Protokoll
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-06-19
Sammanträdestid
13:00 – 16:00
Ajournering
14:45 – 15:05

Ledamöter

Per Johansson (C)
Christina Johansson (S)
Angela Malmgren (M)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Robert Isaksson (C)
Andreas Wihlborg (S)
Bengt Fredenlund (M)

Ersättare

Anita Andersson (KD)
Ulrika Mullen (S)
Wanja Hjortmarker (L)
Li Hermansson (V)

Övriga närvarande

Jan P Bordahl, förvaltingschef
Carola Andersson, bitr. förvaltningschef
Erika Svensson, verksamhetschef ungdom
Emma Jakobsson, nämndsekreterare
Christian Fager, verksamhetschef fritid,
§§ 48-50
Karin Torstensson, landsbygdsutvecklare,
§§ 48-50
Henrik Olsson, utvecklingsledare
Falkenbergs stadskärna, §§ 48-50

Paragrafer

§§ 48-60

Justering

Ordföranden och Christina Johansson (S).

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Emma Jakobsson
Ordförande .............................................................
Per Johansson
Justerare ..................................................................
Christina Johansson (S)

1

Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2018-06-21 och anslaget 2018-06-26. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.
Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-06-19
Datum då anslaget sätts upp
2018-06-26
Datum då anslaget tas ned
2018-07-17
Protokollet förvaras hos
Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Emma Jakobsson
___________________________________________________________________________________________________

2

Innehållsförteckning
§ 48

Val av justerare

4

§ 49

Fastställande av dagordning

5

§ 50

Information 2018

2018/3

6-7

§ 51

Ansökan om föreningslån (räntebidrag),
Falkenbergs Tennisklubb

2018/76

8-9

§ 52

Ansökan om föreningslån (räntebidrag),
Brottarklubben Falkenberg

2018/83

10 - 11

§ 53

Medborgarförslag, Rastgårdar för hundar samt
fler papperskorgar i innerstan

2018/66

12 - 13

§ 54

Medborgarförslag, Hundrastgård på Vallarna

2018/64

14 - 15

§ 55

Informationssäkerhetspolicy, Falkenbergs
kommun

2018/57

16

§ 56

Riktlinje för hantering av personuppgifter i epost och kalender, Falkenbergs kommun

2018/58

17 - 18

§ 57

Inför budget 2019-2024

2018/80

19

§ 58

Förstudie, Lokaler till park- och kustenheterna

2018/81

20 - 21

§ 59

Utnyttjande av fonderade medel ur
skogsfonden

2018/82

22

§ 60

Delegationsbeslut 2018

2018/15

23

3

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-19

§ 48
Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse Christina Johansson (S) att tillsammans med ordförande Per
Johansson justera protokollet.
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§ 49
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.
Underlag för beslut
Kallelse, 2018-06-14

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Information 2018, KFN 2018/3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Landsbygds- och centrumutveckling (30 min)
 Karin Torstensson och Henrik Olsson informerar om landsbygds- och
centrumutveckling.
Förvaltningsledning
 Organisationsförändringen
 Avtal Falkenbergs FF
 Agenda 2030
 Uthyrning idrottslokaler Vesterhavsskolan
 BUF ber om utredning av hur de ska hyra lokaler
 Samverkansprotokoll juni 2018

Bilaga

Kulturavdelningen
 Regional kulturkonferens 13 juni
 Museiverksamhet
 Basutställningen överskridande
 Godkännande av förstudie Fältströmska kontoret
 Fristadskonstnär
 Biblioteksverksamhet
 Meröppet - Äntligen
 Ny syn på bemanning
Fritidsavdelningen
 Anläggning
– Högtryck insjöbad
– Bevattning
– Läger
– Landskamp Sverige – Ungern U21
– No Fall
 Park och kust
– Havsbaden, tidplan, nedskräpning
– Olofsbo, åtgärder
– Sommarplanteringar
– Teatergläntan
 Klitterbadet
– Renovering
– Vessigebrobadet
Ungdomsavdelningen (inkl. Falkhallen, föreningsbidrag, integration)
 Trygghet, delaktighet, jämlikhet och inkludering
Utdragsbestyrkande
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– Budgetärende via rådet för social hållbarhet
– Falkenbergsmodellen, integrations projekt, grannskapsarbete
– Grunduppdrag, fortsatt arbete 2019
Ungfbg
– Skolavslutning
– Sommarfestival
– Sommarlovsfolder
Barnkonventionen, svensk lag
Nya Taxor och avgifter införs
Slutrapport, Utveckling och utökning av
ungdomsverksamheten
– Bilaga 1, Organisation och grunduppdrag
– Bilaga 2, Projektekonomisk rapport
– Bilaga 3, Sammanställning organisationsutvärdering, 171204
– Bilaga 4, Sammanställning organisationsutvärdering, 180525
Tjänsteskrivelse, Samordning av trygghetsarbete inom
ramen för social hållbarhet i bostadsområden
Information föreningsstöd, juni 2018

Inkomna skrivelser till nämnden
 Skrivelse angående bidrag från hembygdsrörelsen i
Ätradalen, 2018-06-05
 Skrivelse angående akutbidrag för inköp av vattenpump
Morups IF, 2018-06-18

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Bilaga
Bilaga

Inkomna protokollsutdrag till nämnden
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens arbetsutskott
 KS § 137, Skötselplan för strand- och sandmark vid Skreanäs
– Skötselplan Skreanäs
 KS § 151, Förläning av förordnandet av tillförordnad
kommunchef
 KS § 165, Överskridande av projektbudget - Basutställning
Stadens nycklar
 KS § 169, Befolkningsprognos 2018-2032
– Tjänsteskrivelse, Befolkningsprognos för Falkenbergs
kommun 2018–2032
– Total- och delområdesprognos 2018, 2022, 2032
 KS § 186, Uppdrag att börja arbeta med agenda 2030
 KSAU § 169, Förstudie av kontors- och verksamhetslokaler
för Falkenbergs museum

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Ansökan om föreningslån (räntebidrag), Falkenbergs
Tennisklubb, KFN 2018/76
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Bevilja kommunalt lån om 3 000 – 6 000 tkr till Falkenbergs
Tennisklubb, för utbyggnad av anläggningen avseende padelbanor,
tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av inomhushall för
padel på Växthuset 13 samt tilldela kultur- och fritidsnämnden ökad
ram för räntebidrag.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Tennisklubb har, i enlighet med reglementet, vänt sig till
kultur- och fritidsnämnden med en ansökan om kommunalt lån med
räntebidrag på 3000 tkr – 6000 tkr för utbyggnad, tillgänglighetsanpassning
och energibesparande åtgärder av tennishallen på Elvägen.
Kommunstyrelsen beslutar och ansvarar för lånet och kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för räntebidraget (föreningslån).
Ansökan omfattar tillgänglighetsanpassning av entré, umgängesytor och
omklädningsrum samt installation av hiss. Utbyggnad av hallen med cirka
500-600 m2 för tre stycken padelbanor inomhus och energieffektivisering.
Syftet med utbyggnationen är att genomföra en tillgänglighetsanpassning av
lokalerna och möjliggöra en utökad verksamhet då framförallt
ungdomsverksamheten behöver mer yta.
Motivering av beslut
Falkenbergs Tennisklubb bildades 1915. Föreningen har två anläggningar,
inomhushall och utomhusanläggning. Inomhushallen på Elvägen, fastighet
Växthuset 13, byggdes 1986. Föreningen har en välorganiserad verksamhet
som medvetet satsar på barn och ungdomar. Deras verksamhet tilltalar såväl
tjejer som killar, barn, unga och vuxna.
Falkenbergs Tennisklubb har ett samarbete med Vesterhavsskolan genom
tennisprofilen. Falkenbergs Tennisklubb har genom åren haft någon eller
några ungdomar som tagit sig långt och spelat på höge nivå. Idag är Kevin
Chahoud, 16 år, rankad etta i Sverige och 150 i världen bland juniorer. De
barn och ungdomar som tränar i klubben kan vistas på anläggningen även
efter skolan, före och efter träning. Föreningen har rum för umgänge,
socialsamvaro, lek och läxläsning.
Tennisklubben har idag totalt 460 medlemmar varav 148 av dem är mellan 7
och 20 år (90 killar och 58 tjejer).
Padel är en enkel sport, mycket enklare än tennis och squash och
tillgängligare för alla. Genom en utökning av föreningens verksamhet i
padel skulle detta bidra till att utöka fysisk aktivitet för människor i alla

Utdragsbestyrkande
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åldrar och med funktionsvariationer. Detta då sporten har potential att passa
alla om anläggningen anpassas efter behoven.
Om föreningens ansökan om lån bifalls ska en dialog med kultur- och
fritidsnämnden ske avseende kommande hyressättning/taxa för padelbana
vid uthyrning till andra föreningar. Syftet är att taxorna gentemot andra
föreningar i Falkenberg ska vara skäliga då de kan komma att utgöra
underlag för lokal- och anläggningsbidrags hos nämnden.
Ekonomi
Falkenbergs Tennisklubb ansöker om ett kommunalt lån på 3 000 tkr- 6 000
tkr med räntebidrag. Bidraget innebär en årlig kostnad av 90 tkr – 180 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 90- 180 tkr
(beroende på lånesumma) för räntebidraget måste därför beaktas i budgetoch bokslutsarbetet.
Falkenbergs Tennisklubb är en stabil, väletablerad förening så väl i
verksamhet som i medlemsantal. Föreningen uppfyller de krav uppsatta i
kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser, då de är
bidragsberättigade och har egen ekonomisk förmåga att betala tillbaka det
lån de ansöker om.
Den, av föreningen, ansökta summan kan komma att minska då föreningen
även söker medel från Idrottslyftets anläggningsfond, Falkenbergs
Sparbanks Framtidsbanken, Allmänna arvsfonden, Solcellsbidrag samt från
sponsorer.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-04
Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningslån (räntebidrag), Falkenbergs
Tennisklubb, 2018-06-10
Ansökan föreningslån, räntebidrag Falkenbergs Tennisklubb, 2018-05-15
Projektritningar tennishall, 2018-05-15
Meddelande angående ansökan om föreningslån, räntebidrag, 2018-05-15
Bild av fastigheten Växthuset 13, 2018-06-1
Tomträttsavtal Växthuset 13, 1986-09-01

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Ansökan om föreningslån (räntebidrag),
Brottarklubben Falkenberg, KFN 2018/83
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Bevilja kommunalt lån om 800 tkr till Falkenbergs Brottarklubb för
utbyggnad av gym samt tilldela kultur- och fritidsnämnden ökad ram för
räntebidrag.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Brottarklubb har, i enlighet med reglementet, vänt sig till
kultur- och fritidsnämnden med en ansökan om kommunalt lån med
räntebidrag på 800 tkr för utbyggnad av gym i brottarhallen på Hertigs Allé.
Kommunstyrelsen beslutar och ansvarar för lånet och kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för räntebidraget (föreningslån).
Ansökan omfattar utbyggnad av anläggingen ca 90 m2 som ska användas till
gym samt nödvändig fast utrustning av gymmet.
Syftet med utbyggnationen är:







Att stärka föreningen som fastighetsägare och hyresvärd för
Hertingsskolan genom att erbjuda bättre och bredare möjligheter att
hyra ut till föreningar som kommer till Falkenberg på träningsläger
och tävlingar.
Utveckla brottningsverksamheten.
Introducera och etablera styrketräning för barn och ungdomar inom
brottningen.
Introducera och etablera styrketräning inom flickfotbollen i
samarbete med Böljans IF.
Att arbeta med livslångt idrottande och folkhälsa.

Falkenbergs Brottarklubb har ansökt och beviljats bygglov för tillbyggnad
av idrottsanläggning som bifogats ansökan samt nyttjanderättsavtal för del
av fastigheten Malmen 1. Bifogat finns också ritningar för utbyggnad och en
överenskommelse med fotbollsföreningen Böljan som innebär samarbete
där IF Böljan får tillgång till Falkenbergs Brottarklubbs gym för att bedriva
styrketräning för barn och ungdom, inriktning yngre flicklag.
Motivering av beslut
Falkenbergs Brottarklubb bildades 1999 genom en sammanslagning av
brottarklubbarna Falkenberg och Herkules. Det är nu den enda
brottarklubben i Falkenberg. Anläggningen är föreningsägd.
Föreningen har idag totalt 211 medlemmar enligt föreningservice senaste
uppgifter. Av dessa är 36 medlemmar mellan 7-20 år (29 killar och 8 tjejer).

Utdragsbestyrkande
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Enligt föreningen är man nu inne i en expansiv fas inom barn och
ungdomsverksamheten.
Under de senaste åren har brottningen nationellt satsat på tjejer. Falkenbergs
Brottarklubb har bidragit med riktade insatser och för att locka tjejer till
sporten och det resulterade bland annat till SM-guld 2016 för junioren
Lovisa Ljungström, BK Falkenberg.
Om föreningens ansökan om lån bifalls ska en dialog med kultur- och
fritidsnämnden ske avseende kommande hyressättning/taxa för gym vid
uthyrning till andra föreningar. Syfte är att taxorna gentemot andra
föreningar i Falkenberg ska vara skäliga då de kan komma att utgöra
underlag för lokal- och anläggningsbidrags hos nämnden.
2017 sökte föreningen investeringsbidrag från kultur- och fritidsnämnden
med 800 000 kr för utbyggnad av gym till 2018. Ansökan beviljades inte.
Ekonomi
Falkenbergs brottarklubb ansöker om ett kommunalt lån på 800 tkr med
räntebidrag. Bidraget innebär en årlig kostnad av 24 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 24 tkr för
räntebidraget måste därför beaktas i budget- och bokslutsarbetet.
Falkenbergs Brottarklubb är en stabil, väletablerad förening så väl i
verksamhet som i medlemsantal. Föreningen uppfyller de krav uppsatta i
kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser, då de är
bidragsberättigade och har egen ekonomisk förmåga att betala tillbaka det
lån de ansöker om.
Föreningens finansierar utbyggnaden ser genom egen insats av 400 t kr,
därtill har man beviljats 200 tkr av Hallands idrottsförbund. För resterande
medel ansöks ytterligare bidrag och kommunalt lån med räntebidrag.
Kostnadskalkylen för utbyggnad av gymlokal är 1 861 875 kr. Lägsta
finansieringsnivå för att starta bygget är 1500 tkr
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-06-04
Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningslån (räntebidrag), Falkenbergs
Brottarklubb, 2018-06-10
Ansökan om föreningslån med bilagor, Brottarklubben Falkenberg,
2018-06-01
Protokoll styrelsemöte, 2018-05-09

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Medborgarförslag, Rastgårdar för hundar samt fler
papperskorgar i innerstan, KFN 2018/66
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2018-05-02, överlämnat Pia Thoréns
medborgarförslag, om rastgårdar för hundar i stan och omnejd samt fler
papperskorgar i innerstan p.g.a. all nedskräpning, till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med tidigare medborgarförslag
om hundrastgård ställt sig avvisande till förslagen. Nämndens uppfattning
har inte förändrats. Därför kommer ingen åtgärd att vidtas.
Kultur- och fritidsförvaltningen menar baserat på kompetens och erfarenhet
att antalet papperskorgar i centrum ligger på en bra nivå utifrån kostnad och
effektivitet. Inga åtgärder planeras.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar inte hundrastgårdar. Stöd till kulturoch fritidsverksamhet för barn och unga är viktigast för nämnden som har
fokus på investeringar som just stödjer och stimulerar barn- och unga på
deras fritid.
Att anlägga en hundrastgård beräknades 2015 att kosta 170 tkr i investering
samt 40 tkr i årlig skötselkostnad. Den exakta kostnaden är bland annat
beroende på storlek, utformning och placering.
Kultur- och fritidsförvaltningens erfarenhet är att fler papperskorgar inte
bidrar till mindre nedskräpning. Förvaltningens uppfattning är att antalet
papperskorgar i centrala Falkenberg ligger på en väl avvägd nivå idag sett
till effekt och kostnad.
Förvaltningens erfarenhet och fältstudier av nedskräpning är att allt fler
vuxna kastar sitt skräp där de står. Även om de har en papperskort alldeles
intill. Nedskräpning är i första hand en attityd- och ansvarsfråga.
Ekonomi
Beslutet har ingen påverkan på kultur- och fritidsnämndens ekonomi eller
Falkenbergs kommuns ekonomi.
Ett eventuellt beslut om att tillmötesgå förslagsställarens medborgarförslag
innebär påverkan på kommunens ekonomi genom nya kostnader. Kostnader
som det idag inte finns utrymme för i nämndens budget.

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-30
Medborgarförslag, Rastgårdar för hundar samt fler papperskorgar innerstan,
2018-03-29
Protokollsutdrag KF § 104, Anmälan av medborgarförslag, 2018-04-24
Överlämnande av medborgarförslag, 2018-05-02
Yrkande
Andreas Wihlborg (S) yrkar bifall till den del av medborgarförslaget som
rör hundrastgård. Vidare yrkar Andreas Wihlborg (S) att kultur- och
fritidsförvaltningen ska utreda placeringen av en hundrastgård samt att
ärendet om hundrastgård ska läggas med till budgetberedningen.
Angela Malmgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Andreas
Wihlborgs (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomför enligt följande ordning:
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag är huvudförslag och Andreas
Wihlborgs (S) yrkade är motförslag.
Ja-röst – för kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Nej-röst – för Andreas Wihlborgs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Per Johansson (C)
Christina Johansson (S)
Angela Malmgren (M)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Robert Isaksson (C)
Andreas Wihlborg (S)
Bengt Fredenlund (M)

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X

Med fyra (4) Ja-röster mot tre (3) Nej-röster beslutar nämnden enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Andreas Wihlborg (S), Christina Johansson (S) och Karl Gustaf Carlzon (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Wihlborgs (S) yrkande.
Anteckning
Li Hermansson (V) anmäler avvikande mening mot beslutet till förmån för
Andreas Wihlborgs (S) yrkande.
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§ 54
Medborgarförslag, Hundrastgård på Vallarna , KFN
2018/64
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Anse medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har, 2018-05-02, överlämnat Morgan Hanssons
medborgarförslag om hundrastgård, till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med tidigare medborgarförslag
om hundrastgård ställt sig avvisande till förslagen. Nämndens uppfattning
har inte förändrats. Därför kommer ingen åtgärd att vidtas.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar inte hundrastgårdar. Stöd till kulturoch fritidsverksamhet för barn- och unga är viktigast för nämnden som har
fokus på investeringar som just stödjer och stimulerar barn- och unga på
deras fritid.
Ekonomi
Beslutet har ingen påverkan på kultur- och fritidsnämndens ekonomi eller
Falkenbergs kommuns ekonomi.
Ett eventuellt beslut om att tillmötesgå förslagsställarens medborgarförslag
innebär påverkan på kommunens ekonomi genom nya kostnader. Kostnader
som det idag inte finns utrymme för i nämndens budget.
Att anlägga en hundrastgård beräknades 2015 att kosta 170 tkr i investering
samt 40 tkr i årlig skötselkostnad. Den exakta kostnaden är bland annat
beroende på storlek, utformning, bemanning och placering
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-30
Medborgarförslag, Hundrastgård på Vallarna, 2018-04-03
Överlämnande av medborgarförslag, 2018-05-02
Protokollsutdrag KF § 104, 2018-04-24
Yrkande
Andreas Wihlborg (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. Vidare yrkar
Andreas Wihlborg (S) att kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda
placeringen av en hundrastgård samt att ärendet om hundrastgård ska läggas
med till budgetberedningen.
Angela Malmgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Andreas
Wihlborgs (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomför enligt följande ordning:
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag är huvudförslag och Andreas
Wihlborgs (S) yrkade är motförslag.
Ja-röst – för kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Nej-röst – för Andreas Wihlborgs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Per Johansson (C)
Christina Johansson (S)
Angela Malmgren (M)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Robert Isaksson (C)
Andreas Wihlborg (S)
Bengt Fredenlund (M)

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X

Med fyra (4) Ja-röster mot tre (3) Nej-röster beslutar nämnden enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Andreas Wihlborg (S), Christina Johansson (S) och Karl Gustaf Carlzon (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Wihlborgs (S) yrkande.
Anteckning
Li Hermansson (V) anmäler avvikande mening mot beslutet till förmån för
Andreas Wihlborgs (S) yrkande.
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§ 55
Informationssäkerhetspolicy, Falkenbergs kommun,
KFN 2018/57
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Inte lämna några synpunkter på förslaget.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har genom internremiss, 2018-04-18, gett nämnden
möjlighet att yttra sig över förslaget till Informationssäkerhetspolicy.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter att lämna på förslag till
Informationssäkerhetspolicy.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-03
Förslag till informationssäkerhetspolicy, 2018-04-17
Internremiss, Informationssäkerhetspolicy, 2018-04-18
Protokollsutdrag KS § 107, 2018-04-17
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§ 56
Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och
kalender, Falkenbergs kommun, KFN 2018/58
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Överlämna yttrande över ”Riktlinje för hantering av personuppgifter i epost och kalender” till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Som ett underordnat dokument till kommunens
informationssäkerhetspolicy, har en riktlinje tagits fram för hantering av
personuppgifter i e-post och kalender.
Riktlinjens syfte är att ange hur samtliga verksamheter i Falkenbergs
kommun ska hantera personuppgifter i Outlook; e-post, kalender,
kontaktlistor samt uppgifter.
I och med dataskyddsförordningens ikraftträdande gäller nu samma lagkrav
för all ostrukturerad behandling av personuppgifter som för strukturerad
behandling. Detta innebär striktare regler för behandling av personuppgifter
i bland annat e-post och kalender.
Kultur- och fritidsnämnden har genom en internremiss från
kommunstyrelsen ombetts lämna ett yttrande över riktlinjen.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på framtagandet av riktlinje för
hantering av personuppgifter i e-post och kalender. Den utgör ett viktigt
stöd för alla medarbetare och förtroendevalda i kommunen.
Dataskyddsförordningen innebär förändrade arbetssätt inom samtliga
verksamhetsområden i kommunen och kräver uppdaterade rutiner för dessa.
För att kunna säkerställa en laglig hantering av personuppgifter krävs det
konkreta instruktioner som alla medarbetare och förtroendevalda enkelt kan
ta till sig.
I ”Struktur för Falkenbergs kommuns lokala styrdokument” framgår det att
en riktlinje kan vara inriktad på vilken metod som ska användas och även
rekommendera ett visst tillvägagångssätt. Det anges även att riktlinjer kan
vara så pass detaljerade att de kan fungera som instruktioner.
Då riktlinjen för hantering av personuppgifter i e-post och kalender ställer
krav på att varje medarbetares och förtroendevalds hantering av e-post och
kalender förändras och skärps, anser kultur- och fritidsnämnden att själva
riktlinjen bör vara så pass konkret att den kan fungera som instruktioner för
samtliga verksamheter i kommunen.
Angivet i riktlinjen är att var nämnd/bolag/kommunalförbund, utifrån
riktlinjen, kan anta mer detaljerade anvisningar kring hanteringen av
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personuppgifter i e-post och kalender. Enligt strukturen för styrdokument
tas anvisningar fram av förvaltningen på tjänstemannanivå.
Riktlinjen täcker in de områden som behövs regleras, dock skulle den
praktiska hanteringen av personuppgifter i e-post och kalender med fördel
förtydligas i riktlinjen. Genom ett sådant förtydligande skulle behovet för
respektive förvaltning att ta fram ytterligare anvisningar inte vara lika stort.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att riktlinjen ska kompletteras
med en avslutande sammanställning av punkterna 3.1, 3.4 - 3.7 avseende
specifikt vad som får och inte får skickas eller publiceras genom Outlook.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämnden eller kommunens
ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-03
Förslag till riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender
Internremiss, Riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och
kalender, 2018-04-18
Protokollsutdrag KS § 108, 2018-04-17
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§ 57
Inför budget 2019-2024, KFN 2018/80
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram förslag till det ordinarie
budgetarbetet 2018 för perioden 2019-2021 avseende driftsförändringar
volymförändringar.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt arbete med att anpassa sitt arbete till
kommunens styrmodell i dokumentet ”Processer budgetarbete kultur- och
fritidsnämnden” fastställt hur nämnd och förvaltning ska samarbeta
avseende budgetarbetet.
Motivering av beslut
Detta budgetärende har sin grund i det av kultur- och fritidsnämnden
fastställda dokumentet ”Processer budgetarbete kultur- och fritidsnämnden”
samt de av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen fastställda
förutsättningar för budgetarbete 2019-2021.
Baserat på det uppdrag nämnden nu föreslås ge förvaltningschefen kommer
han i samverkan med förvaltningsledningen att arbeta fram underlag för
kultur- och fritidsnämndens budgetframställan avseende budget, i första
hand för 2019.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kultur- och fritidsnämnden eller kommunens
ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-30
Planeringsförutsättningar 2019-2024
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§ 58
Förstudie, Lokaler till park- och kustenheterna, KFN
2018/81
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Begära klartecken hos kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna
förfrågan om förstudie av investeringsprojekt för personal-, förråds- och
arbetslokaler på fastigheten Mejeriet 3 för verksamheterna avseende
utveckling, skötsel och drift av offentlig miljö.
Beskrivning av ärendet
Inför byggandet av Falkenbergs arena (Falcon alkoholfri arena) flyttades
park- och kustverksamhetens personal- och arbetslokaler till Vivab på
Åkarevägen. På Vivab inrättades en tillfällig och provisorisk lokallösning
bestående av baracker (ägda och hyrda) samt lokaler som hyrs av Vivab.
I plan och budget fanns resurser för att ersätta de provisoriska lokalerna på
Åkarevägen genom nybyggnation av personal-, förråds- och arbetslokaler.
Detta ska/skulle ske synkoroniserat med att Vivab skulle utöka sina lokaler
genom nybyggnation.
Vivab har bestämt sig för att bygga en ny anläggning till sig på annan plats
dit deras verksamhet då kommer att flyttas. Enligt Vivab ligger denna flytt 3
till 4 år fram i tiden.
Det som var en provisorisk och tillfällig lokallösning för park och kust har i
dag mer karaktären av långsiktig dålig lösning.
Kultur- och fritidsnämnden vill genom en förstudie ta fram ett genomarbetat
förslag på hur en samlokalisering av alla nämndens utvecklings-, skötseloch driftsuppdrag, inom offentlig miljö på fastigheten Mejeriet 3 kan se ut.
Där äger Falkenbergs kommun marken och där har kultur- och
fritidsnämnden idag park- och kustverksamhetens växthus och plantskola.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden vill genom förstudie få fram alternativ som visar
på:
-

Hur en god arbetsmiljö i personal-, förråds- och arbetslokaler kan
säkerställas långsiktigt.
Hur verksamhetslokalerna för utveckling, skötsel och drift av
offentlig miljö kan ges långsiktigt rätt dimensionering på personal-,
förråds- och arbetslokaler.
Vilken lokallösning som är kommunalekonomiskt mest effektivt
(behövd resurs till lägst kostnad) för denna verksamhet.

Arbetsmiljöproblemen ökar i omfattning. Dels genom att barackernas
standard försämras över tid och genom att organisatoriska förändringar lett
till att lokalerna under åtta månader om året inte räcker till för samtlig
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personal. Nya arbetsmiljöproblem tillskjuter och de flesta av dessa går inte
att åtgärda.
Kommunens kostnader för den nuvarande provisoriska lokallösningen för
park- och kustverksamheten bedöms vara hög i förhållande till vad som
erhålls för pengarna. Kultur- och fritidsnämnden anser att Falkenbergs
kommun behöver, genom förstudien, skapa alternativ så att kommunen inte
är fast i att hyra gamla, delvis dåliga lokaler, till för hög kostnad av Vivab.
Nämnden ser det som angeläget att kommunen skapar en för verksamheten
funktionell lokallösning till bästa möjliga ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden ser det också som angeläget att påpeka att
verksamheten behöver lokaler som har en inbyggd flexibilitet och kan växa i
takt med att verksamheten utökas i samband med att Falkenberg och
utvecklings- och skötseluppdragen växer.
Ekonomi
I det fall förstudien resulterar i ett investeringsprojekt kommer kostnaden
för förstudien ingå i investeringsprojektet. I annat fall ska kultur- och
fritidsnämnden bära kostnaderna inom befintlig driftsbudget.
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§ 59
Utnyttjande av fonderade medel ur skogsfonden, KFN
2018/82
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden de återstående 45 tkr av fonderade
medel från skogskontot för att installera accesspunkter för trådlöst
nätverk samt köpa in odlingsbord på hjul till växthuset.
Beskrivning av ärendet
I samband med bokslutet för 2008 reserverades 775 000 kr hänförliga till
inbetalningar på kommunens skogskonto. Ersättningen avsåg
avverkningsuppdrag som bl.a. härrör till stormarna Gudrun och Per. Delar
av dessa medel har kultur- och fritidsnämnden fått ta i anspråk efter tidigare
beslut i KS bl.a. för att anlägga tre sopstationer vid Skrea strand, för
motorsågsutbildning för 20 medarbetare enligt lagkrav samt för utbyte av
växthusets ventilationssystem.
45 tkr återstår och kultur- och fritidsnämnden önskar nyttja dessa för
installation av två accesspunkter för trådlöst nätverk på växthuset, ca 30 tkr
inkl. ledningsdragning och tilläggsutrustning samt för 6 st. odlingsbord på
hjul för ca 15 tkr.
Motivering av beslut
Installation av trådlöst nätverk förbättrar möjligheten för digitalisering i
växthuset och underlättar därmed dokumentation och uppföljning av
verksamheten. Med stabil uppkoppling till kommunens nätverk kommer
arbetstelefonerna att kunna användas på ett mer effektivt sätt med möjlighet
att ta emot mail och annan information. Accesspunkterna kommer att täcka
hela personalutrymmet och arbetsrummet samt delar av växthusytan.
Odlingsbord på hjul i bra arbetshöjd förbättrar arbetsmiljön genom bättre
arbetsställning och mindre tunga luft. De ersätter plantor i ramar på marken
som idag skyddas mot kyla genom att täckas med stora glasfönster.
Odlingsborden på hjul körs lätt in i växthuset vid kallare väder.
Ekonomi
Förslaget påverkar nämndens ekonomi positivt då kostnaderna inte behöver
belasta den löpande driften.
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§ 60
Beslut KFN 2018-06-19
Delegationsbeslut 2018, 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
2018-05-23,
2018-05-24
2018-06-08 –
2018-06-11

Beslut
Personuppgiftsbiträdesavtal
Beslut om anställning

Delegat
Förvaltningschef

Delegationsordning
9.1
2.1

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-05-18
Personuppgiftsbiträdesavtal, Axiell Sverige AB, 2018-06-01
Personuppgiftsbiträdesavtal, Umeå kommun, 2018-06-07
Redovisning anställningsärenden maj 2018 – juni 2018

Utdragsbestyrkande

1 (1)

23

