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Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-18

§ 19

Redovisning av delegationsärende 2014. Dnr 2014/8
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1 anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Datum
140120
140120
140120
140127

Diarienr
2014-08
2014-08
2014-2.93
2014-2.115

140120

2014-23

140205
140209

2014-24
2014-2.149

140203

2014-2.152

Ärende
Yttrande över rivningslov Herting 1:4
Yttrande över rivningslov Vitan 7
Anställningsavtal bibliotekarie tv 75%
Anställningsavtal förenings- och
bidragskonsulent tv 100%
Ansökan om bidrag för Svenska
mästerskap för Labrador Retriever
Ansökan om bidrag till vattenlås
Anställningsavtal controller/utredare tv
100%
Anställningsavtal ekonomiassistent tv
100%

1

Delegat
Peter Gerhardson
Peter Gerhardson
Peter Gerhardson
Carola Andersson
Erika Svensson
Erika Svensson
Carola Andersson
Carola Andersson
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§ 20

Verksamhetsberättelse 2013. Dnr 2014/13
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

fastställa verksamhetsberättelse för 2013

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2013.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder ska lämna två verksamhetsberättelser. En kortversion som, i redigerad
form, ska ingå i kommunens redovisning har tidigare lämnats. En mer utförlig version
fastställs nu, som ska utgöra kommunstyrelsens underlag för uppföljning och beslut av
hantering av över- och underskott. Verksamhetsberättelsen beskriver övergripande hur
nämnden uppnått sina kvalitativa och kvantitativa mål under året samt de förutsättningar
och händelser som påverkat måluppfyllelsen.

1
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§ 21

Hantering av över- och underskott 2013-2014. Dnr 2014/16
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

till kommunstyrelsen framföra begäran att investeringsmedel gällande Falkenbergs
museums föremålsregistrering motsvarande 93 tkr överförs till 2014 års budget

Beslutsunderlag
Investeringar bokslut 2013 kultur och fritid.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna ska göra en framställan till kommunstyrelsen gällande över-/underskott på de
investeringar som inte hade en projektbudget under 2013.
Ekonomi
Beslutet förväntas inte påverka nämndens ekonomi.
Övervägande
För att kunna slutföra pågående investering krävs en överföring av medel från 2013 till
2014 års budget. Leverans och slutförande förväntas genomföras i februari 2014.

Expedieras till:
Kommunledningskontoret
Strategiavdelningen

1
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§ 22

Igångsättning av bryggan, Skreastrand. Dnr 2014/26
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

föreslå kommunfullmäktige godkänna igångsättande av investering för reparation av
badbrygga vid Skrea strand

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 46, 2013-08-20.
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2014 har anslagits medel för reparation av badbryggan vid Skrea strand. I
investerings- plan 2014-2018 är projektet belagt med anmärkningen bearbetning. Detta
innebär att projektet måste godkännas av kommunfullmäktige före genomförande.
Ekonomi
I investeringsbudget för 2014 finns 1 300 tkr avsatt för reparation av badbryggan vid
Skrea strand. Arbetena kommer att utföras inom kommunens gällande ramavtal.
Övervägande
Badbryggan vid Skrea strand är ett viktigt landmärke för Falkenberg. Den är också utsatt
för återkommande påfrestningar från stormar, hav och is. Kultur- och fritidsförvaltningen
hade under en tid uppmärksammat skador på bryggan. En besiktning gjordes 2012-08-17
av en konsult tillsammans med kommunens tjänstemän. Skadorna var omfattande, på
både stödben, infästningar, belysning och träöverbyggnad.
Planering av reparationerna sker i samverkan med stadbyggnadskontoret.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

1
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§ 23

Gatunamn Boberg 8:27. Dnr 2013/91
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

namnsätta gatorna enligt följande; Fältstigen (1), Fäbergstigen (2), Tuvmarkstigen (3)
och Harabergstigen (4)

Beslutsunderlag
Karta för Boberg 8:27
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret och Bobergs stugägarförening har önskat ytterligare gatunamn i
området, för att underlätta inför adressnumrering och navigation.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Bobergs stugägarförening upplever att det är problem för räddningstjänsten att navigera i
området. GIS-handläggare på stadsbyggnadskontoret önskar nya gatunamn inför
adressnumrering av stugorna. Fyra nya gator ska namnsättas. Numreringen nedan och i
beslutsförslag följer bifogad karta.
Tidigare gatunamn i området syftar till topografi och äldre platsnamn, vilket motiverar en
fortsättning av detta tema. Förslag till nya gatunamn har hämtats ur markbeskrivningar i
äldre lantmäterihandlingar rörande aktuellt område. Vägnamnen får ändelsen ”-stigen” för
att markera att detta är mindre vägar utanför det kommunala vägnätet. Gatorna föreslås
namnsättas enligt följande; Fältstigen (1), Fäbergstigen (2), Tuvmarkstigen (3) samt
Harabergstigen (4).
Bobergs stugägarförening har getts tillfälle att yttra sig angående förslaget. Yttrande har
inkommit från styrelsen. Detta har tillgodosetts inom ramen för gatunamnspolicyn och
aktuellt namnförslag har därefter omarbetats i samråd med föreningen.

Expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Bobergs stugägarförening

1
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§ 24

Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 2014.
Dnr 2013/112
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

föreslå Sofia och Ingemar Strandvik till mottagare av Hallands museiförenings
diplom för god byggnadsvård, för restaurering av byggnaden på fastigheten
Morups-Lynga 3:11

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Malin Clarke 2014-02-03, med bifogat bildark.
Skrivelse från Hallands museiförening angående förslag till diplom för god
byggnadsvård 2013 inkommen 2013-10-26.
Sammanfattning av ärendet
Hallands Museiförening delar varje år ut ett diplom för god byggnadsvård. Kultur- och
fritids- nämnden är en av de instanser som kan lämna förslag till mottagare av
diplomet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Morups-Lynga 3:11 är en kringbyggd gård, med en stil karaktäristisk för mellersta
Hallands förindustriella gårdsbebyggelse. Gården ingår i länsstyrelsens
bebyggelseinventering där den är värderad till klass B och ansågs vid
inventeringstillfället vara i vårdbehov. Sofia och Ingemar Strandvik har därefter
restaurerat byggnaderna varsamt interiört och exteriört med hjälp av traditionella
material och tekniker. Bland annat har stråtaket lagts om, skiftesverksstommen har
restaurerats med handhuggna brädor samt byggnaden har målats i traditionella färger
som linoljefärg och slamfärg.

Expedieras till:
Falkenbergs museum

1
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§ 25

Riksantikvarieämbetet; Kulturmiljövårdens riksintresse enl. 3 kap
6§ MB. Dnr 2014/5
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

anta tjänsteskrivelse 2014-01-30, som nämndens yttrande i ärendet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Malin Clark, 2014-01-30.
Internremiss från kanslienheten, 2014-01-03.
Remiss från Riksantikvarieämbetet, 2013-12-20 (Dnr: KS 2013-449).
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över
en remiss från Riksantikvarieämbetet, senast 2014-02-19.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Riksantikvarieämbetet har till Falkenbergs kommun på remiss översänt rapporten
”Vägledning om kulturmiljövårdens riksintresse 3 kap. 6 § MB”. Rapporten har av
kanslienheten översänts till Kultur- och fritidsnämnden för eventuellt yttrande. Remissen
tillstyrkes med mindre reservationer för att texten i vissa delar bör göras mer lättläst.

Expedieras till:
Kanslienheten

1
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§ 26

Tillägg till Taxor och avgifter 2014, avgift laxfiskekort. Dnr 2014/12
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

fastställa avgifter för Ätrans laxfiske 2014, enligt förslag

Beslutsunderlag
Förslag till avgifter för Ätrans laxfiske 2014, 2014-01-28.
Sammanfattning av ärendet
Avgifter och taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden fastställs årligen
av nämnden. Från 2014 beslutar nämnden även om regler och taxor för laxfiske i den del
av Ätran som Falkenbergs kommun ansvara för. Ärendena bereds av Laxfiskekommittén.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Avgifterna för laxfiske inom den del av Ätran som Falkenbergs kommun ansvarar för,
föreslås oförändrade i förhållande till föregående år.

Expedieras till:
Kanslienheten

1
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§ 27

Tillägg till Taxor och avgifter 2014, avgifter för allsvenskt spel på
IP. Dnr 2014/12
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

fastställa avgiften för allsvenskt spel på Falkenbergs IP till 35 000 kr per match,
för 2014

Beslutsunderlag
Kostnader IP 2014, 2014-02-11.
Karta Falkenbergs IP, med utrustning för allsvenskt spel.
Sammanfattning av ärendet
Avgifter och taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden fastställs
årligen av nämnden. För 2014 tillkommer beslut om hyreskostnad för Falkenbergs IP,
när arenan anpassats för allsvenskt spel.
Ekonomi
Avgifter för hyra av lokaler och idrottsplaner täcker inte kommunens kostnad. För alla
anläggningar ger kommunen en viss subvention. För Falkenbergs IP är nettokostnaden för
kommunen svår att beräkna, då de slutliga kraven på anläggningen inte är fastställda.
Kommunfullmäktige har 2014-01-28 (§ 12) beslutat godkänna ökade driftskostnader om
0 - 900 tkr för 2014. I budgetberedningen för 2015 skall frågan om de ökade
driftskostnaderna åter lyftas.
Övervägande
Falkenbergs FF har fått dispens för en del av de krav som ställs på arenor där allsvensk
fotboll spelas. För återstående krav, som inte uppfylls idag, har en uppdelning gjorts
mellan kultur- och fritidsnämnden och föreningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-28 att täcka de extra investeringskostnader
kommunen får och att godkänna ökade driftskostnader om 0 - 900 tkr för 2014.
Efter en sammanvägning av kommunens kostnader för att iordningställa Falkenbergs
IP för allsvenskt spel och prissättningen för hyra av allsvensk arena i andra kommuner,
har kultur- och fritidsnämnden fastställt avgiften för 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kanslienheten
Falkenbergs fotbollsförening

1
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§ 28

Justering av bidrag till studieförbund. Dnr 2014/27
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

utbetala kompletterande bidrag till studieförbund som erhållit felaktigt bidrag 2013,
enligt beslutsunderlaget

2

redovisa återbetalningsärendet till nämnden den 10 juni 2014

Beslutsunderlag
Studieförbund
ABF
Bilda
FU
Mbsk
NBV
Sfr
Sensus
SV
Ibn Rushd

Utbetalt 2013

Justerad 2014
418 277
62 278
170 376
163 652
148 755
350 460
161 539
333 255
191 407

Skillnad
451 793
65 904
180 914
175 950
160 393
377 853
175 380
361 986
49 827

33 516
3 626
10 538
12 298
11 638
27 393
13 841
28 731
-141 580

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförbundet Halland och enskilda studieförbund har kontaktat förvaltningen efter
uppmärksammad felaktighet i utbetalning av bidrag till Ibn Rushd 2013. Det kan
konstateras genom att granska SCB:s övergripande sammanställning ”stuven” och
ansökningsunderlag att Ibn Rushd har uppgett felaktiga siffror vid ansökan om
grundbidrag. Studieförbundet är kontaktat och informerat om felet samt om
återbetalning av den felaktiga summan.
Ekonomi
Förslaget påverkar nämndens ekonomi genom att utbetalning sker innan återbetalning
från Ibn Rushd gjorts. Återbetalning beräknas dock ske under innevarande budgetår.

1 (2)

Övervägande
Falkenbergs kommun lämnar bidrag till studieförbund verksamma inom kommunen.
Bidraget är begränsat till högst 2 000 tkr. Det innebär att om ett förbund får ett för högt
bidrag, får de resterande förbunden för låga bidrag.
Efter kontroll kan förvaltningen konstatera att studieförbundet Ibn Rushd har uppgett
felaktiga siffror vid ansökan om grundbidrag. Det för höga bidrag som det lett till har
påverkat övriga studieförbunds bidrag.
För att inte påverka de övriga studieförbundens bidrag föreslår förvaltningen att
mellanskillnaden mellan korrekt bidrag för 2013 och tidigare utbetalat bidrag, omedelbart
betalas till berörda studieförbund.
Diskussion med Ibn Rushd om återbetalning av felaktigt bidrag pågår.

Expedieras till:
Hallands bildningsförbund
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§ 29

Skogskonto 2014. Dnr 2014/36
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1 begära att kommunstyrelsen beviljar 80 tkr av fonderade medel från skogskontot

för att genomföra motorsågsutbildning för 20 medarbetare enligt lagkrav
2 begära att kommunstyrelsen beviljar 400 tkr av fonderade medel från skogskontot

för att byta ut växthusets ventilationssystem

Sammanfattning av ärendet
Växthusets ventilationssystem är i stort behov av utbyte. Luftningsluckor i tak med
tillhörande automatik är i mycket dåligt skick. Konstruktionen är av en äldre modell
som inte möjliggör reparation eller utbyte av delar för att fungera.
En ny lagstiftning gällande krav på dokumentation som styrker att den som arbetar
yrkesmässigt med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för
motorsågsanvändning med godkänt resultat (AFS 2012-01) trädde i kraft 1 december
2012. Fram till 1 januari 2015 gäller övergångsbestämmelser, vilket innebär att
medarbetare inom park- och anläggningsverksamheten som arbetar med motorsåg måste
genomföra prov under 2014.
Ekonomi
Vid avslag belastar ovanstående kostnader kultur- och fritidsnämndens driftsram,
vilket genererar ett underskott.
Övervägande
Kostnadsberäkning för utbyte av ventilationssystem är utförd av extern konsult och för
motorsågsutbildning enligt utbildningsarrangör inom området. Medel från kommunens
skogskonto har tidigare nyttjats av kultur- och fritidsnämnden för att anlägga
sopstationer på Skrea strand (Dnr KS 2009-0155) och för att genomföra en utredning om
hur grönytor och allmän platsmark kan nyttjas i Stafsingeområdet (Dnr KS 2011-400).

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

1
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§ 30

Skrivelser februari 2014. Dnr 2014/1
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser
Allmän orientering om planarbetet, ÄPBL 5:27- Stadsbyggnadskontoret
Friläggande av målning i korabsidens tak i Stafsinge kyrka- Länsstyrelsen Hallands län
Tillstånd att använda metallsökare inom områden i Ullared- Länsstyrelsen Hallands län
Tack beträffande Vessigebro Idrottshall- Vessigebro Gymnastikförening
Samrådsredogörelse Hjorten 3 m.fl.- Stadsbyggnadskontoret
Begäran om dialog kring systemet för bidrag till studieförbund- Hallands bildningsförbund
Yttrande över planerad konstgräsplan på Vinåvallen- Kanslienheten
Uppdrag av kommunfullmäktige om att se över rutinerna för att leva upp
till förvaltningslagens § 4 om myndigheternas serviceskyldighet
Polisanmälan gällande ungdomsgäng vid Gymnasieskolans IH och Falkhallen
Utdrag ur protokoll
Falkenbergs centrum- information kring Centrumgruppens arbete
Skolelever och studiebesök i koncentrationsläger
Politisk organisation efter valet 2014
Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP
Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus
Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor
Fråga och svar
Förfrågan om projektstöd landskapsfotoprojekt
Bibliotekets öppettider
Utgående skrivelser
Föreningsbrev 2014
Utbetalning av stöd för digitalisering av biograf
Inbjudan om dialog kring bidragsmodell
Svar angående mobilt bibliotek- Karl-oskarskolan
Yttrande över planerad konstgräsplan på Vinåvallen- Kanslieneheten

1
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§ 31

Informationsärende 2014. Dnr 2014/4
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1

anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Ekonomi
Bidragssammanställning
Övrigt
Jävsregler- Henrik Lundahl
IP och arenan
Användning ungdomspeng
Trygghetsvandringar
Lokalbehov parkavdelningen
Protokoll samverkan
Sophantering

1

