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§ 61
Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse Angela Malmgren (M) att tillsammans med ordförande Per
Johansson justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Fastställa dagordning i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Underlag för beslut
Kallelse, 2018-08-24

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Information 2018, KFN 2018/3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Konstkupp på Skrea strand
 Organisationsförändring
 Månadsuppföljning juli 2018
 Protokoll förvaltningssamverkan 2018-08-21

Bilaga
Bilaga

Kulturavdelningen
 Kultur- och idrottspris 2018
 Rekrytering kulturchef
 Arbetssituation förvaltningschef
 KKC
 Museet
 Bibliotek
 Vallarna, Teatergläntan
 Teater Albatross, Asige byteater
 Region Halland – strategisk grupp kultur
Fritidsavdelningen
 Anläggning
– Läger
– Bevattning
– Studiebesök Finland inför U17 EM 2020
– Landskamp 7/9 U21 Sverige - Ungern
– Insjöbad
 Klitterbadet
– Renovering
– Besök i sommar
– Vessigebrobadet
 Park och kust
– Vattning
– Resultat badvattenprover
– Stränderna, tång
– Vallarna, Teatergläntan
 Tidningsartikel i Våra Fiskevatten om laxfiskeförvaltningen
i Ätran

Bilaga

Ungdomsavdelningen (inkl. Falkhallen, föreningsbidrag, integration)
 Demokratiprojekt
 Yngve – mobil lokal för förtidsrösting
 Bostadsområden
Utdragsbestyrkande
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Information föreningsstöd, augusti 2018
Halvårsredovisning bidrag jan – juli 2018
Halvårsredovisning övergångsbidrag jan-juli 2018
Höstfest Grannskap, affisch

Inkomna skrivelser till nämnden
 Rapport om djurhållning på svenska cirkusföretag de senaste
20 åren, 2018-07-13

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Bilaga

Inkomna protokollsutdrag till nämnden
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens
arbetsutskott
 KF § 158, Uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder ska
genomföra en genomlysning av sina intäkter
 KS § 209, Tilldelning av budget för löneökningar
– Sammanställning nämndernas löneökningar 2018
– Sammanställning nämndernas löneökningar 2018 inkl.
kompensation för AVA
 KS § 218, Livsmedelskrav vid konferens och catering

Bilaga
Bilaga

Övriga nämnder
 BUN § 101, Uthyrning av skollokaler

Bilaga

Bilaga
Bilaga
Bilaga

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Program för utomhuslek, KFN 2018/40
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anta Program för utomhuslek i Falkenbergs kommun.
2. Anta Riktlinjer för utomhuslek i Falkenbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-03-20 att godkänna föreslaget
Program för utomhuslek och remittera programmet till berörda nämnder,
bolag och råd i kommunen. Nämnden ska nu anta Program samt Riktlinjer
för utomhuslek i Falkenbergs kommun, som ska avse de lekplatser som
sköts av förvaltningen.
Programmet för utomhuslek utgör en del av en helhet där även en handbok
och en åtgärdsplan ingår. Programmet sätter den övergripande riktningen för
kommunens kommande arbetet för barns lekmiljöer. Handboken beskriver
hur riktlinjerna ska implementeras i det konkreta arbetet och åtgärdsplanen
följer budgetprocessens tidsramar och utgår från programmets riktlinjer.
Arbetet med att utveckla och formulera Program för utomhuslek har gjorts i
samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Maria Lundberg/Johanna
Falgén Lilja, och samhällsbyggnadsavdelningen, Hanna Smekal.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde i mars att ge
förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni
återkomma med Program för utomhuslek i Falkenbergs kommun, för beslut
att fastställa program tillsammans med tillhörande handbok och åtgärdsplan.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot planerar kulturoch fritidsnämnden att i sitt budgetunderlag investeringsplan 2019-2023
med Åtgärdsplan för utomhuslek som grund äska medel för en förnyelse och
utveckling av kommunens lekplatser under planens femåriga period.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-13
Program för utomhuslek i Falkenbergs kommun
Riktlinjer för utomhuslek i Falkenbergs kommun
Bilaga Nuläge
Program med riktlinjer för utomhuslek i Falkenbergs kommun
Protokollsutdrag, Bygglovsnämnden § 118, 2018-04-24
Protokollsutdrag, TKN § 39, 2018-04-27
Yttrande, Utvecklingsavdelningen kommunstyrelseförvaltningen, 2018-0427
Protokollsutdrag, MHN § 35, 2018-05-15

Utdragsbestyrkande

1 (2)

8

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30

Protokollsutdrag, KS § 136, 2018-05-17
Yttrande, kommunstyrelsen, 2018-05-17
Protokollsutdrag, BUN § 77, 2018-05-29

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Driftsbudget 2019 - 2021, KFN 2018/106
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anta budgetunderlag drift 2019-2021 KFN som omfattar prioriterad
inriktning, driftsförändringar och volymförändringar.
2. Överlämna kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag drift 2019-2021
till budgetberedningen för vidare behandling.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt centrala anvisningar lämna underlag
till budgetberedningen som för drift ska innehålla budgetunderlag enligt
planeringsförutsättningar, budgetunderlag för volymförändringar och
budgetunderlag för driftsförändringar.
Vid Förvaltningssamverkan har arbetsgivaren informerat de fackliga
organisationerna, enligt MBL § 19, om det planerade innehållet i det då inte
färdiga budgetunderlaget.
Motivering av beslut
Budgetunderlaget är framtagit utifrån det uppdrag som gavs av nämndens
presidium vid beredningsmöte 2018-08-14.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot redogörs i
budgetunderlaget för förslagens ekonomiska konsekvenser vilka totalt sett
redovisar kultur- och fritidsnämndens uppfattning om den kommande
kultur-, fritids- och tekniknämndens behov av finansiering.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-08
Budgetunderlag drift 2019-2021, text
Sammanställning driftsförändringar 2019-2021
Uppdragsrapport, "Behov och förslag till åtgärder för barn och unga för att
minska risken för socialt utanförskap till följd av ekonomisk utsatthet",
2018-02-23

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Investeringsplan 2019 - 2023, KFN 2018/107
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anta investeringsplan 2019-2023 KFN.
2. Överlämna kultur- och fritidsnämndens investeringsplan 2019-2023 till
budgetberedningen för vidare behandling.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt centrala anvisningar lämna underlag i
form av investeringsplan för perioden 2019-2023 samt driftskostnader
avseende nya investeringar till budgetberedningen.
Vid Förvaltningssamverkan har arbetsgivaren informerat de fackliga
organisationerna, enligt MBL § 19, om det planerade innehållet i det då inte
färdiga budgetunderlaget.
Motivering av beslut
Budgetunderlaget är framtaget utifrån det uppdrag som gavs av nämndens
presidium vid beredningsmöte 2018-08-14.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot anger de
förslag till förändringar i beslutade investeringar och nya investeringar i
investeringsplanen kultur- och fritidsnämndens uppfattning om den
kommande kultur-, fritids- och tekniknämndens behov av finansiering.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-08
Budgetunderlag investeringsplan 2019-2023 text
Investeringssammanställning 2019-2023 siffermaterial
Åtgärdsplan, Program för utomhuslek
Protokollsutdrag KS § 128, Motion - Regnskydd på lekplatsen vid Vallarna

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Ansökan om föreningslån (räntebidrag),
Falkenbergsortens Ryttarförening, KFN 2018/100
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Bevilja kommunalt lån med 2 116 688 kr till Falkenbergsortens
ryttarförening för upprustning och underhåll av stora utemanegen,
traktor med redskap, nytt underlag i paddockar, och belysning i lilla
inomhusmanegen samt tilldela kultur- och fritidsnämnden ökad ram för
räntebidrag.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergsortens Ryttarförening (FORF) har, i enlighet med reglementet,
vänt sig till kultur- och fritidsnämnden med en ansökan om kommunalt lån
med räntebidrag på 2 399 688 kr för att kunna göra nödvändiga större
investeringar. Kommunstyrelsen beslutar och ansvarar för lånet, och kulturoch fritidsnämnden ansvarar för räntebidraget (föreningslån).
Ansökan omfattar investeringar som består av upprustning och underhåll av
stora utemanegen, traktor med redskap, nytt underlag i paddockar,
bevattningssystem i stora inomhusmanegen och belysning i lilla
inomhusmanegen. Syftet är att uppfylla arbetsmiljökrav för personal,
säkerhet för ryttare och hästar, djurhållningskrav och att åter sätta FORF till
topplaceringarna som en av Sveriges bästa ridsportsanläggningar.
Motivering av beslut
I Falkenberg är ridanläggningen unik, både vad gäller storleken och den
omfattande driften i skötsel, underhåll och djurhållning. Stora ridhuset ägs
av Falkenbergs kommun. Anläggningen är i behov av upprustning.
Föreningen har inte möjlighet att ansöka om stöd hos Arvsfonden eller
Hallands idrottsförbund eftersom nyttjanderättsavtal måste vara 10-åriga.
FORF är den enda ryttarföreningen i Falkenbergs kommun som har egna
hästar i ridskolan. För personer som vill rida innebär det att man inte måste
ha egen häst/tillgång till häst för att kunna utöva sporten, det bidrar till
idrottens tillgänglighet.
Ridning är den näst största idrotten i Falkenberg bland tjejer 7-20 år.
Falkenbergs Ryttarförening är den största ryttarföreningen i Falkenbergs
kommun och den näst största av alla föreningar i Falkenberg sett till antal
deltagartillfällen och till antal sammankomster (aktiviter/träningar) under
2017 vad gäller tjejer 7-20 år.
Kultur- och fritidsnämnden har som mål och inriktning att utveckla konkreta
insatser för att öka jämställdheten inom ungdoms-, fritids- och
kulturområdet. Som en konkret insats för att gynna jämställdheten inom
Utdragsbestyrkande
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ungdoms- och fritidsområdet, beslutade kultur-och fritidsnämnden att ge
uppdragsbidrag till föreningarna inom ridsporten, för det viktiga arbete som
engagerar många flickor i fritidsaktiviteter över hela Falkenbergs kommun.
Nämnden vill genom uppdragsbidrag inom jämställdhet, aktivt stödja
utvecklingen inom området.
Falkenbergs kommun, SBA, har sedan 2016 gjort vissa akuta insatser som
avser ventilation och brandskydd i kommunens byggnader på FORF.
Åtgärdsprojektet avslutades i juni 2018 och resulterade i nytt brandlarm, nya
värmepumpar, 2 st lösdriftsstall och diverse renovering invändigt.
Ekonomi
FORF ansöker om ett kommunalt lån på 2 116 688 kr med räntebidrag.
Bidraget innebär en årlig kostnad av 71 990 tkr (beräknat 3 % ränta på
lånesumman) för kultur- och fritidsnämnden. Ett beviljat lån påverkar
kommunens ekonomi.
Utifrån kultur- och fritidsnämndens uppgift, att ge räntebidrag för
kommunala lån åt föreningar, innebär detta att kultur- och fritidsnämnden
behöver en höjd ram för räntebidrag. Den årliga kostnaden på 72 tkr/ 63, 5
tkr (beroende på lånesumma) för räntebidraget måste därför beaktas i
budget- och bokslutsarbetet.
Vid ett eventuellt behov i budgetberedningen av att prioritera mellan de tre
föreningslånsansökningarna (Falkenbergs Brottarklubb, Falkenbergs
Tennisklubb och Falkenbergsortens Ryttarförening) föreslår kultur- och
fritidsnämnden följande prioriteringsordning:
1. Falkenbergsortens Ryttarförening
2. Falkenbergs Brottarklubb
3. Falkenbergs Tennisklubb
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-14
Tjänsteskrivelse, Ändrat investeringsbidrag, Falkenbergsortens
Ryttarförening, 2018-08-18
Skrivelse till kultur- och fritidsnämnden om investeringsbidrag, 2018-08-06
Offert automatisk bevattning till ridhus, 2018-07-06
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningslån (räntebidrag), Falkenbergsortens
Ryttarförening, 2018-08-18
Ansökan om föreningslån med räntebidrag, Falkenbergsortens
Ryttarförening, 2018-07-04
Nyttjanderättsavtal, Falkenbergs kommun och Falkenbergsortens
Ryttarförening, 2018-07-04
Inkommen skrivelse från Falkenbergsortens Ryttarförening, 2018-07-04
Offerter ridhus och utebana, 2018-05-10
Offert traktor m.m., 2018-06-27
Offert ridhus och paddock, 2018-06-29

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Ansökan om extra stöd på grund av ökade
foderkostnader; Falkenbergsortens Ryttarförening,
KFN 2018/109
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja akutstöd på 220 tkr till Falkenbergsortens Ryttarförening till
följd ökad kostnad för foder på grund av årets svåra foderbrist.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergsortens Ryttarförening (FORF) ber genom en skrivelse till
kultur- och fritidsnämnden om ett akutbidrag för att kunna bibehålla
ridskolans verksamhet till följd av årets extrema torka som orsakat
foderbrist.
Vad föreningen vet idag saknas ca 40-45 000kg hösilage fram till skörd
2019 och idag har FORF börjat köpa in ströhalm till högre pris än vad de
köpt in hösilage för under 2017
Då man i dagsläget inte vet hur andraskörden ser ut kan föreningens största
leverantör av foder inte ge något pris för skörden 2018. De beräkningar och
uppskattningar som föreningen har gjort visar att man kommer behöva
betala ca 220 tkr extra fram till skörd 2019. Föreningen har som förslag att
få tillgång till en ”reserv” på minst detta belopp för att klara extrakostnader i
form av extrema prispåslag och transporter för grovfoder.
Motivering av beslut
Torkan 2018 innebär att grundvattennivåerna är mycket låga. Vad gäller
2018 års skörd så är den grovt minimerad.
FORF ser olika alternativ om man inte får ekonomiskt stöd för att kunna
utfodra hästarna:




Att höja lektionspriset med 20-25%, vilket innebär att många inte
längre kommer ha råd att fortsätta rida.
Att sälja av ridskolehästar, vilket kan vara svårt i nuläget eftersom
det är foderbrist.
Att tvingas avliva, skicka till slakt.

Både försäljning och slakt skulle innebära att inte lika många kan rida på
ridskolan. Ridsporten utövas till 90 % av tjejer och FORF är den enda
ridskolan som har hästar i Falkenbergs kommun. En ridskolehäst är utbildad
för att fungera i en ridskola, vilket också gör att nya ridskolehäster inte alltid
är lätta att hitta och outbildade tar tid att lära upp. Det är något som
försvårar om föreningen i ett nästa läge har möjlighet att skaffa nya hästar.

Utdragsbestyrkande
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Jordbruksverket,
Länsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska ridsportförbundet och
Statens veterinärmedicinska anstalt ger information om foderbristen och
arbetar för att underlätta genom olika åtgärder. Exempel på konkreta
åtgärder är att markägare uppmanas av Länsstyrelsen att upplåta sina marker
till djurhållare för skörd och bete, vilket Falkenbergs kommun gjort. Man
gör också undantag från regler kring odling och skörd.
Ekonomi
En normalstor häst äter ca 13 kg hösilage per dag, i 11 månader. Priset
brukar ligga runt 2 -2,50 kr/kg inklusive moms. Hö är dyrare, ca 2,50–3,50
kr/kg. Just är priset för foder och halm det dubbla. Eftersom de vanliga
leverantörerna inte har tillräckligt att sälja måste man köpa från säljare
längre bort. Det gör att fraktkostnader tillkommer för sträckor om 100 – 200
km.
Enligt FORFs uträkning blir kostanden för ett normalår 261 696 kr, endast
för hösilage. Ett dubblerat pris gör att kostanden för föreningen blir 523 392
kr.
Kvalitén på foder är viktig. Om det inte är rätt näringsvärden i fodret så
behöver man stödfodra, vilket medför ökade kostnader även för kraftfoder.
FORF har angett att de hade foderkostnader för 233 221 kr under 2017.
Nämndens budget påverkas med 220 000 kr och belastar bidragsbudgeten.
Enligt prognos kommer summan att rymmas inom befintlig ram.
Foder är en bidragsgrundande kostnad för ryttarföreningar inom lokal- och
anläggningsbidrag. Om nämnden beviljar ett akut stöd till FORF för
foderbrist ska motsvarande summa inte anges under foderkostnad vid lokaloch anläggningsbidragsansökan 2019, då den inte är bidragsgrundande.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-17
Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader, 2018-08-17
Skrivelse Falkenbergsortens Ryttarförening, 2018-08-17
Yrkande
Karl Gustaf Carlzon (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)

15

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-30

§ 69
Antikorruptionspolicy, KFN 2018/90
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta förslaget till Antikorruptionspolicy.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i remiss överlämnat förslag till
Antikorruptionspolicy till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden ska
lämna förslag till beslut.
Motivering av beslut
Presidiet hade vid beredning inga synpunkter på förslag till
Antikorruptionspolicy.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-15
Antikorruptionspolicy, 2018-06-15
Internremiss, Antikorruptionspolicy, 2018-06-15

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Riktlinje mot mutor, KFN 2018/91
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta förslag till Riktlinje mot mutor.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i remiss överlämnat förslag till Riktlinje
mot mutor till kultur- och fritidsnämnden för att nämnden ska lämna förslag
till beslut.
Motivering av beslut
Presidiet hade vid beredning inga synpunkter på förslag till Riktlinje mot
mutor.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-15
Riktlinje mot mutor, 2018-06-15
Internremiss, Riktlinje mot mutor, 2018-06-15

Utdragsbestyrkande
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§ 71
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
2018-06-18 –
2018-08-16
2018-06-28
2018-07-20

Beslut
Beslut om anställningar

Delegat

Delegationsordning
2.1

Beslut om särskilt bidrag
till Morups IF
Nyttjanderättsavtal,
Falkenbergs ishall

Ordförande
KFN
Förvaltningschef

1.1
9.1

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-29
Redovisning anställningsärenden juni 2018 – augusti 2018
Delegationsbeslut, Särskilt bidrag Morups IF, 2018-06-28
Nyttjanderättsavtal, Falkenbergs ishall, 2018-07-20

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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