Protokoll

Nr 7

Sammanträdesdatum
2016-10-18
Sammanträdestid
13:00 – 16.30
Ajournering 14.30-14.45
Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Anita Andersson (KD)

Övriga förtroendevalda

Ulrika Mullen (S)
Wanja Hjortmarker (L)
Li Hermansson (V)

Tjänstemän

Jan P Bordahl, förvaltningschef
Carola Andersson, bitr. förvaltningschef
Erika Svensson, ungdomschef
Christian Fager, fritidschef
Peter Gerhardson, kulturchef
Katarina Nilsson, nämndsekreterare

Paragrafer

§§ 47-55

Justering

Ordföranden samt Karl Gustaf Carlzon (S)

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Katarina Nilsson
Ordförande .............................................................
Per Johansson (C)
Justerare ..................................................................
Karl Gustaf Carlzon (S)

Protokollet justerat 2016-10-20 och anslaget 2016-10-20
Underskrift .............................................................
Katarina Nilsson

1

Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18

Innehåll

§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55

Upprop
Val av justeringsman, förslag Karl Gustaf
Carlzon
Redovisning av delegationsärende septemberoktober 2016
Motion om Rådhusplatsen gör centrum mer
attraktiv
Medborgarförslag om ljudsignaler på
handikappbadet vid Skrea strand.
Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en
lokal laxproduktion i Ätran
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid
Ugglarps strand.
Bidragsbestämmelser för föreningslivet i
Falkenbergs kommun
Fördjupad översiktsplan för norra och södra
kusten
Sammanträdetider 2017 för kultur-och
fritidsnämnden
Information september-oktober 2016

2 (2)
2

2016/4

3

2016/64

4-5

2016/69

6-7

2016/77

8-9

2016/45

10 - 11

2016/86

12 - 16

2016/82

17

2016/89

18

2016/3

19 - 20

Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18

§ 47

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

Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut
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§ 48

Internremiss - Motion om Rådhusplatsen gör centrum mer
attraktiv. Dnr 2016/64
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 lämna nedanstående övervägande som sitt yttrande

Beslutsunderlag
Remiss - Motion om Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt
Motion om Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt, 2016-05-27
Sammanfattning
I motionen ”Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt” föreslår Per Svensson,
oppositionsråd (S) att Rådhusplatsen görs till ett torg med för mänskliga möten, handel och
kultur samt att Tekniska nämnden ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
genomföra förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för att avge yttrande från nämnd.
Kultur- och fritidsnämnden är generellt positiv till en utredning men anser att en sådan
utredning ska göras av tekniska nämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden då
båda har stort ansvar i platsen.
Ekonomi
Yttrandet har ingen påverkan på kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden deltar aktivt och kreativt i arbetet med att utveckla Falkenbergs
centrum i syfte att öka centrums allmänna attraktion.
På den plats som motionären föreslås ska utvecklas till ett torg utgör idag kultur- och
fritidsnämndens planteringar, tillfälliga och permanenta, samt sittplatser en mycket viktig
del av platsens karaktär. Planteringarna har en lång historia och är både djupt rotade hos
falkenbergarna och röner stor uppskattning.
Kultur- och fritidsnämnden tillför området, nu i oktober, en evenemangslekplats som vi
tror kommer att höja attraktionen för området.

1 (2)
4

Motionären nämner i sitt förslag att en utvecklad plats även skulle kunna innehålla en scen.
Kultur- och fritidsnämnden noterar att det finns förslag om scener/scenlösningar för många
platser i Falkenberg. Senast i motion och utredning om Badhusparken och i
detaljplanearbetet för Krispeln. I det evenemangsarbete som Destination Falkenberg AB
driver har ett flertal befintliga scener, scenområden lyfts fram och definierats.
Kultur- och fritidsnämnden anser att när det gäller scen/scener bör Falkenbergs kommun
mer övergripande ta ställning till hur många scener kommunen klarar ur arrangörssynpunkt
och ur ekonomisk synpunkt.
Kultur- och fritidsnämnden ser generellt positivt på en utredning med uppdrag att
undersöka om och i så fall hur en plats av det slag som Per Svensson föreslår går att
utveckla.
I det fall att kommunfullmäktige beslutar om utredning anser kultur- och fritidsnämnden
att det är ett uppdrag som ska tilldelas tekniska nämnden i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden anser att det är viktigt att kommunfullmäktige tydligt pekar på
nödvändigheten av samarbete i denna typ av utredningar, projekt.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 49

Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea
strand.. Dnr 2016/69
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

lämna nedanstående övervägande som sitt yttrande

Beslutsunderlag
Internremiss – Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand
Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand, 2016-07-04
Sammanfattning
Berit Sjöholm har lämnat ett medborgarförslag om införande av ljudsignaler vid
handikapparampen på bryggan på Skrea Strand. Ljudsignalerna som ska sända regelbundet
ska hjälpa blinda att orientera sig på egen hand vid bad.
Kultur- och fritidsnämnden har kommit fram till att det inte finns några publika system av
den typ som förslagsställaren skissar och ser därför inte det som möjligt att i närtid införa
ett sådant system som Berit föreslår.
Ekonomi
Detta yttrande påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi
Övervägande
Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid
Skrea strand att syftet är att synskadade ska kunna orientera sig när de badar i havet då
ljudbojens signaler markerar riktning till strand eller brygga. Förslagsställaren föreslår
också ett utförande med en ljudboj som sänder regelbundna signaler när de aktiveras med
en kod som utgör av- och påknapp (typ dosa för portkod). Koden till styrboxen föreslås
lämnas ut via kommunen hemsida.
Kultur- och fritidsnämnden, som inte känner till ett sådant orienteringssystem som
förslagsställaren presenterar har inte heller vid en enklare omvärldsanalys (kontakter,
Internet och leverantörer) hittat något sådant här system i Sverige.
Vid samtal med förslagsställaren 160930 framkom att idén kommit upp genom en vän som
hade en privat mobil apparat som kan tas med till valfri plats och som i drift avger en
ljudsignal som personen kan orientera sig med hjälp av till exempel på en badstrand.
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En aspekt som kommunen alltid måste väga in i det fall organisationen vill etablera en ny
lösning, teknisk eller av annan art, är ansvarsfrågan. När en kommun väl etablerar system
ökat vanligtvis även kommunens ansvar för till exempel olyckor och incidenter som
inträffar på grund av fel och dysfunktion i apparat eller lösning.
Eftersom det i dag inte finns, så vitt kultur- och fritidsnämnden har kunnat få fram, något
färdigt system på marknaden som liknar det som förslagsställaren skissar utifrån sin väns
privata lösning ser inte kultur- och fritidsnämnden någon praktisk möjlighet att tillmötesgå
förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden har på grund att denna typ av system inte finns tillgängliga
heller kunnat kalkylera kostnaderna baserat på genomförande av förslaget.
Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 50

Internremiss - Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en
lokal laxproduktion i Ätran. Dnr 2016/77
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Lämna nedanstående övervägande som sitt yttrande

Beslutsunderlag
Internremiss - Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en lokal laxproduktion i Ätran
Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en lokal laxproduktion i Ätran från Morgan
Larsson och Jan Sandin, 2016-08-11
Fotobilaga till medborgarförslaget
Sammanfattning
Morgan Johansson och Jan Sandin har lämnat in ett medborgarförslag som genom
mekanisk påverkan av Ätran, främst botten, med tre angivna metoder går ut på att förbättra
och återställa lekbottnar och ståndplatser för att gynna en lokal laxproduktion och återge
laxfisket i Falkenberg sin forna status.
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar, mot bakgrund av den information som kulturoch fritidsförvaltningen har i frågan, att medborgarförslaget avslås
Ekonomi
Yttrandet påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Övervägande
Förslagsställarna har lämnat in ett medborgarförslag där man föreslår mekanisk påverkan
av Ätran, främst botten, med tre angivna metoder menar att det går att förbättra och
återställa lekbottnar och ståndplatser för att gynna en lokal laxproduktion och återge
laxfisket i Falkenberg sin forna status.
Falkenbergs kommun har under en lång rad av år tillsammans med andra aktörer
genomfört ett viktigt utvecklingsarbete för att nå en positiv utveckling av livet i Ätran och
även laxfisket. Bland annat genom återställandet av Hertingforsen. Alla experter pekar på
tydlig och positiv utveckling av laxstammen, men också på att fisket helt naturligt
förändras när naturen förändras.
De fiskeexperter som Ätrans Nedre fiskevårdsområdesförening samarbetar med rapporterar
att laxfisket under 2016 har varit bättre än på länge i den del av Ätran som kultur- och
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fritidsförvaltningen säljer fiskekort till. Rapporterna säger också att vad som är bra
fiskeställen förändras.
En av kommunekologerna noterade vid senaste mötet i laxfiskekommitteen att de
förändringar i Ätran som medborgarförslaget tar upp kan vara helt naturliga och därmed
inte negativa för laxfisket som helhet.
Ätrans Nedre fiskevårdsområdesförening, där kultur- och fritidsförvaltningen representerar
Falkenbergs kommun, följer med hjälp av experter utvecklingen av fiskebestånd mm i
Ätran löpande. Dessa experter rapporterar att antalet laxyngel ökar för varje år efter
öppnandet av Hertingforsen och att utvecklingen nu pekar mot att antalet laxar som
vandrar i Ätran kommer att öka från år till år under lång tid.
De av föreningen anlitade experterna rapporterar också att laxfisket under 2016 har varit
bättre än på länge i den del av Ätran som kultur- och fritidsförvaltningen säljer fiskekort
till, samma del som förslagsställarna pekar ut.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genom sitt arbete i Ätrans Nedre fiskevårdsområdesförening initierat och nu fått gehör för hos övriga fiskevårdsområdesföreningar i
Ätran och Högvadsån om att inleda samarbete som syftar till att gynna Ätran som
vattendrag men speciellt fisket. Alla inblandade föreningar anser att samarbete om Ätrans
utveckling som fiskevatten är bättre och kan leda längre än att var och en arbetar med sitt.
Kultur- och fritidsnämnden ser att det finns både lagar och förordningar som styr vad som
är möjligt att göra rent praktiskt i Ätran. Det finns också många organisationer, markägare
och myndigheter som måste tas med i en process om Falkenbergs kommun skulle komma
fram till slutsatsen att man vill agera utifrån medborgarförslaget.
De som i den kommunala organisationen är bäst lämpade att bedöma rimligheten och
korrektheten i medborgarförslaget tror kultur- och fritidsnämnden är kommunekologerna.
Kultur- och fritidsnämnden har inte kompetensen att göra en sådan bedömning.
Kultur och fritidsnämnden rekommenderar, baserat på det arbete som kultur- och
fritidsförvaltningen är engagerat i avseende skötsel av laxfiske såväl som Ätran, att
medborgarförslaget avslås.
Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 51

Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps strand.. Dnr
2016/45
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 lämna nedanstående övervägande som sitt yttrande
2 ge förvaltningschefen i uppdrag att inleda en övergripande och djuplodande översyn av

Strandplan för Falkenbergs kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-28, §
33, i syfte att lägga fram förslag till uppdaterad Strandplan för Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag insänt från Lars-Åke Carlsson 2016-04-05
Remiss angående medborgarförslag
Strandplan
Lokala ordningsföreskrifter
Sammanfattning
Lars-Åke Carlsson har lämnat in ett medborgarförslag som stöds av 19 andra
fastighetsägare om att hundbadets placering på Ugglarps havsbad flyttas norrut till
Falkenbergs kommuns egen mark mellan Döingeberget och Trossnäsberget.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslaget men ger förvaltningschefen i uppdrag att
inleda en övergripande och djuplodande översyn av Strandplan för Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Yttrandet innebär ingen förändring för kultur- och fritidsnämndens budget.
Övervägande
Förslagsställaren, vill enligt medborgarförslaget att hundbadet på Ugglarps havsbad flyttas
till Falkenbergs kommuns egen mark mellan Döingeberget och Trossnäsberget.
Förslagsställaren skriver att nuvarande placering av hundbadet åsamkar olägenheter för
allmänheten, begränsar tillgängligheten till en lång strand och naturlig badplats, exkluderar
barn med hundrädsla från närheten av hundbadet. Förslagsställaren skriver också att
lösspringande hundar stör fågellivet
Kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för skötseln av Ugglarps havsbad är väl
förtrogen med hur stranden används, omfattningen av besökare och samarbetar med både
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campingägare och markägare. Förvaltningen har inte de ekonomiska resurser som en flytt
skulle ta i anspråk.
Att göra en förändring är inte heller enkel, som förslagsställaren påstår, då det är flera
markägare inblandade. Kommunen måste innan en ändring genomförs belysa stranden ur
alla användares perspektiv och ur ett antal ytterligare frågeställningar för att slutligen
formulera och anta ändringar i den av kommunfullmäktige 2012 antagna strandplanen.
Kultur- och fritidsnämnden menar att en total översyn av Strandplan för Falkenbergs
kommun som styr nivåerna på skötsel behöver genomföras. I en sådan översyn bör på nytt
belysas hur olika användares önskemål för användning av stränderna kan hanteras i
relation till de allmänna intressen som kommunen har att ta ansvar för och vilka kostnader
kommunen är beredda att ta för förändringar, skötsel och drift.
Kultur- och fritidsnämnden menar också att i arbetet med att se över strandplanen ska
samarbetet med Destination Falkenberg runt destinationsutveckling och
platsvarumärkesarbete tas in som en ny grund.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker, mot bakgrund av vad som framförts ovan och att
nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av Strandplan för
Falkenbergs kommun, medborgarförslaget om att flytta hundbadet på Ugglarps havsbad
Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 52

Bidragsbestämmelser för föreningslivet i Falkenbergs kommun.
Dnr 2016/86
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta kultur- och fritidsnämnden bidragsbestämmelser enligt förslag
2 kultur- och fritidsnämnden bidragsbestämmelser ska börja gälla från och med 2017-01-01
3 hålla en övergångsperiod under tiden 2017-01-01 – 2018-12-31

Beslutsunderlag
Förslag Bidragsbestämmelser kultur- och fritidsnämnden
Sammanställning av dialog med föreningar
Kfn §24 2016-06-13 Utredningen Det samlade föreningsstödet
Bidragsbestämmelser kultur- och fritidsnämnden Falkenberg
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har under några år arbetat med att se över och utreda nämndens
bidragsgivning och de bidragsbestämmelser som ligger till grund för stödet till
föreningslivet. Arbetet har varit omfattande och genomförts på ett grundligt sätt där det har
varit viktigast att nå ett bra resultat.
Utredningen Det samlade föreningsstödet presenterades tillsammans med bilagor för
kultur- och fritidsnämnden i juni 2016. Därefter har kultur- och fritidsförvaltningen fortsatt
arbetet med att utveckla förslagen till bidragsbestämmelser och Taxor & avgifter enligt den
tidplan som lades upp i juni.
Efter dialogmöten med föreningslivet och avstämning med kultur- och fritidsnämndens
förenings- och bidragsgrupp och presidium har förvaltningen utvecklat förslaget till nya
bidragsbestämmelser vilka nu är framskrivna som beslutsärende till kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2016-10-18.
Ekonomi
Förslaget till bidragsbestämmelser är utformat på ett sådant sätt att det ryms inom kulturoch fritidsnämndens nuvarande i budget anslagna medel avseende stöd till föreningar som
enligt bestämmelserna är bidragsberättigade.
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Övervägande
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har enligt Reglemente för kultur- och fritidsnämnden till
uppgift att inom ramen för anvisade medel och enligt det riktlinjer kommunfullmäktige i
övrigt anger, som två av sina uppgifter, att ”handha förvaltning och uthyrning av
byggnader och anläggningar avsedda för kultur- och fritidsverksamhet och som placerats
under nämndens förvaltning” och ”svara för ärenden som rör kommunalt stöd och bidrag
inom nämndens verksamhetsområde”. Ett av nämndens verksamhetsområden är kulturoch fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har under senare år genomfört tre större projekt syftande till
genomlysning och utveckling av nämndens uppdrag att hyra ut kultur- och fritidslokaler
och svara för stöd och bidrag inom nämndens verksamhetsområde. De tre stora projekten
är försöksverksamhet i att ge bidrag genom överenskommelser enligt vad som kallats
samtalsmodellen, översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Falkenberg och
utredningen av det samlade föreningsstödet.
2014-12-04 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en presentation av
Utvärderingsringens Översyn av kommunens samlade stöd till föreningslivet i Falkenberg
för föreningslivet i en fullsatt fullmäktigesal. Vid detta informations- och dialogmöte med
föreningarna informerades också om att nästa steg är att genomföra en genomgripande
utredning av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet.
Utredning
Behovet att ersätta de då 28 år gamla bidragsbestämmelserna var stort, nära akut, på grund
av de stora brister de hade efter många år med tillägg och ”smidiga lösningar”.
Utredningen fick i uppgift att ta fram förslag till nya utvecklade bidragsbestämmelser
inklusive rutiner och arbetsmetoder för föreningar, förvaltning och nämnd som stämmer
med nutida lag och regelverk.
Den utredning som nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att genomföra arbetade i
nära samarbete med kultur- och fritidsnämndens förenings- och bidragsgrupp.
Utredningen av det samlade föreningsstödet presenterades tillsammans med bilagorna
Utvärdering av samtalsmodellen, förslag Bidragsbestämmelser och förslag Taxor &
avgifter för kultur- och fritidsnämnden vid nämndens sammanträde 2016-06-14.
Information och behandling
Den politiska behandlingen av förslag till nya Bidragsbestämmelser och förslag till nya
Taxor & avgifter startades i och med att utredning och förslag presenterades i juni.
Avseende bidragsgivning enligt samtalsmodell beslutade kultur- och fritidsnämnden vid
sitt sammanträde 2016-06-14 att bidragsgivning genom samtalsmodell ska avslutas per
2016-12-31.
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I samband med att utredningen presenterades för nämnden i juni 2016 informerades alla
föreningar som då var registrerade hos kultur- och fritidsnämnden genom föreningsbrev
direkt till varje förening, information och dokument på Falkenbergs kommuns hemsida och
genom att media var intresserade och presenterade nyhetsinslag om utredningen och
utredningens förslag.
I föreningsbrevet, direkt till varje förening, informerade kultur- och fritidsförvaltningen
utöver om utredningen och dess bilagor att förvaltningen i början av hösten kommer att
bjuda in alla föreningar till dialog om utredningens förslag.
Dialog med föreningarna
I september 2016, dagarna 13, 14, 20 och 21, genomförde kultur- och fritidsförvaltningen
sex möten där det fördes dialog med föreningarna avseende förslaget till
bidragsbestämmelser utifrån följande två öppna frågor:
- Hur kan de övergripande bestämmelserna påverkar er förening? (sidorna 7-12 i
bilaga 2 samt utredningen kapitel Förslag till bestämmelser).
- Vad er förening ser för möjligheter/utmaningar med de nya bidragstyperna?
(sidorna 18-33 i bilaga 2)
Utöver förvaltningschef och personal från förvaltningen deltog kultur- och fritidsnämndens
förenings- och bidragsgrupp vid dialogmötena med föreningslivet.
65 föreningar deltog i dialogen. Föreningarnas synpunkter finns samlade i dokumentet
Sammanställningen av dialog med föreningar vilken finns med i ärendet.
Efter dialogen med föreningarna har förvaltningschefen haft ett möte med förenings- och
bidragsgruppen för att ta del av deras synpunkter från dialogmötena och ett möte med
kultur- och fritidsnämndens presidium.
Utvecklat förslag till Bidragsbestämmelser
Det förslag till bidragsbestämmelser som nu förs fram till beslut är bearbetat, omgjort och
omformulerat jämfört med det förslag som presenterades för kultur- och fritidsnämnden
och föreningslivet i juni. Utvecklingen av förslaget kommer ur utredningsgruppens arbete
med att ta in och behandla de synpunkter som föreningar, förenings- och bidragsgruppen
och nämndens presidium har gett till utredningen. Även ny inhämtning av fakta och
kontroll mot lag och andra regelverk har vägts in i arbetet med att formulera det nu
presenterade slutliga förslaget till nya bidragsbestämmelser.
En viktig förutsättning för förslag till bidragsbestämmelser är att det ska rymmas inom den
kommunala kompetensen som regleras i lag och övriga regler och praxis som kommunen
har att agera inom.
Det reviderade förslaget är nu indelat i två avdelningar. I avdelning 1 Allmänna
föreningsbidrag kan alla föreningar i Falkenbergs kommun som uppfyller de uppställda
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villkoren ansöka om bidrag. I avdelning 2 Särskilda föreningsbidrag kan mer specifikt
utpekade föreningskategorier och verksamhetstyper ansöka om bidrag.
I förslaget till bidragsbestämmelser har följande större revideringar gjorts baserat på
genomförd dialog med föreningar och nämndens förenings- och bidragsgrupp och
presidium:
- Antalet medlemmar som krävs mellan 7 – 20 år har minskats från 15 till 10, vilket
är samma som tidigare.
- Förslaget till nytt bidrag Administratörs-/konsulentbidrag är borttaget.
- Förtydligande av vilka kostnader som är bidragsgrundande har gjorts för lokaloch anläggningsbidraget.
- Antalet nivåer för lokal- och anläggningsbidraget har minskats från tre till två
samtidigt som gränserna för antal aktiviteter ändrats och maximal procentandel
har ökats i den lägsta nivån.
- Taken har satts till 80 000 kr för nivå 1 och 120 000 kr för nivå 2 vilket i båda
fallen innebär möjlighet till bättre bidrag.
- För investeringsbidraget har högsta möjliga bidragsandel av investeringskostnad
höjts till 80 % och är därmed som tidigare.
- I avdelning 2 har allmänna villkor och villkor för registrering anpassats till de
föreningar som avses. (Hanterades i första förslaget med gemensamma villkor
som undantag)
- Bidrag till kulturarrangemang har getts en tydlig struktur som bygger kvalitet och
kvantitet.
- Nytt bidrag till samlingslokal har formulerats.
- Nytt bidrag till handikappföreningar har formulerats.
Parametrar för bidragsgivning
Förslaget till bidragsbestämmelser har ett tydligt fokus på att bidragen i första hand ges för
att stödja barn- och ungas deltagande i föreningslivet och fritidsaktiviteter genom
föreningarna.
Att, utöver antal medlemmar mellan 7- och 20 år, föra in antal aktiviteter inom gruppen 7 –
20 år som ny faktor för avdelning 1 Allmänna föreningsbidrag visar nämnden sin intention
tydligt.
Detta tydliga fokuserande på barn- och ungdom innebär samtidigt att möjligheten för
föreningar med endast verksamhet för vuxna och/eller föreningar som inte har verksamhet
att få bidrag minskas och föreningar som inte har någon barn- och ungdomsverksamhet
kan inte få bidrag.
Att formulera en särskild parameter av geografisk typ har inget stöd i regelverk, Dessutom
lyckas föreningar olika bra och det är omöjligt att i förväg peka ut var gränserna ska gå.
Utredningsgruppen anser att det bästa sättet att på ett positivt och aktivt sätt kunna hantera

15

de skillnaderna i förutsättningar för föreningar på mindre orter/landsbygden och föreningar
i tätort/stad är ett aktivt arbete med undantag och extra stöd.
Övergångsperiod
Att arbeta med en övergångsperiod är en viktig del i övergången från gamla till nya
bidragsbestämmelser. Det ger kultur- och fritidsnämnden såväl som föreningarna möjlighet
att under ordnade förhållanden anpassa sig till de nya reglerna. Men också att göra
förändringar under övergångsperioden i de fall där så behövs.
Nuvarande bestämmelser
Nuvarande bidragsbestämmelser är ett större problem för föreningarna än förslaget till nya
bidragsbestämmelser. Det är viktigt att säga då det ofta är så att rädslan för det nya,
oprövade skrämmer mer än det vi har.
Skälet till att de nuvarande reglerna är ett större problem är att det i dag är många
föreningar som inte klarar villkoren och kommer att få problem då de inte längre kan få
bidrag.
Förslaget till nya bidragsbestämmelser ger ökade möjligheter för fler föreningar att klara
villkoren samt ger bättre bidrag.
För kultur- och fritidsnämnden är det viktigt att ta steget över till nya bidragsbestämmelser
som är strukturerade och effektiva i relation till hur lag, regelverk och praxis ser ut idag.
Det är viktigt för både kultur- och fritidsnämnden och Falkenbergs föreningsliv att nya
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsnämndens bidragsgivning införs redan 2017-0101 och ges en tydlig övergångsperiod som en trygghetsskapande åtgärd för både
bidragsgivare och bidragsmottagare.
Alternativet att skjuta på beslut innebär att nämnden och föreningarna får leva med
nuvarande bidragsbestämmelser och de problem de innebär.
Proposition och beslut
Nämnden beslutade genom acklamation. På ordförandes fråga var ingen av nämndens
ledamöter emot beslutet.
Ordförande noterade att beslutet var enhälligt.
Expedieras till:
De hos kultur- och fritidsnämnden registrerade föreningarna.
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Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18

§ 53

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten. Dnr 2016/82
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 inte lämna något ytterligare yttrande i ärendet

Beslutsunderlag
Utställningshandling FÖP kusten, 2016-08-31
Samrådsredogörelse FÖP kusten, 2016-06-17
Kungörelse utställningshandling FÖP kusten, 2016-08-30
Delegationsbeslut, KFN ordförande 2016-04-04
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-17 att ställa ut det reviderade förslaget till Fördjupad
översiktsplan för norra och södra kusten. Synpunkter på förslaget skall lämnas senast
2016-10-31.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi påverkas inte direkt av förslaget.
Övervägande
Samråd för den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten genomfördes våren
2016. Kultur- och fritidsnämnden lämnade sina synpunkter genom ett ordförandebeslut
2016-04-04. Nämndens synpunkter gällde främst möjligheten att reglera bygglovsplikten i
särskilt värdefulla kulturmiljöer genom områdesbestämmelser. Detta har tillgodosetts i
liggande förslag och nämnden föreslås därför inte lämna ytterligare synpunkter.
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen, planenheten
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Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18

§ 54

Sammanträdetider 2017 för kultur-och fritidsnämnden. Dnr
2016/89
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 sammanträda på de föreslagna datum enligt tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag
Mötestider nämnd 2017, 2016-09-28
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nästa års sammanträdesdatum vid sitt möte i oktober.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens har tidigare beslutat att minska antalet sammanträden per år
som en del av den ekonomiska effektiviseringen.
Trots minskning av antal sammanträden gör till exempel möten inom samtalsmodellen att
budgeterade medel för nämndens arbete inte täcker kostnaderna.
Övervägande
Enligt tidigare beslut håller kultur- och fritidnämnden åtta sammanträden per år. Att
månaderna januari, maj och november är utan sammanträden kommer av tidigare beslut
om ekonomisk effektivisering inom nämndens område.
Sammanträdesdag för kultur- och fritidsnämnden är normalt tisdagen veckan före
kommunfullmäktiges sammanträdesdag, de månader nämnden har sammanträde. I augusti
förläggs dock kultur- och fritidsnämndens sammanträde till onsdagen efter
kommunfullmäktiges sammanträde för att klara handläggningen av nämndens
budgetunderlag för åren 2018-2020.
Beredning med nämndens presidium hålls två veckor före nämnd.
Förvaltningssamverkan sker veckan före nämnd.
Utöver fastställda sammanträdesdagar kan kultur- och fritidsnämnden av ordförande kallas
till ytterligare sammanträden.
Som ett led i nämnden mål med att öka tillgängligheten kommer 2017 års sammanträde att
förläggas både geografiskt i kommunen och inom olika verksamhetsområden.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18

§ 55

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

Beslutsunderlag
FÖRVALTNINGSLEDING
Förvaltningschefen informerar:
Organisationsutvecklingen fortsätter med etapp II fram till sommaren 2017 då
organisationskultur och verksamhetsutveckling står i fokus.
Utvärdering av etapp I görs i vecka 42.
Budgetprocesser
Närmast har vi förslagen till budget för 2017 – 2019 som fullmäktige ska behandla och ta
beslut i den 29 november. Därefter ska vi arbeta fram internbudget.
I planeringen ligger en budgetkonferens med kultur- och fritidsnämnden i januari 2017 för
att kunna diskutera mer förutsättningslöst om förutsättningar och uppdrag innan förslag
skrivs fram till nämndens sammanträde.
Budgetprocessen för perioden 2018 – 2020 startar också i slutet av 2016. Nämnden ska i
samband med uppföljningsdag presentera utvecklingsområde för nämndens
verksamhetsområde. Det är den väg in på budgetens driftssida som nämnden har i den
budgetmodell som nu används.
Nya kommunchefen har format en ny ledningsgrupp för kommunen som heter
kommunledningsgrupp (KLG) och som består av förvaltningschefer och vd från de
kommunala bolagen.
Nämndens förslag från förra sammanträdet om utvecklingsmöjligheter för Badhusparken
ska föredras av Maria Johnsson vid KSAU tisdag 25 oktober.
Arbetet i projektet Falkenbergsmodellen för integration har lyft och formulerat en strategi
där fritid är med som ett viktigt område att applicera strategi och mål i.
Samverkansprotokoll

bilaga

FRITID
Information från fritidschefen:
Strandskötslen är avslutade för säsongen 2016. Inför 2017 kommer nya toaletter att
uppföras vid olika ställen.
Ny centrumlekplats är invigd
Klitterbadet har haft en lägre beläggning vid höststarten och anledning troligtvis det vackra
vädret i september.
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Falkenbergs alkoholfria arena slutbesiktigades v. 41, några finjusteringar och överlämning
kommer att ske 31 oktober. Många studiebesök har redan nu arrangerats på arenan.
Felanmälningar strömmar in
Falkenbergs IK är beredda att flytta in på Falkenbergs IP där ny dialog är inledd
IF Böljans avancemang till elitettan innebär en ökade omkostnader och en dialog med
föreningen är inledd
Bland de kvarvarande allsvenska matcherna på Falkenbergs IP sticker matchen mot Malmö
FF ut då det kommer att bli utsålt då det pekar mot att Malmö kommer att säkra guldet i
den matchen. Innebär att det blir en högriskmatch.
KULTUR
Kulturchefen informerar:
Information och visning av och kring utvecklingen av KKC (kunskaps-och kulturcentret)
Renovering av ”Sjöbergska Laxrökeriet” påbörjas och ska stå klart maj 2017. Hela
Sjöbergskagården ska kunna användas till utbildning m.m.
Renoveringen av Hindströmsgården är klar invändigt, det ligger en försening av
renoveringen utvändigt. De interaktiva delarna inne i gården är klara.
UNGDOM
Ungdomschefen informerar:
De redan påbörjade öppna ungdomsverksamheten håller på att utvecklas, vilket innebär
uppsökande verksamhet, vara delaktiga att producera verksamhet. Arbetet med att öka
ungdomars delaktighet.
Föreläsning på Tullbro ungdomsgård om utanförskap ”One hour talk”
Grannskapsarbetet på sloalyckan fortsätter med ett nytt inslag genom ”Mötesplats Sloa”
där trivsel i området belysts tillsammans med vuxna i området. Ämnen som man arbetar
med är bl. a läxläsning.
Integrationsarbetet med nyanlända ungdomar fortsätter ett beskymmer för dessa ungdomar
är transportfrågan för att få in ungdomar, inslussning för olika intressen. Basket,
fotbollskola för tjejer, projekt för ”fadderprojekt” för nyanlända. Ridgrupp har startats för
nyanlända
Fritiden LSS

Expedieras till:

20

