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§ 16

Redovisning av delegationsärende 2016. Dnr 2016/4
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Datum Diarier nr
160324 2016-2 .108

Ärende
Anställningsavtal avseende enhetschef
bibliotek 100% TV

Delegat
Peter Gerhardson

160404 2016-2 .110

Anställningsavtal avseende
Fritidsledarem integration AVA 100%
Anställningsavtal avseende Bibliotekarie
TV 100%
Anställningsavtal avseende Bibliotekarie
TV 100%
Anställningsavtal avseende
utredare/utvecklare 100% TV
Anställningsavtal avseende Badmästare
100% TV

Erika Svensson

Delegationsbeslut - Samråd gällande
Fördjupad översiktsplan för kusten

Per Johansson

160404 2016-2 .111
160404 2016-2 .112
160315 2016-2 .132
160314 2016-2 .133
Ordförandebeslut
160404 2015-24 .109
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Peter Gerhardson
Peter Gerhardson
Christian Fager
Veronika Wintvik
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§ 17

Medborgarförslag om 18 håls discgolfbana. Dnr 2016/27
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1 anta tjänsteskrivelse som sitt yttrande avseende medborgarförslaget om att bygga ny 18-

håls discgolfbana i till exempel Slättenskogen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Yttrande medborgarförslag 2016-04-14
Remiss – Medborgarförslag om 18 håls discgolfbana
Medborgarförslag om 18 håls discgolfbana
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i remiss till kultur- och fritidsnämnden bett om ett
yttrande från nämnden avseende Markus Hammars medborgarförslag att bygga en ny 18håls discgolfbana.
Förslagsställaren utgår från att en ny bana anläggs på kommunal mark och i en mer
kuperad terräng än den kommunala discgolfbanan på Vallarna, till exempel i
Slättenskogen.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden har i gällande budget inga medel för vare sig investering eller
drift och skötsel av en ny discgolfbana. I det fall beslut fattas om att bygga ut nuvarande
discgolfbana alternativt bygga en helt ny discgolfbana på annan plats behöver nya pengar
för investering och drift tillföras kultur- och fritidsnämnden.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sitt yttrande trender och prioriteringar inom
området fria anläggningar. Samtidigt ser nämnden en utbyggnad av nuvarande 9-håls
discgolfbana som möjlig förutsatt att nya medel skjuts till.
Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 18

Laxfiskekommittén 2016. Dnr 2016/26
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 välja kultur-och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande som ledamöter till

laxfiskekommittén för perioden 2016-2018
Beslutsunderlag
Kfn §14 2016-03-22 Laxfiskekommittén
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-03-22 att utse två ledamöten
från nämnden att vara representanter i Laxfiskekommittén.
Ekonomi
Beslutet påverkar kultur- och fritidsnämndens ekonomi genom att kostnaden för arvoden
ökar på grund av att nämnden utser ledamöter att delta i laxfiskekommitténs möten.
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§ 19

Samtalsmodellen - Samlingslokaler 2016. Dnr 2016/42
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Förlänga bidrag för 2016 enligt tidigare överenskommelser för de 13 föreningar vars

överenskommelser går ut
Beslutsunderlag
Förslag till bidrag 2016
Sammanfattning
Samlingslokalsföreningar ingår sedan 2014 i samtalsmodellen. Modellen bygger på bidrag
kopplat till dialog och överenskommelser. 9 föreningar har tvååriga överenskommelser
som sträcker sig till 2017. Förvaltningen föreslår att de 13 föreningar som har haft 1-åriga
överenskommelser med förlängning får motsvarande bidrag även för verksamhetsåret
2016.
Ekonomi
Beslutet påverkar budgeten för föreningsbidrag
Övervägande
Förvaltningen har från nämnden ett uppdrag att utreda det totala föreningsstödet. I
uppdraget ingår bland annat att utvärdera samtalsmodellen som metod för bidragsgivning.
Med anledning av detta föreslås att föreningarna får samma bidrag som föregående år i
avvaktan på utredningens resultat. Då föreningarnas överenskommelser i grunden bygger
på bidrag för lokalkostnader bedöms inte en förlängning påverka föreningarna negativt.
Expedieras till:
Samlingslokalföreningar
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§ 20

Samtalsmodellen - Handikappföreningar 2016. Dnr 2016/43
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Förlänga bidrag för 2016 enligt tidigare överenskommelser för de 14 föreningar vars

överenskommelser går ut
Beslutsunderlag
Förslag till bidrag 2016
Sammanfattning
Handikappföreningar ingår sedan 2014 i samtalsmodellen. Modellen bygger på bidrag
kopplat till dialog och överenskommelse. 8 föreningar har tvååriga överenskommelser som
sträcker sig till 2017. Förvaltningen föreslår att de 14 föreningar som har haft 1-åriga
överenskommelser med förlängning får motsvarande bidrag även för verksamhetsåret
2016.
Ekonomi
Beslutet påverkar bidraget för föreningsbidrag
Klicka här för att ange text.

Expedieras till:
Handikappföreningar
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§ 21

Tillägg till Taxor och avgifter 2016. Dnr 2016/41
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta tillägg till Taxor och avgifter 2016

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2016
Sammanfattning
Utställare som accepterat bekräftad utställningstid och sedan inte tar Kuben i anspråk för
utställning på tilldelad tid kommer av kultur- och fritid faktureras en avgift för så kallad
”No show”.
Övervägande
Vid årsskiftet 2015/2016 övertog kultur-och fritidsnämnden ansvaret för administrationen
av gratisutställningar i Kuben. Att som konstnär kunna ställa ut sin konst kostnadsfritt är
mycket populärt och väntetiden är lång. Vid några tillfällen har konstnärer uteblivit utan
avbokning och lokalen har stått tom. Med anledning av detta kommer uteblivna
utställningar att medföra en kostnad. Det kommer fortsättningsvis att vara kostnadsfritt att
ställa sig i kö och ställa ut i Stadshuskuben.
Yrkande, propositionsordning och beslut.
Karl Gustaf Carlzon (S) yrkar på en avgift om 800kr för utebliven utställning som tillägg
till Taxor och avgifter 2016.
Ordförande ställer proposition och finner yrkandet antaget.
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§ 22

Information 2016. Dnr 2016/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Offentlig miljö
Maria Jonsson, landskapsarkitekt/utvecklingsledare
- Om arbetsprocessen med att definiera skötselområden och övergå till att styra
utifrån en beställare – utförarmodell samt uppdrag – beslut – budget.
Förvaltningschefen
Pågående organisationsutveckling
Projekt Offentlig miljö, kommunchefens uppdrag
Integrationsprojektet.
Förvaltningens arbetskapacitet.
Grunduppdragen är alltid prioriterade
- Organisationsutveckling
- Befintliga utredningsuppdrag
- Befintliga byggprojekt
- Nya integrationsuppdrag.
- Styrmodell med tillhörande arbete.
- Arbetsmiljöfråga, prioriteringsförmåga
Ställningstagande till nya utredningsuppdrag. Kö respektive avvisande.
Samverkansprotokollet 2016-04-12
Bilaga
Ekonomi
Månadsuppföljning
Budgetarbetet enligt ny modell 2017 – 2019
Ungdom
Samtalsmodellen – utvärdering
Bidragsutredningen – rapport
Nya lokalbidrag bland annat ägd lokal
Utredning ”ungdomsdemokrati”
Oroligheter i ungdomsgrupper

Bilaga

Bilaga
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Fritid
Laxfisket
Bowlinghallsproblematiken
Idrottshallar, statusuppdatering över läget
Bacchus väg (spritan-rakan), information om vad som händer inför sommaren
Information finns på hemsidan
http://www.falkenberg.se/1/samhalle---trafik/nyheter-samhalle--trafik/nyheter/2016-03-11nu-borjar-vi-bygga-pa-bacchus.html
Kultur
Kunskaps- och kulturcentrum, statusuppdatering över läget
Region Hallands kulturplan
Remiss om centrumavgränsning och definition av begreppen stadskärna, centrum mm
Bilaga
Art Inside Out – residens
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