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§ 56

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut okt-nov 2016
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§ 57

Namnsättning av gator och kvarter för Stafsinge 3_6 m.fl.. Dnr
2016/37
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 ge de nya gatorna inom området namnen Bronsgjutarvägen (1), Stolphålsvägen (2),

Stenåldersvägen (3), Bronsåldersvägen (4), Järnåldersvägen (5), Knackstensvägen (6),
Syllstensvägen (7), Skärslevsvägen (8), Täljstensvägen (9) och Lockstensvägen (10)
2 ge de nya kvarteren inom området namnen Hyddan (A), Stensträngen (B), Härden (C),

Röset (D), Glasbägaren (E), Fibulan (F), Guldpärlan (G), Bronsknappen (H), Glaspärlan
(I), Yxeggen (J), Dräktnålen (K), Fältet (L), Kokgropen (M), Spånskrapan (N),
Rundskrapan (O), Kärlet (P), Stensättningen (Q), Täckdiket (R), Skärvstenen (S),
Röjstenen (T), Rullstenen (U), Slipstenen (V), Malstenen (W), Flintyxan (X), Holkyxan
(Y), Spännet (Z), Årderspåret (Å), Skivyxan (Ä), Långhuset (Ö), Lerkärlet (AA),
Hålyxan (AB), Stensgård (AC) och Hästen (AD)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till berörda markägare 2016-09-06
Tjänsteskrivelse från planenheten om fastställd detaljplan för Stafsinge 3:6 m.fl.
Sammanfattning
Detaljplanen för Stafsinge 3:6 m.fl. fastställdes av kommunfullmäktige 2016-02-23 och har
vunnit laga kraft. Nytillkomna gator och kvarter behöver namnsättas.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi
Övervägande
Sammanlagt 10 gator och 33 kvarter skall namnsättas, då detaljplanen för Stafsinge 3:6
m.fl. vunnit laga kraft. Mark- och exploateringsenheten har önskat namn som härrör till
fynd från de arkeologiska utgrävningar som gjorts i området. De föreslagna namnen är
hämtade från arkeologiska rapporter över det aktuella samt närliggande områden inom
Stafsinge socken. Ett separat kvarter i planområdets norra del är avsett att vara en så kallad
hästby, där föreslås namnet Hästen. Ytterligare ett kvarter i området för hästbyn är
separerat från övrig bebyggelse och består av en befintlig gård, kvarteret föreslås därför
namnsättas efter det befintliga gårdsnamnet Stensgård.
Namnförslagen har skickats till berörda fastighetsägare i området för synpunkter. Svar har
endast inkommit från en fastighetsägare, som önskar namnsättning även av en gata på
privat mark. Då det strider mot kommunal praxis har gatan, efter samråd med mark- och
exploateringsenheten och planenheten, inte namnsatts.
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Gatorna föreslås namnsättas enligt följande: Bronsgjutarvägen (1), Stolphålsvägen (2),
Stenåldersvägen (3), Bronsåldersvägen (4), Järnåldersvägen (5), Knackstensvägen (6),
Syllstensvägen (7), Skärslevsvägen (8), Täljstensvägen (9) och Lockstensvägen (10).
Kvarteren föreslås namnsättas enligt följande: Hyddan (A), Stensträngen (B), Härden (C),
Röset (D), Glasbägaren (E), Fibulan (F), Guldpärlan (G), Bronsknappen (H), Glaspärlan
(I), Yxeggen (J), Dräktnålen (K), Fältet (L), Kokgropen (M), Spånskrapan (N),
Rundskrapan (O), Kärlet (P), Stensättningen (Q), Täckdiket (R), Skärvstenen (S),
Röjstenen (T), Rullstenen (U), Slipstenen (V), Malstenen (W), Flintyxan (X), Holkyxan
(Y), Spännet (Z), Årderspåret (Å), Skivyxan (Ä), Långhuset (Ö), Lerkärlet (AA), Hålyxan
(AB), Stensgård (AC) och Hästen (AD).
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 58

Namnsättning av gator Vinberg 1: 3. Dnr 2016/78
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 namnsätta de nya gatorna enligt följande; Larsgårdsvägen (1) och Svengårdsvägen (2)
2 förlängningen av den befintliga gatan med namnet Blackebergsvägen också får namnet

Blackebergsvägen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Planenheten, 2016-08-19

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen har genom planenheten föreslagit kultur- och fritidsnämnden att namnsätta de gator som tillkommer i samband med att detaljplanen för
Vinberg 1:3 m.fl. har vunnit laga kraft. De nya kvarteren får, efter samråd med mark- och
exploateringsenheten, inga namn i enlighet med praxis i området.

Ekonomi
Beslutet påverar inte nämndens ekonomi
Övervägande
Kommunens mark- och exploateringsenhet har önskat namn som härrör till fynd från de
arkeologiska utgrävningar som gjorts i området eller namn efter gårdar som har rivits eller
kommer att rivas i samband med exploatering. Namn med anknytning till arkeologiska
fynd finns som kvarters- och gatunamn på flera områden i kommunen, därför föreslås
namn med anknytning till gårdsnamnen. Gatorna föreslås namnsättas enligt följande;
Larsgårdsvägen (1) och Svensgårdsvägen (2).
Den befintliga industrigatan med namnet Blackebergsvägen, kommer att förlängas enligt
detaljplanen. Föreslaget är att även den utbyggde delen får namnet Blackebergsvägen.

Expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 59

Bidragsbestämmelser . Dnr 2016/110
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser i enlighet med bilagda

uppdaterade förslag
Beslutsunderlag
Förslag uppdaterade Bidragsbestämmelser kultur- och fritidsnämnden
Bidragsbestämmelser kultur- och fritidsnämnden fastställda 2016-10-21
Sammanfattning
Förslaget innebär att avdelning 2 kompletteras med projektbidrag och uppdragsbidrag så
att det blir möjligt att använda dessa bidragstyper även till bidragsberättigade föreningar
inom avdelning 2.
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.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden antog vid sitt sammanträde i oktober 2016 nya
bidragsbestämmelser som en konsekvens av det utredningsarbete som nämnden genomfört.
De nya bidragsbestämmelserna är uppdelade i två avdelningar med något olika allmänna
bestämmelser. Det nu framlagda förslaget ändrar inte något i de bestämmelser som
fastställdes i oktober.
Förslaget kompletterar avdelning 2 med projektbidrag och uppdragsbidrag vilket är
nödvändigt för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna använda denna bidragstyp till de
bidragsberättigade föreningar som kvalificerar sig för att få bidrag utifrån avdelning 2.
Expedieras till:
De hos kultur- och fritidsnämnden registrerade föreningarna.
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§ 60

Utformning av bidragsbestämmelser och taxor och avgifter för
föreningslivet i Falkenbergs kommun. Dnr 2016/63
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 fastställa Taxor och avgifter för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 enligt förslag
2 fastställa Taxor och avgifter från 2017-07-01 sidan 12 – 18 enligt förslag
3 ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av system för prissättning

samt priser på Klitterbadet samt återkomma med rapport och förslag
Beslutsunderlag
Förslag Taxor och avgifter 2017-01-01--2017-06-30
Förslag Taxor och avgifter från 2017-07-01
Beslut KFN 2016-06-14
Sammanfattning
Förslaget innebär att nu gällande Taxor och avgifter förlängs med justering av
Laxfisketaxa samt kompletteras med uthyrningsobjekt ”Loungen”, Falcon Alkoholfri
Arena, t.o.m. 2017-06-30. Fr.o.m. 2017-07-01 baseras Taxor och avgifter på tre
prisgrupper med en tydlig skiljelinje mellan subventionerade priser och marknadspriser.
Nämndens information om uthyrning samlas i ett dokument, administrationen förenklas
och regelverket undanröjer eventuell oskälig konkurrens med till exempel privat
näringsidkare.
Förslaget säkerställer kultur- och fritidsnämndens möjlighet att som en del av det samlade
föreningsstödet kunna lämna subventioner till ideella föreningar och kommuninvånare.
Ekonomi
Förslag till Taxor och avgifter fr.o.m. 2017-07-01innebär inga prisjusteringar för prisgrupp
1 och 2 men däremot tydliga prisökningar inom prisgrupp, vilket ligger i linje med den
strukturella förändringen av taxor och avgifter.
Ifall prisökningarna i taxa 3 kommer att innebära högre eller lägre intäkter för uthyrning
kan utläsas först i efterhand.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämndens utredning av det samlade föreningsstödet omfattande även de
subventioner som nämnden ger vid uthyrning av kommunala lokaler. Utredningen har
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lämnat förslag på en ny struktur för taxor och avgifter som förslaget fr.o.m. 2017-07-01 är
utformat i enlighet med.
Den nya strukturen innebär två prisgrupper med subvention och en prisgrupp med
osubventionerat schablonpris. Till prisgrupp 1 förs de föreningar som av kultur- och
fritidsnämnden efter ansökan blir godkända som bidragsberättigad ideell förening. Till
prisgrupp 2 förs övriga ideella föreningar och privatpersoner från Falkenbergs kommun.
Till prisgrupp 3 förs alla övriga som inte kvalificerar sig för någon av de prisgrupperna 1
och 2, till exempel företag, organisationer och föreningar och privatpersoner från annan
kommun.
Den viktiga principiella skillnaden i förslaget till Taxor och avgifter fr.o.m. 2017-07-01
ligger i prisgrupp 3 där hyresgästen får betala en marknadsanpassad hyra.
Målen för de föreslagna förändringarna är att:
•
Skapa förenklingar i förvaltningens administration i samband med
uthyrning.
•
Skapa tydligare regelverk för kultur- och fritidsnämndens hyresgäster.
•
Samla all information avseende priser, regler och hantering i ett
dokument.
•
Säkerställa kultur- och fritidsnämndens möjlighet att som en del av det
samlade föreningsstödet kunna lämna subventioner till ideella föreningar
och kommuninvånare.
•
Säkerställa att vi behandlar kommersiella aktörer på ett korrekt sätt utan
att för den skull förlora möjligheten att stimulera folkhälsa och
privatpersoners möjlighet att hyra av kommunen.
Utredningsgruppen anser att förslaget uppfyller de mål som har styrt processen och som på
ett bättre sätt än tidigare är anpassat till de regelverk som styr kommunen när det gäller
stöd till föreningslivet.
Förslaget undanröjer också oskälig konkurrens med till exempel privat näringsidkare.
Expedieras till:
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§ 61

Tilläggsavtal till hyres-och nyttjanderättsavtal, Falkenberg arena.
Dnr 2016/112
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 godkänna av kommunchef, ekonomichef och förvaltningschef framförhandlat och

bifogat Tilläggsavtal till hyres- och nyttjanderättsavtal mellan Falkenbergs kommun,
kultur- och fritidsförvaltningen och Falkenbergs FF avseende förändrad årshyra för
Falkenberg arena.
2 ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtalet för Falkenbergs kommun, kultur- och

fritidsnämndens räkning.
3 rapportera till kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden på grund av den nya

årshyran för Falkenberg arena kommer att göra ett underskott 2017 på motsvarande
belopp som kommer att behöva täckas i bokslutsarbetet avseende 2017.
Beslutsunderlag
Tilläggsavtal till hyres- och nyttjanderättsavtal.
2015-06-01 Hyres- och nyttjanderättsavtal Falkenbergs arena
Sammanfattning
I förhandlingar har Falkenbergs kommun och Falkenbergs FF kommit överens om ett
Tilläggsavtal till hyres- och nyttjanderättsavtalet mellan parterna.
I Tilläggsavtalet har parterna kommit överens om att ny årshyra från 2017-01-01 är
2.000.000 kronor.
Ekonomi
Tilläggsavtalet till hyres- och nyttjanderättsavtalet innebär att kultur- och fritidsnämnden
2017 kommer att göra ett underskott på 700 tkr jämfört med budget.
Kultur- och fritidsnämnden noterar att tidigare beslut innebär att nämnden kommer att få
täckning för underskottet i samband med bokslutsarbetet för 2017.
Övervägande
Kommunledningen förhandlade under våren 2015, med biträde från kultur- och
fritidsförvaltningen, fram ett hyres- och nyttjanderättsavtal mellan Falkenbergs kommun
och Falkenbergs FF.
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Kommunchefen gav förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
teckna avtalet för Falkenbergs kommuns räkning samt informera kultur- och
fritidsnämnden om det ingångna avtalet, vilket gjordes.
Falkenbergs FF sade i enlighet med punkt 16 UPPSÄGNING upp avtalet 2016-11-01 för
att omförhandla hyran. Hyres- och nyttjanderättsavalet säger: ”Detta Avtal kan av FFF
sägas upp till omförhandling en gång per år i november månad i det fall FFF hamnar i
sådan omständighet att FFF inte längre kan bära sina åtaganden i enlighet med detta
avtal. Sådan accepterad omständighet som kan ligga till grund för en uppsägning är till
exempel att FFF sportsliga resultat inte längre räcker till för spel i Allsvenskan vilket
samtidigt resulterar i kraftigt lägre intäkter för FFF.” och ”…omförhandlingen i första
hand handla om att komma överens om en lägre hyra som står i rimlig proportion till
FFFs lägre omsättning i den då gällande serien. Utgångspunkten är att parterna har ett
gemensamt intresse i att FFF har en ekonomi i balans.”.
Förhandlingar inleddes under kommunchefens ledning med deltagande av ekonomichef
och förvaltningschef. Som en förberedande del i förhandlingen har Falkenbergs kommun
inhämtat detaljerad information om Falkenberg FFs ekonomiska status, ekonomiska och
sportsliga planering framåt.
Efter förhandlingar har parterna 2016-12-02 kommit överens om att ny hyra, utifrån
Falkenbergs FFs nya ekonomiska förutsättningar, från 2017-01-01 är 2.000.000 kronor.
Tilläggsavtalet som följer intentionerna i punkt 16 UPPSÄGNING i grundavtalet och
avtalsförhandlingarna 2015 innebär att kultur- och fritidsnämnden 2017 kommer att få ett
underskott på 700 tkr på grund av att den nya hyran inte har hanterats i budgetprocessen
för 2017.
Tilläggsavtalet innebär att parterna kommit överens om ny formulering för punkt 17
EKONOMI i ursprungsavtalet. I övrigt fortsätter ursprungsavtalet att gälla i sin helhet.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen och hyresgästen Falkenbergs FF.
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§ 62

Budget 2017 - planering. Dnr 2016/113
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1

genomföra en budgetkonferens med kultur- och fritidsnämnden och kultur- och
fritidsförvaltningens ledningsgrupp tisdagen den 17 januari 2017 från klockan 12.00
till klockan 18.00.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterad 2016-11-21
Sammanfattning
Förslaget avser att genomföra en från beslutssammanträde fristående konferens om
kommunens nya styr- och budgetmodell och därigenom ge nämndens ledamöter en
möjlighet att på ett friare sätt fördjupa sig i budgetarbetet innan genomförandeplan med
budget kommer upp som beslutsärende på nämndens sammanträde.
Ekonomi
Den föreslagna konferensen ryms inom den kommande budgeten för nämndens arbete
2017.
Övervägande
Under 2015 och 2016 har Falkenbergs kommun ändrat modell för styrning och därmed
processen att arbeta fram budgetförslag.
Två viktiga mål med denna budgetkonferens är
Att ge nämndens ledamöter och ersättare en djupare förståelse för
kommunens nya styr- och budgetmodell.
Att ge nämndens ledamöter och ersättare en möjlighet att diskutera
genomförandeplan med budget 2017 mer ingående utan att vara i ett beslutsläge.
Till budgetkonferensen är Paulina Claesson, chef för kommunstyrelseförvaltningens
utvecklingsenhet samt Jan Fritz kommunens ekonomichef som föreläsare men också för att
svara på frågor och föra samtal med nämndens ledamöter och ersättare.
I en andra avdelning ges nämnden och förvaltningens ledning möjlighet att diskutera
genomförandeplan med budget (tidigare typ verksamhetsplan och internbudget).
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 63

Budget 2018 - prioriterad inriktning. Dnr 2016/111
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på prioriterad inriktning baserat

på huvudbibliotekets flytt till Kunskap- och kulturcentrum (KKC) samt integration med
gymnasiebiblioteket.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2016-11-21
Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2017,
kommunstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden bör, utifrån den nya budgetmodellen, göra en allvarlig satsning
på att till planeringsdagen den 27 mars 2017 föra fram ett genomarbetat förslag om
prioriterad inriktning avseende biblioteksverksamheten inflyttning och utveckling när dess
nya basarena tas i bruk i Falkenbergs kommuns ny kunskaps- och kulturcenter.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Övervägande
I ”Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2017” anger
kommunstyrelseförvaltningen instruktioner för bland annat hur budgetprocessen 2018 –
2020 är planerad och på vilka sätt facknämnderna kan komma in i processerna.
I den nya budgetmodellen ersätts nämndernas tidigare möjlighet att självständigt föra fram
budgetäskanden avseende driftsbudget med framtagande och presentation av förslag på
prioriterade inriktningar, som efter politisk behandling i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige kan leda till att förslaget återkopplas i vad som kallas
planeringsförutsättningar.
Möjligheten för en facknämnd att få räkna på utveckling och/eller tillägg av verksamhet
kräver att facknämndens förslag till prioriterad inriktning antas och omvandlas till att
kommunfullmäktige i planeringsförutsättningarna ger facknämnden ett uppdrag att
utveckla och beräkna förslaget till prioriterad inriktning.
Kultur- och fritidsnämndens biblioteksverksamhet står inför en av sina största och mest
positiva förändringar, utmaningar och möjligheter i samband med flytten till nya lokaler i
kommunens nya kunskaps- och kulturcentrum. Inför den för Falkenberg, medborgaren och
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politiken mycket viktiga och stora investeringen är det angeläget att kultur- och
fritidsnämnden gör ett allvarligt menat försök att få ett uppdrag i
planeringsförutsättningarna för budgetarbetet 2018.
Expedieras till:
Klicka här för att ange text.
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§ 64

Investeringsbidrag 2017. Dnr 2016/5
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 bevilja investeringsbidrag 2017 på totalt 2 300 tkr enligt förslag

Beslutsunderlag
Bidragssammanställningen för investeringsbidrag 2017
Besök och kontakt med föreningar som ansökt om investeringsbidrag
Sammanfattning
Bidrag kan utgå till förening i Falkenbergs kommun som genomför investering vars
totalkostnad ej överstiger 1 500 000 kronor.
Ekonomi
Bidragen belastar nämndens anslag för bidrag.
Övervägande
Förslaget bygger på de överväganden som gjorts under beredningen av de sökande
föreningarnas behov och ansökningarnas kvalitet.
De sökta bidragen har kategoriserats i grupper utifrån prioritering. Förslag till bidrag
bygger på prioritering av ansökningar som handlar om myndighetskrav,
fastighetsunderhåll, energi, reinvesteringar, ambitionsökningar och verksamhet.
Varje förenings ansökningar har prövats enskilt.
Expedieras till:
Berörda föreningar

1 (1)
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§ 65

Bidrag handikappföreningar 2017 samt ny hantering 2018. Dnr
2016/114
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 bevilja handikappföreningar bidrag för 2017 enligt bifogat förslag under förutsättning

att föreningsuppgifter uppdaterats och godkänts samt att årshandlingar skickats in.
2 Inför 2018 överlåta ansvar för bidragsgivning av vissa handikappföreningar till

socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till bidrag till handikappföreningar 2017
Sammanfattning
Handikappföreningar har tidigare kunnat söka bidrag hos Kultur- och fritidsnämnden via
Samtalsmodellen. Bidraget har byggt på överenskommelser mellan nämnden och
föreningarna. Under 2016 har nämnden fattat beslut om att avveckla Samtalsmodellen som
metod för bidragsgivning. Enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för
2017 blir merparten av handikappföreningarna inte längre bidragsberättigade hos nämnden.
Dessa föreningar hänvisas till att inför 2018 söka bidrag hos Socialnämnden där deras
verksamhet naturligt inryms. I samråd med socialförvaltningen föreslås samtliga föreningar
som fått bidrag av kultur- och fritidsnämnden 2016 få bidrag med samma belopp även för
verksamhetsåret 2017.
Ekonomi
2017 års bidrag till handikappföreningar belastar kultur- och fritidsnämndens budget för
föreningsstöd. Inför 2018 föreslås medel för bidrag motsvarande 2017 års utbetalningar till
de föreningar som uppfyller socialnämndens riktlinjer för bidrag flyttas från kultur- och
fritidsnämnden till socialnämnden
Övervägande
Den omfattande utredning som ledde fram till nya bidragsbestämmelser för 2017 visar
tydligt att flertalet av handikappföreningarna som hittills beviljats bidrag av kultur- och
fritidsnämnden tillhör socialnämndens verksamhetsområde.
Genom att bevilja alla föreningar som fick stöd 2016 samma bidrag även 2017 har
föreningarna möjlighet att anpassa sig efter nya riktlinjer och bestämmelser under
verksamhetsåret 2017.
De föreningar som 2018 kan söka bidrag hos Socialnämnden för 2018 kommer att
meddelas i samband med beslut om bidrag för 2017.

1 (2)
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Föreningar vars huvudsakliga syfte är att bedriva kultur- och fritidsverksamhet kan
fortsättningsvis söka bidrag enligt kultur- och fritidsnämndens nya regelverk om de
uppfyller grundläggande krav för att vara bidragsberättigade.
Expedieras till:
Handikappföreningar
Socialnämnden
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§ 66

Föreningsbidrag övergångshantering. Dnr 2016/118
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 bevilja Barnakademien, på grund av att de inte uppfyller bidragsbestämmelserna då de

inte är en ideell förening, ett omställningsbidrag på 170 000 kronor under ett år, 2017,
för att ge möjlighet för fortsatt verksamhet för barn och unga samt stödja
Barnakademiens intention att bli en del av Falkenbergs kulturskola.
Att utbetalningen av bidraget till Barnakademien periodiseras och betalas ut i sjättedelar
varannan månad under förutsättning att Barnakademien fortsätter bedriva
kulturverksamhet för barn och unga hela 2017
2 det inte är möjligt att ge Nedre Ätrans Ekomuseum bidrag då de inte uppfyller

bidragsbestämmelserna på grund av att de är en sammanslutning av företag
3 ge kultur- och fritidsnämndens ordförande delegation att fatta beslut om utbetalning av

á contobelopp av kommande bidrag till kulturarrangemang och kulturutövande fram till
2017-02-07
4 ge ungdomschefen i kultur- och fritidsförvaltningen delegation i samråd med kultur-och

fritidsnämndens ordförande under 2017 att besluta om projektbidrag, både avdelning 1
och 2, som avser att komplettera del av eller hela mellanskillnaden av bidrag 2016 och
bidrag 2017
Beslutsunderlag
Föreningsbidrag övergångshantering. Dnr 2016/118
Tidigare dialog mellan förvaltning och presidium/förenings- och bidragsgrupp.
Sammanfattning
Inom ramen för det pågående arbetet med att gå över till nya bidragsbestämmelser är
behovet stort av att både låta arbetet ta nödvändig tid och ge föreningarna så goda
förutsättningar till anpassning som det är möjligt.
Baserat på detta föreslår förvaltningen, utöver nödvändiga ställningstagande om bidrag för
några enskilda föreningar, att övergången kan underlättas genom att ordförande respektive
ungdomschef ges delegation att besluta inom två avgränsade områden.
Barnakademien har inlämnat ansökan om bidrag som kultur-och fritidsnämnden tagit
ställning till.
Ekonomi
Beslutet belastar budgeten för övergångshantering.

1 (2)
18

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med övergång till de nya bidragsbestämmelserna
som börjar gälla från 2017-01-01. Det är ett omfattande arbete, till exempel, definiering av
beräkningsunderlag, framtagande av handledningar (interna och externa), formande av nya
bidragsansökningsformat, omställning av boknings- och bidragsprogramvara, dialoger med
grupper av föreningar såväl som enskilda föreningar, som tar tid.
Inriktningen är att vara klar med de grundläggande arbetsuppgifterna tidigt 2017 och att de
första ärendena enligt de nya bidragsreglerna förs fram till kultur- och fritidsnämnens
sammanträde 7 februari 2017 för beslut.
I dialog med några enskilda föreningar, inom avdelning 2, där det föreligger tveksamhet
huruvida de uppfyller de grundläggande kraven för att kunna vara bidragsberättigade
behöver få besked mer skyndsamt än ovan presenterade tidslinje. Någon/några av dessa
föreningar kanske inkommer med skrivelse före nämndens sammanträde 13 december just
därför att de ska kunna göra rätt val.
Svårigheten är att förvaltningen för dessa enskilda ärenden inte har möjlighet att lägga
fram konkreta beslutsärenden före nämndens sammanträde men väljer på grund av dessa
ärendens viktighet att de kan presenteras direkt på sammanträdet. Förvaltningen ser detta
som möjligt eftersom presidium och förenings- och bidragsgrupp har informerats löpande
och därför känner till i vilka fall det finns tveksamheter.
Att vi genom övergångsarbetet, denna gång, förskjuter bidragsbesluten i tid kan det leda
till att några föreningar, inom avdelning 2, får problem med sin likviditet. I det fall detta
inträffar handlar det om etablerade föreningar som har haft bidragsrelation med kultur- och
fritidsnämnden under många år och är stommen för utbudet av kulturarrangemang anser
förvaltningen att det är viktigt att det finns en formell möjlighet att hantera denna typ av
övergångssvårigheter i det fall de uppkommer. Idén är att kunna göra á conto utbetalning
av kommande bidrag. Beloppen ska vara beräknade i relation till tidsförskjutningen och
kommer därför att vara riskfria.
Den av kultur- och fritidsnämnden beslutade övergångsperioden har som ett syfte att
föreningar som får negativt förändrade bidrag under första året ska kunna få kompensation
för del av eller hela mellanskillnaden genom ett projektbidrag. Genom denna metod ges
sådan förening en reell möjlighet att anpassa verksamhet till nytt bidrag alternativt ändra
verksamhet så att de erhåller högre bidrag enligt nya bestämmelserna.
Denna komplettering med projektbidrag hänger tätt samman med verkställighet av
beräkning och utbetalning av bidrag. För att föreningar som får mindre i bidrag 2017 utan
tidsfördröjning ska kunna göra rätt val är det viktigt att de samtidigt som besked om bidrag
får beslut om de får projektbidrag och i så fall hur stort sådant.
Förvaltningen föreslår därför att ungdomschefen som är ansvarig för föreningsstödet får
delegation att besluta om projektbidrag då tidsintervallen mellan nämndens sammanträden
är för långa för att föreningarna ska få rätt förutsättningar.
Expedieras till:
Berörda föreningar
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§ 67

Granskningsremiss Hjortsberg 3:37 - utökat förfarande PBL 2014
900 . Dnr 2016/116
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 inte lämna något ytterligare yttrande i ärendet

Beslutsunderlag
Underrättelse och granskningsremiss detaljplan del av Hjortsberg 3:37, 2016-11-15.
Yttrande över förslag till detaljplan Hjortsberg 3:37, KFN ordf. 2015-11-25.
Sammanfattning
Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. har översänts för kännedom och eventuellt
yttrande från kultur- och fritidsnämnden. Eventuella synpunkter skall lämnas till SBK
senast 2016-12-14.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte kultur-och fritidnämndens ekonomi
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har i delegationsbeslut 2015-11-25, framfört synpunkter på
förslag till detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. I beslutet påtalades att det är av stor
vikt att den blivande bullervallen skall vara av samma karaktär som befintlig, med samma
skötselnivå. I samrådsredogörelsen har synpunkten noterats och därmed har nämnden inga
ytterligare synpunkter på detaljplanen.
Expedieras till:
Planenheten, Stadsbyggnadsavdelningen

1 (1)
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§ 68

Underrättelse och granskningsremiss Reparatören 7. Dnr
2016/115
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 inte lämna något yttrande i ärendet

Beslutsunderlag
Granskningsremiss för Reparatören 7, 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-31, § 36

Sammanfattning
Detaljplan för Reparatören 7 har översänts för kännedom och eventuellt yttrande från
kultur- och fritidsnämnden. Eventuella synpunkter skall lämnas senast 2016-12-21.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-08-31 beslutat att inte framföra några synpunkter på
förslag till detaljplan för Reparatören 7. Planen bedöms inte beröra viktiga kulturmiljöeller naturvärden
Expedieras till:
Planenheten, Stadsbyggnadskontoret

1 (1)
21

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13

§ 69

Information 2016. Dnr 2016/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. anteckna lämnad information
Beslutsunderlag
FÖRVALTNINGSLEDING
Revisionens årliga möte med presidier och förvaltningschef
Revisionens kommande granskning av EKO-frågor
”Kommunen utmanar och utvecklar sin fysiska samhällsplanering”

bilaga
bilaga
bilaga

Månadsrapport oktober
bilaga
Muntlig redovisning över månadsrapporten november, nära budgeterat resultat.
Samverkansprotokoll
bilaga
Halvtid – Mandatperiod 2015 – 2018
Förvaltningschefen redovisar en sammanfattning av vad som hänt och vilka beslut som
tagits under den första halvan av mandatperioden.
KULTUR
Kunskaps och kulturcentrum redovisning över nuläget
Diplom för god byggnadsvård, Hallands museiförening
bilaga
Förslag till diplomet ska innan den 11 januari skickas till peter.gerhardson@falkenberg.se

1 (1)
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Sammanställning av investeringsbidragsansökningar 2017
Förening
1. Myndighetskrav
Abilds sportskytteklubb
2. Fastighetsunderhåll
Stafsinge IF Supporterklubb
Olofsbo hembygdsgård, Staffens
Stafsinge IF Supporterklubb
Morups idrottsplatsförening
Vessigebro Bygdegårdsförening
Arvidstorps IK
Skrea IF
Älvsereds Bygdegårdsförening
Stafsinge IF
3. Energi
Köinge Bygdegårdsförening
4. Reinvesteringar
Falkenbergs Bågskytteklubb
Långasands IF
Ätrafors Bollklubb
Vessigebro Idrottsplatsför
Fagereds bygdeförening
Hermanstorps kör och ridklubb
Ätrabygdens ridklubb
5. Ambitionsökning
Stafsinge IF Supporterklubb
Falkenbergs Orienteringsklubb
Arvidstorps IK
BK Viljan

Avser

Ny avloppsanläggning

Sökt belopp

20% egen insats 80% av
Beslut 2017
ansökningsbelopp

48 000,00 kr

9 600,00 kr

38 400,00 kr

38 400,00 kr

215 625,00 kr
85 000,00 kr
110 162,00 kr

43 125,00 kr
17 000,00 kr
22 032,40 kr

172 500,00 kr
68 000,00 kr
88 129,60 kr

- kr
65 000,00 kr
- kr

174 500,00 kr
61 875,00 kr
26 250,00 kr
154 000,00 kr
20 450,00 kr
15 400,00 kr

34 900,00 kr
12 375,00 kr
5 250,00 kr
30 800,00 kr
4 090,00 kr
3 080,00 kr

139 600,00 kr
49 500,00 kr
21 000,00 kr
123 200,00 kr
16 360,00 kr
12 320,00 kr

77 200,00 kr
49 000,00 kr
21 000,00 kr
123 000,00 kr
16 000,00 kr
10 600,00 kr

Värmepump

540 000,00 kr

108 000,00 kr

432 000,00 kr

Backstop
Renovering av tennisbanor
Gräsklippare
Nät runt idrottsplats
Byte av ytterbelysning
Underlag på utomhushoppbana.
Byte av underlag på utebanan.

31 000,00 kr
244 875,00 kr
187 000,00 kr
50 875,00 kr
71 875,00 kr
724 375,00 kr
897 906,00 kr

6 200,00 kr
48 975,00 kr
37 400,00 kr
10 175,00 kr
14 375,00 kr
144 875,00 kr
179 581,20 kr

24 800,00 kr
195 900,00 kr
149 600,00 kr
40 700,00 kr
57 500,00 kr
579 500,00 kr
718 324,80 kr

24 800,00 kr
- kr
100 000,00 kr
40 000,00 kr
50 000,00 kr
350 000,00 kr
500 000,00 kr

Ventilation materialrum
Belysning parkering
Tillbyggnad maskinhall/förråd
Bollpump och växtduk

43 750,00 kr
23 804,00 kr
750 250,00 kr
32 648,00 kr

8 750,00 kr
4 760,80 kr
150 050,00 kr
6 529,60 kr

35 000,00 kr
19 043,20 kr
600 200,00 kr
26 118,40 kr

35 000,00 kr
- kr
- kr
26 000,00 kr

Utbyte av träpanel på läktare
Renovering skorsten
Renovering bastu och entré samt
ny diskmaskin
Fönsterbyte
Målning av fönster och vindskivor
3 nya duschar
Nytt tak
Renovering el
Belysningsarmaturer till
omklädningsrum

-

kr

BK Viljan
Glommens IF
IFK Bänared
Skrea IF
Slöinge GOIF
Vinbergs IF
Vinbergs Idrottsplatsförening
Morups idrottsplatsförening
Ullareds IK
Hermanstorps Kör och Ridklubb
6. Verksamhet
Arvidstorps IK
Falkenbergs Badmintonklubb
Falkenbergs Idrottsklubb
Falkenbergs Orienteringsklubb
Falkenbergs Simklubb
Falkenbergs Skytteförening
Falkenbergs hemvärnsgård
Falkenbergs hemvärnsgård
Fören. Falkenbergs Hemvärnsgård
Glommens IF
Glommens IF
Glommens IF
IF Älvena
Skrea IF
Skrea IF
Slöinge GOIF
Slöinge Tennisklubb
Vinbergs IF
Vinbergs IF

Utläggning av gräs på grusplan
Bevattning
Kommunalt vatten och avlopp till
klubbstugan
Bevattningsanläggning
Asfaltering
Ombyggnation från 7-manna plan
till 9-manna plan
Robotgräsklippare
Robotgräsklippare
Nu belysning konstgräsplan
Gräsklippare till gräsytor på
anläggningen
Linjeringsmaskin
Bollsmaskin
Målkamera KOF?
Kartrevidering
Mobil träningsklocka
Automatbanor med miljökulfång
30 bord
Diskmaskin
Takomläggning
Bord och stolar till klubbstuga
Spis
5 - mannamål
avbytarbås
5-manna mål
vitvaror klubbstuga
7-mannamål
Bollmaskin
Tvättmaskin och torktumlare
Högtalare till Vinåvallen

562 500,00 kr
404 966,00 kr
220 000,00 kr

112 500,00 kr
80 993,20 kr
44 000,00 kr

450 000,00 kr
323 972,80 kr
176 000,00 kr

-

kr
kr
kr

6 289,00 kr
40 000,00 kr
145 625,00 kr

1 257,80 kr
8 000,00 kr
29 125,00 kr

5 031,20 kr
32 000,00 kr
116 500,00 kr

5 000,00 kr
32 000,00 kr
- kr

169 000,00 kr
120 000,00 kr
887 500,00 kr
75 000,00 kr

33 800,00 kr
24 000,00 kr
177 500,00 kr
15 000,00 kr

135 200,00 kr
96 000,00 kr
710 000,00 kr
60 000 kr

135 000,00 kr
- kr
- kr
- kr

28 895,00 kr
150 000,00 kr
180 000,00 kr
310 000,00 kr
367 000,00 kr
40 000,00 kr
35 000,00 kr
140 000,00 kr
23 442,00 kr
7 295,00 kr
27 950,00 kr
54 000,00 kr
20 227,00 kr
47 878,00 kr
44 020,00 kr
56 995,00 kr
18 990,00 kr
17 980,00 kr

5 779,00 kr
30 000,00 kr
36 000,00 kr
62 000,00 kr
73 400,00 kr
8 000,00 kr
7 000,00 kr
28 000,00 kr
4 688,40 kr
1 459,00 kr
5 590,00 kr
10 800,00 kr
4 045,40 kr
9 575,60 kr
8 804,00 kr
11 399,00 kr
3 798,00 kr
3 596,00 kr

23 116,00 kr
120 000,00 kr
144 000,00 kr
248 000,00 kr
293 600,00 kr
32 000,00 kr
28 000,00 kr
112 000,00 kr
18 753,60 kr
5 836,00 kr
22 360,00 kr
43 200,00 kr
16 181,60 kr
38 302,40 kr
35 216,00 kr
45 596,00 kr
15 192,00 kr
14 384,00 kr

- kr
23 000,00 kr
- kr
144 000,00 kr
- kr
129 600,00 kr
- kr
28 000,00 kr
110 000,00 kr
- kr
- kr
16 000,00 kr
- kr
16 000,00 kr
- kr
35 000,00 kr
45 000,00 kr
15 000,00 kr
12 000,00 kr

Vinbergs Idrottsplatsförening
Ej Godkända ansökningar
Ätrafors Bollklubb
Falkenbergs bågskytteklubb
Friskis och Svettis
Falkenbergs Golfklubb
Krogsereds Bygdegårdsförening
Sen inkommen ansökan
Vinbergs bygdegård
TOTALT

Fotbollsmål
Passagesystem klubblokal
Projektor och duk
Datorer med tillhörande mjukvara
Ny drivinrangebyggnad och
tillgänglighetsanpassning av klubbhus
Nytt värmesystem
Akustikåtgärder

35 538,00 kr

7 107,60 kr

28 430,40 kr

35 000,00 kr
5 590,00 kr
54 413,00 kr
10 670 000,00 kr

7 000,00 kr
1 118,00 kr
10 882,60 kr
2 134 000,00 kr

28 000,00 kr
4 472,00 kr
43 530,40 kr
8 536 000,00 kr

300 000-350 000
46 000 kr

9 200,00 kr

28 400,00 kr
-

kr
kr
kr
kr

-

kr

36 800,00 kr
2 300 000,00 kr

