningar och
vad sådana kostar.
Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att utredningen Badliv är det
bästa sättet att möta alla enskilda förslag av olika karaktär avseende
badstränder som kommunen har ansvar för. I stället för att fatta ad hoc
beslut kommer utredningen ge kommunen möjlighet att fatta väl
underbyggda, långsiktiga både taktiska och strategiska beslut om Badliv i
Falkenbergs kommun inom det kommunala ansvaret och den kommunala
ekonomin.
Ett av de områden som utredningen kommer att penetrera brett och djup är
tillgänglighet för funktionshindrade till de badstränder som Falkenbergs
kommun ansvarar för.
Kultur- och fritidsnämnden har uppfattningen att inga åtgärder för förändrad
eller ökad ambitionsnivå bör vidtas innan utredningen är klar och det
därigenom finns ett genomarbetat beslutsunderlag utifrån samtliga
perspektiv och aspekter.
Kultur- och fritidsnämnden har även uppfattningen att alla enskilda förslag
som gäller åtgärder avseende de badstränder som kommunen ansvarar för
bör få sina svar genom den färdiga och av nämnd antagna utredningen
Badliv. Skälen till detta är att nämnden anser att det är på det sättet som det
bäst går att säkerställa att eventuella beslut om ambitionsökning inom till
exempel området tillgänglighet görs på ett sätt som gynnar så många som
möjligt, innebär ansvarsfulla och praktiskt hanterbara lösningar samt görs på
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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ett kommunalekonomiskt effektivt sätt. Detta är särskilt viktigt relaterat till
de stora budgetmässiga utmaningar kommunen har inom välfärdssektorn.
Berit Sjöholms medborgarförslag om en mycket speciell typ av
tillgänglighetsåtgärd på Skrea Strand anser nämnden bör avslås på grund av
ovan och nedan angivna motiv men även för att förslagsställaren ska slippa
vänta på svar.
Motivering av beslut
De avgörande två grunderna för att avslå medborgarförslaget om
ljudsignaler är:



Det finns ingen sådan teknik på marknaden.
I det fall det skulle finnas en sådan teknik kan kommunen inte klara
det ansvarsförhållande den installationen skulle innebära.

Det nya uppdrag som kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i
sin minoritetsåterremiss att utreda möjligheten att höja tillgänglighetsnivån
för personer med nedsatt synförmåga i samband med bad på handikappbadet
vid Skrea strand genomför kultur- och fritidsnämnden inom ramen för den
av nämnden tillsatta utredningen Badliv som planeras presenteras för den
kommande kultur- fritids- och tekniknämnden under fjärde kvartalet 2019.
Ekonomi
Medborgarförslaget går inte att kostnadsberäkna eftersom det inte finns
någon sådan teknik på marknaden. Däremot går det baserat på erfarenhet
och kunskap om strandmiljön på Skrea strand att påtala att drifts- och
skötselkostnaderna skulle bli höga. I det fall en teknisk lösning installeras i
syfte att göra det möjligt för enskilda att orientera sig i en känd eller okänd
miljö krävs att kommunen åtar sig en servicelösning som garanterar
kontinuerlig och oavbruten drift under säsong maj - september. En sådan
servicelösning kommer att vara kostsam. Därtill kommer löpande
reparationskostnader.
Som nämnts ovan växer kommunens ansvar om en typ av teknisk lösning
installeras som till exempel utlovar en viss funktion. Skulle det då ske
tillbud, mindre allvarliga eller riktigt allvarliga, kommer kommunen att stå
ansvarig. Det är inte troligt att kommunens ansvarsförsäkring täcker denna
typen av ansvar.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Medborgarförslag - Ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand, 201607-11
Beslut KFN, 2017-06-13
Återremiss KSAU, 2017-08-28

Utdragsbestyrkande

2 (2)

9

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20

§ 99
Medborgarförslag - Badplatsskyltar vid Lyngsjöns
badplats i Krogsered, KFN 2018/137
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2018-09-28, överlämnat Helena Bonnmoras
medborgarförslag, Badplatsskyltar vid Lungsjöns badplats i Krogsered, till
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Den pågående utredningen Badliv har i uppdrag att genomlysa kommunens
badplatser ur så många perspektiv som möjligt. Skyltning är ett av de
områden som utredningen arbetar med och kommer att belysa.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en utredning som arbetar med att ta
fram ett både brett och djupt beslutsunderlag avseende de
badstränder/badplatser som kommunen har ansvar för. Utredningen arbetar
och beräknas kunna läggas fram under fjärde kvartalet 2019.
Under tiden som utredningen Badliv pågår hänvisar kultur- och
fritidsnämnden till utredningen samt att nämnden när utredningen är klar har
för avsikt att ta ställning till och samlat lägga kostnadsberäknade förslag om
ambitionsnivå, eventuella höjningar av ambitionsnivåer. Sådana förslag kan
därefter föras in i budgetarbetet för att där prövas mot andra verksamheter
och/eller fråga om nya medel.
Detta innebär att innebörden i det aktuella medborgarförslaget ingår i det
pågående utredningsarbetet och inte kommer att behandlas i särskild
ordning.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Medborgarförslag, Badskyltar vid Lyngsjöns badplats i Krogsered, 2018-0821
Överlämnande av medborgarförslag, 2018-09-28

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Motion - Idrottshall i Skrea, KFN 2018/134
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ställa sig positiv till att i samband med kommande nybyggnation av
skolor även bygga framtidens idrottshall med jämställd idrott i fokus.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i remiss uppdragit åt kultur- och
fritidsnämnden att inkomma med förslag till beslut avseende motion –
Idrottshall i Skrea.
Motionärerna pekar på att det sker en omfattande bostadsbyggnation i Skrea
och att antalet barnfamiljer ökar. Eftersom man trycker på att en hälsosam
livsstil kräver möjligheter till rörelse och idrott i vardagen anser man att en
idrottshall som ligger inom rimligt avstånd och är avsedd för aktiviteter året
runt bör tillföras i området.
Motionärerna skriver också att en framtida ny skola i området behöver en ny
idrottshall.
Kultur- och fritidsnämnden påpekar att det finns en idrottshall i området.
Det är Hebergs idrottshall som är föreningsdriven. Denna idrottshall har
outnyttjad kapacitet och kan användas i större utsträckning av skolor såväl
som föreningsliv.
Vid nybyggnad av ytterligare hall för idrott/fysisk aktivitet i området
kommer det att påverka den idrottshall som nu finns i området.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunen i samband
med när ny skola kommer att byggas i området även planerar för byggnation
av en hall för fysisk aktivitet. Kultur- och fritidsnämndens uppfattning för
kommande byggnationer av idrottslokaler är att det inte längre är en
traditionell idrottshall som är önskvärd.
Av flera skäl bör framtida byggen av lokal för fysisk aktivitet/idrott, i
anslutning till skolbyggen, syfta till att bygga helt annan typ av lokaler som
gynnar jämställdhet i både idrotter och resursfördelning.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens eller kommunens
ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Motion, Idrottshall i Skrea, 2018-08-20
Internremiss, Motion, Idrottshall i Skrea, 2018-09-20

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin,
humlor och odlade bin, KFN 2018/149
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kultur- och fritidsnämnden utfört motionens föreslagna uppdrag samt
lägga informationen nedan till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genom internremiss skickat motion –
Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade bin, till
kultur- och fritidsnämnden och bett nämnden lämna förslag till beslut.
Motionären föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i god tid
inför sommaren 2019 redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att förbättra
förutsättningarna för bin och andra pollinerande insekter.
Kultur- och fritidsförvaltningen startade 2015 ett utvecklingsarbete
avseende park- och kusts uppdrag. Detta har resulterat i att verksamheten
inom park- och kust från hösten 2017 leds, styrs och utvecklas med grund i
en framtagen skötselplan för grönytor, kust och naturmark.
En av grunderna för skötselplanen är ekologisk hållbarhet. Andra är
ekonomisk och social hållbarhet.
Motivering av beslut
Baserat på motionens uppdrag redovisar kultur- och fritidsförvaltningens
utvecklingsledare inom park och kust, Maria Lundberg, landskapsingenjör, i
bifogade tjänsteskrivelse vilka åtgärder kultur- och fritidsförvaltningen
vidtagit för att förbättra förutsättningarna för bin och andra pollinerande
insekter samt även vad som planeras under 2019.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Tjänsteskrivelse, Motion – Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin,
humlor och odlade bin, 2018-11-14
Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade
bin, 2018-08-31
Internremiss, 2018-10-16

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Namnsättning av ny byggnad inom kvarteret Krispeln,
KFN 2017/148
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ge hus 2 inom kvarteret Krispeln, vilket ska inrymma stadsbibliotek,
gymnasieskola, kulturskola, turistinformation och kafé, namnet Argus.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade, 2017-12-12, att ge förvaltningschefen
i uppdrag att starta och genomföra framtagning av förslag till namn på hus
2. I juni 2018 tillsattes en projektgrupp med uppdrag att presentera ett
färdigt namnförslag till nämndens sammanträde i november 2018.
Allmänheten inbjöds att ge förslag till namn på hus 2 och sammanlagt
inkom 80 namnförslag. Bland de inkomna förslagen gavs idén till namnet
Argus, vilket slutligen var det namn som projektgruppen valde att gå vidare
med. Handläggningen har skett i nära samarbete med nämndens presidium
och nämnd.
Projektgruppen har förankrat namnet Argus med barn- och
utbildningsförvaltningen (gymnasieskola och kulturskola) och Destination
Falkenberg AB (turistinformation) samt biblioteksledningen. Genom
förankringen framkom att verksamhetsansvariga organisationer är
samstämmiga och att det råder full konsensus om namnet Argus.
Motivering av beslut
Huvudargumentet för namnet Argus, och det som skapar konsensus, är att
namnet på ett positivt och konstruktivt sätt lyfter samtliga verksamheters
innehåll – kunskap, kultur, konst och bildning.
Idén till namnet Argus kommer från tidskriften Then Swenska Argus. I
Argus fick läsaren kunskap om aktuella händelser i samhället, tidskriftens
enkla språk var lätt att förstå för en bred allmänhet. Tidskriften gavs ut av
falkenbergaren Olof von Dalin (1708-1763), född och uppvuxen i Vinbergs
prästgård.
Termen Argus kommer från den grekiska mytologin och syftar på en jätte
med hundra ögon som aldrig sov samtidigt. Dalins tanke var alltså att hålla
ett vaksamt öga åt alla håll och sprida sina observationer till läsare
intresserade av sin omvärld.
Namnet Argus är föredömligt kort, lätt att uttala och har en lokal
anknytning. Byggnaden kommer att vara till för alla, med innehåll av kultur,
bildning och fakta, vilket just var vad Argus innebar.
I projektgruppens tjänsteskrivelse görs en mer djupgående motivering till
namnet och en bakgrundsbeskrivning om Olof von Dalin.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Tjänsteskrivelse, Namnsättning av ny byggnad inom kvarteret Krispeln,
2018-11-14
Arbets- och tidsplanering för namnsättning KKC
Beslut KFN, 2017-12-12

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Namnsättning, gator och kvarter Krispeln, KFN
2018/129
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Namnge gator platser inom del av kvarteret Krispeln Debattgatan (1),
Biblioteksgatan (2), Parodistigen (3), Satirstigen (4), Komedistigen (5),
Dramastigen (6), Replikstråket (7), Dalins plats (8), Dialogen (9),
Skriftställaren (10) samt kvarter Journalisten (B), Folkbildaren (C),
Humanisten (D) och Informatorn (E).
Beskrivning av ärendet
Det pågår ett planarbete för hela kvarteret Krispeln 15 m. fl. På grund av
skilda tidplaner för byggnation av hus 2 och exploatering för
bostadsbyggande har planarbetet delats upp i två delar. Detaljplan för del av
Kv Krispeln plan 1 vann laga kraft 2017-04-21. Planarbetet för Kv Krispeln
plan 2 pågår.
Samhällsbyggnadsavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen, har
efterfrågat namnsättning av nytillkomna gator, kvarter och platser inom hela
området, för både plan 1 och plan 2.
Kultur- och fritidsförvaltningen har baserat på SBAs efterfrågan arbetat
fram namnsättning av alla ingående kvarter, gator m.m.
Detta beslut inkluderar samtliga namn på gator och kvarter m.m. för såväl
kvarteret Krispeln plan 1 och 2, med förutsättning att plan 2 vinner laga
kraft. I händelse av förändringar inom pågående arbete med plan 2 kan det
bli aktuellt att i ett senare skede göra korrigeringar i den nu beslutade
namnsättningen.
Motivering av beslut
Sammanlagt sju gator, fyra kvarter, ett gångstråk och en park ska
namnsättas. Namnsättningen görs samtidigt med namnsättning av hus 2
varför båda namnsättningarna grundar sig i samma motivering baserad på
traktens kulturella storhet Olof von Dalin.
Namnsättningen stärker områdets karaktär av kultur, bildning, konst och
kunskap genom kopplingen till Olof von Dalins gärningar inom dessa
områden.
Den befintliga Biblioteksgatan utgör en del av den nya sträckan, varför hela
sträckan behåller namnet. Detta för att undvika att boende och företagare
längs gatan måste byta gatuadress.
Hela området ges namnet Skriftställaren.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-12
Tjänsteskrivelse, Namnsättning av gator och kvarter Krispeln
Plankarta, Kvarteret Krispeln med hänvisning till namnsättning
Förfrågan om namnsättning kvarteret Krispeln, 2018-06-04

Utdragsbestyrkande
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17

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20

§ 104
Namnsättning gator, Boberg 3:13 m fl , KFN 2018/110
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ge gatan inom området namnet Kolonivägen.
Beskrivning av ärendet
Namnsättningsärendet gäller en ny gata i område som planeras för bostäder.
Motivering av beslut
Namnet Kolonivägen uppmärksammar Växjökolonin, där Växjö Barnens
Dagförening drev verksamhet 1929-2003. Som första anläggning i Sverige
kombinerades verksamheten med lägerskola. Där fanns 80 sängplatser.
Namnförslaget tar upp platsens historia och pekar på Hallandskusten med
sina badstränder och natur som värdefulla tillgångar i arbetet att stärka barns
hälsa.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-12
Plan- och illustrationskarta, Boberg 3:13, 2018-08-22
Skrivelse angående namnsättning gator, Boberg 3:13, 2018-08-22

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20

§ 105
Ändring av gatunamn Stafsinge 3:6, KFN 2018/152
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ge namnet Glaspärlevägen till den väg som genom tidigare beslut givits
namnet Stolphålsvägen, inom detaljplan Stafsinge 3:6 m.fl.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2016-12-13 att
namnge gator och kvarter inom detaljplan Stafsinge 3:6. Negativa reaktioner
på ett av de givna namnen, Stolphålsvägen, har uppstått. Mark- och
exploateringsenheten ber därför kultur- och fritidsnämnden att ändra namnet
till ett namn med mer positiv klang.
Motivering av beslut
Tidigare beslut om namnsättning av gator och kvarter för Stafsinge 3:6 m.fl.
har grund i utförda arkeologiska utgrävningar i området, därav har namnen
sedan tidigare tema därifrån. Ett av kvarteren längs den berörda vägen har
namnet Glaspärlan. Därför finns en koppling till att den aktuella vägen får
namnet Glaspärlevägen. Namnet är lätt att säga och kan ge en positiv tanke
till forntida användning av just glaspärlor att smycka sig med, som
betalningsmedel med mera.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Förfrågan om ändring av gatunamn Stolphålsvägen, 2018-10-30
Karta, namnsättning Stafsinge 3:6
Beslut KFN 2016-12-31, Namnsättning av gator och kvarter för Stafsinge
3:6, 2016-12-19

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20

§ 106
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
2018-10-12 2018-11-08
2018-10-18

Beslut
Beslut om anställning

Delegat

Delegationsordning
2.1

Hyreskontrakt, lägenhet

Förvaltningschef

9.1

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-05
Redovisning anställningsärenden oktober 2018 - november 2018
Rapport, delegeringsbeslut oktober – november 2018, 2018-11-14

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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