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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 73
Delegationsbeslut 2017 Dnr 2017/12
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag
Redovisning delegationsbeslut september – oktober 2017.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 74
Uppdrag - Utreda prissättning på Klitterbadet
Dnr 2017/129
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

uppdraget, om att genomföra en översyn av system för prissättning samt
priser på Klitterbadet, samt att återkomma med rapport och förslag som
gavs till förvaltningschefen i december 2016, ska redovisas i rapport till
nämnden tidigast efter att Klitterbadet har reparerats.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-02
Beslut kultur- och fritidsnämnden, Utformning av bidragsbestämmelser och
taxor och avgifter för föreningslivet i Falkenbergs kommun, 2016-12-13
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav genom beslut 2016-12-13 § 60, Dnr
2016/63, förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av system
för prissättning samt priser på Klitterbadet samt återkomma med rapport och
förslag.
Därefter har statusbedömningen av Klitterbadet blivit klar och behandlats av
nämnden. Det i sin tur har lett till att KSAU i beslut har gett klartecken till
att en förstudie om totalrenovering/nybyggnation inleds. Därtill, för att
kunna hålla Klitterbadet i drift under tiden som förstudien pågår, har
nämnden i årets budgetprocess äskat om medel till att under 2018 kunna
genomföra akuta reparationer.
Klitterbadet har, på grund av slitage och ålder, i dag svårigheter att
kontinuerligt ha hela anläggningen i drift. Detta innebär att badet har
svårigheter med att försvara och behålla nuvarande priser. Att bibehålla
nuvarande prislista är ändock förvaltningens mål.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att det i det aktuella läget
är oklokt att förändra prissystem och priser. Förvaltningen tror till och med
att sådana åtgärder kan leda till problem i kundrelationen. På dessa grunder
anser förvaltningen att uppdraget ska utföras först efter kommande
reparation och då arbetas fram med hänsyn till den då startade förstudien.
Motivering av beslut
Klitterbadets status och de utmaningar densamma för med sig i Klitterbadets
kundrelationer.
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Ekonomi
Förslag till beslut påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 75
Motion - Utökning av lokala ordningsföreskrifter,
pyrotekniska varor på idrottsanläggningar. Dnr
2017/107
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
1.

anse motionen besvarad då bestämmelser, i enlighet med yrkandet,
redan gäller i Falkenbergs kommun enligt ordningslagen (SFS
1993:1617).

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-12
Samtal med supporterpolisen, 2017-10-10
Internremiss, 2017-08-17
Motion, Utökning av lokala ordningsföreskrifter, pyrotekniska varor på
idrottsanläggningar, 2017-06-19
Sammanfattning
Ingemar Johansson (C) har lämnat in en motion angående en utökning av
den lokala ordningsföreskriften för Falkenbergs kommun, gällande förbud
mot pyrotekniska varor på idrottsanläggningar.
I motionen föreslås ett tillägg till ordningsföreskriftens § 21 om att det ska
råda ett totalförbud mot att inneha, förvara eller antända pyrotekniska varor,
så som raketer och bengaler, på samtliga av kommunens
idrottsanläggningar. Motionären föreslår även att det ska ingå
kroppsvisitering av åskådare samt att den pyroteknik som anträffas ska
beslagtas och förverkas.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden delar motionärens syn på problem som kan
orsakas av pryotekniska varor, då de kan orsaka skadegörelse på
anläggningarna och även medföra risker i och med rök och potentiell brand.
Kultur- och fritidsnämnden vill i samband med detta framhålla att det är
respektive fotbollklubb som får stå för de kostnader som uppstår vid
eventuella skador orsakade av klubbarnas egna supporters.
En kommuns lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen och
gäller enbart i den enskilda kommunen. I och med ordningsföreskrifterna
ges kommuner rätt att själva närmare reglera vad som ska gälla för att
upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. Genom förskrifterna kan
kommuner således peka ut specifika offentliga platser som man funnit inte
vara tillräckligt reglerade i ordningslagen.
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Bestämmelser i enlighet med de som lyfts fram i motionen återfinns i 5 kap.
§ 3 ordningslagen (SFS 1993:1617):
Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten innehas
eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.

Då ordningslagen står över lokala ordningsföreskrifter skulle ett införande
av bestämmelsen i enlighet med motionen inte utgöra någon direkt
förändring gentemot nuvarande ordningsföreskrift. Efter samtal med
supporterpolisen har det även kunnat konstateras att det inte heller skulle
förändra deras roll eller uppdrag vid sådana situationer som kan uppstå i
samband med pyroteknik vid matcher eller arrangemang.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kultur- och fritidsnämndens eller
kommunens ekonomi.
Åtgärder i enlighet med yrkandet, gällande kroppsvisitering och
beslagtagning av pyrotekniska varor, kan komma att medföra ökande
kostnader vid matcher och arrangemang, då det skulle komma att kräva en
ökad närvaro och arbetsinsats av såväl polis som publikvärdar.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 76
Internremiss - Motion - Havet blöder Dnr 2017/80
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
1.

anse motionens punkt 4 besvarad då de nationella rekommendationer
som finns utfärdade av Naturvårdsverket följs av kultur- och
fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-18
Tjänsteskrivelse till motion Havet Blöder!, 2017-10-05
Internremiss, Motion – Havet blöder!, 2017-05-09
Motion: Havet blöder! (S), 2017-04-04
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i internremiss fått i uppdrag att lämna
yttrande, svara på punkt 4, i Motion: Havet blöder!
Kultur- och fritidsnämnden lämnar sitt yttrande, svar, genom
tjänsteskrivelse ”Svar på motionen Havet blöder!”, daterad 2017-10-05.
I korthet redogör förvaltningens svar för att vi i Falkenbergs har en policy
för konstgräsplaner, löparbanor och syntetisk markbeläggning genom att vi
anslutit oss till det kvalitetsarbete som drivs nationellt av SKL,
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen i Sverige och EU samt genom
skötselrutiner inom anläggningsavdelningen och pågående framtagande av
lekplatsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen följer Naturvårdsverkets rekommendation, i
sex punkter, avseende konstgräsplaner som utgår från ett antal
försiktighetsprinciper för att minska spridning av mikroplaster.
I arbetet med ny lekplatsplan kommer riktlinjer utformas för om syntetisk
markbeläggning ska användas och i så fall hur och utifrån vilka
förutsättningar.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen uppfyller till övervägande del
Naturvårdsverkets rekommendationer och kommer inom kort att även införa
tillämpning av den sjätte punkten avseende information.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut påverkar inte kommunens
ekonomi.
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Beslut i annan riktning, som till exempel innebär konkreta förslag på
åtgärder, kommer att innebära nya och i dagsläget ofinansierade kostnader.
Storleken på kostnaderna är beroende av beslutets art och omfattning och
kan beräknas först när konkreta förslag finns framtagna.
Beslutet expedieras till
Kanslienheten, kommunstyrelseförvaltningen
Utvecklingsenheten
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 77
Sammanträdestider KFN 2018 Dnr 2017/113
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

fastställa föreslagna datum för sammanträdestider 2018 i enlighet med
tjänsteskrivelse

2.

utöka antalet nämndssammanträden för 2018 med sammanträden i maj
och november.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-04
Tjänsteskrivelse, Mötestider kultur- och fritidsnämnd 2018, 2017-10-02
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatum för kommande år
vid sitt möte i oktober.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden håller, i enlighet med ett tidigare fattat beslut,
åtta sammanträden per år. De månader som tidigare varit utan
sammanträden är januari, maj och november, vilket beror på ett tidigare
beslut om ekonomisk effektivisering inom nämndens område.
De månader nämnden har sammanträde infaller sammanträdesdag normalt
tisdagen veckan före kommunfullmäktiges sammanträdesdag. I augusti
förläggs dock kultur- och fritidsnämndens sammanträde till onsdagen efter
kommunfullmäktiges sammanträde för att klara handläggningen av
nämndens budgetunderlag för åren 2019-2021.
Beredning med nämndens presidium hålls normalt tisdag två veckor före
nämndens sammanträde och förvaltningssamverkan sker veckan före
nämndens sammanträde.
Utöver fastställda sammanträdesdagar kan kultur- och fritidsnämnden av
ordförande kallas till ytterligare sammanträden.
Yrkande
Bengt Fredenlund (M) yrkar, med instämmande av Karl Gustaf Carlzon (S),
Anita Andersson (KD), på en utökning av antalet nämndssammanträden för
kultur- och fritidsnämnden under 2018 med nämndssammanträden i maj och
november.
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Planeringen av datum för ytterligare sammanträdesdatum måste göras
utifrån de redan fastställda sammanträdestiderna för 2018 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Beslut om slutgiltiga
sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden tas av nämndens
presidium.
Ekonomi
Sammanträdena enligt förslag ryms inom nämndens budget.
Beslutet att utöka med två sammanträden 2018 innebär en ökad kostnad på
drygt 60 tkr per år.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen

12

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 78
Förslag och diskussion - kommande prioriterade
inriktningar Dnr 2017/116
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

inte föra fram någon prioriterad inriktning för 2019.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-02
Sammanfattning
Enligt kultur- och fritidsnämnden egna fastställda planering för
budgetarbetet togs, vid septemberssammanträdet, diskussionen om
kommande prioriterade inriktningar för 2019 upp. Detta för att ge
ledamöterna möjlighet till att lämna egna förslag samt diskutera det förslag
om friluftsliv som förvaltningens ledningsgrupp presenterade. Vid
septembersammanträdet beslutade nämnden att denna diskussion skulle
återupptas vid oktobersammanträdet.
Syftet är att under oktobersammanträdet ha möjlighet att, i god tid,
informera om nämnden ämnar ge förvaltningschefen i uppdrag att till
decembersammanträdet förbereda ett ärende om prioriterad inriktning
avsedd för budgetprocessen 2018 som avser budget för perioden 2019–
2021.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommuns budgetmodell bygger på att nämnderna i den tidiga
delen av budget- och planeringsprocessen ska föra fram förslag på den/de
prioriterade inriktning/inriktningar som nämnden vill föra fram som förslag
och äskanden om till budgetprocessen hösten 2018 inför budget 2019–2021.
Vid nämndens septembersammanträde presenterade förvaltningens
ledningsgrupp att förslaget på prioriterad inriktning från förvaltningen sida
är friluftsliv. Anledningen till detta förslag är då forskningen visar hur
viktigt det är med denna typ av fritidsmöjligheter och då det är fria
verksamheter som på ett tydligt sätt vänder sig till många, har låga trösklar
och direkt har positiv påverkan på social hållbarhet och folkhälsa.
Förvaltningschefen är i dagsläget osäker på om kultur- och
fritidsförvaltingen har kapacitet att inom ramen för nuvarande bemanning
och ekonomi ta in fler stora utvecklingsprojekt. Kultur- och
fritidsförvaltningen förslår därför nämnden att inte gå fram med någon
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prioriterad inriktning för 2019, utan istället fokusera på arbetet med kulturoch fritidsnämndens uppdrag och tidigare prioriterade inriktningar.
I innevarande budgetprocess har kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag
av kommunfullmäktige att lämna ett förslag om utveckling av
stadsbiblioteket när det flyttar till nya KKC. Detta har nämnden gjort i sin
uppdragsredovisning som nämnden antog vid sammanträdet 2017-08-30.
I nämndens nyligen inlämnade budgetunderlag för 2018–2020, föreslår
nämnden en tydlig ambitionshöjning för stadsbiblioteket, som kommer hela
bibliotekssystemet till del. Vilken kommer att innebära ett utvecklat
stadsbibliotek som fyller den nya kostymen samt påtar sig att utveckla nya
uppdrag inom kultur, inkludering och jämlikhet.
Beslutet expedieras till
Förvaltningschefen, kultur- och fritidsförvaltningen
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 79
Avtal delfinansiering - Vallarnas friluftsteater Dnr
2017/130
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

ge förvaltningschefen i uppdrag att förhandla fram slutgiltigt avtal om
upprustning samt finansiering och delfinansiering med 2Entertain AB i
linje med redovisat förslag till avtal

2.

ge förvaltningschefen i uppdrag att firmateckna avtalet för Falkenbergs
kommun, kultur- och fritidsnämndens räkning.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-02
Sammanfattning
Som grund för kommunfullmäktiges beslutet om investeringar i ny
toalettbyggnad, ny publikgradäng med publika sittplatser och
personalutrymmen på Vallarnas friluftsteater ligger överenskommelsen
mellan kultur- och fritidsnämnden och 2Entertain AB om att 2Entertain ska
delfinansiera investeringen med 2 000 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen håller nu på att utveckla överenskommelsen
i avtal parterna emellan.
Motivering av beslut
För att ingen otydlighet ska råda föreslås kultur och fritidsnämnden att i
särskilt beslut ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna kommunens firma
när avtalet skrivs under och utväxlas parterna emellan.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar kultur- och fritidsnämndens ekonomi på det
sätt som ska ske enligt de beslut som finns i budget för Falkenbergs
kommun.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 80
Bidrag Asige Dnr 2017/133
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

bevilja Asige bygdegårdsförening ett projektbidrag på 300 000 kronor
som stöd till teaterprojektet Hagbard & Signe.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-11
Bidragsansökan, Asige bygdegårdsförening teaterprojektet Hagbard &
Signe 2017-10-19
Sammanfattning
Asige bygdegårdsförening har under lång tid planerat att i Asige, på platsen
där fornminnet Hagbards galge står, skapa ett återkommande teaterprojekt
baserat på manus om historien om Hagbard & Signe. Kultur- och
fritidsnämnden ställde sig genom beslut tidigt mycket positiv till projektet.
Teaterprojektet engagerar både föreningsmedlemmar, flertalet boende i
Asige samt stora delar av bygdens näringsliv. Det handlar om ett mycket
intressant och långsiktigt kulturprojekt men också landsbygdsutveckling på
en mycket kreativ och positiv nivå.
Hagbard & Signe planeras att spelas för första gången under sensommaren
2018 för att därefter återkomma vartannat år, bli en biennal.
Kultur- och fritidsnämnden fick en djuplodande och levande information om
teaterprojektet i juni månad 2017 i samband med att nämnden förlade sitt
sammanträde till Asige bygdegård. Nämnden uttryckte då sitt stora gillande
av projektet vilket sedan dess har legat som grund för dialogen mellan
kultur- och fritidsförvaltningen och Teaterprojektet Hagbard & Signes
företrädare.
Dialogen har lett fram till att Asige bygdegårdsförening nu ansökt om ett
projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden på 403 tkr.
Totalt omsluter teaterprojektets budget för första året 2017/2018 på totalt
1 496 tkr. 1 093 tkr finansieras genom bidrag från LLUH (EU-bidrag),
Framtidsbanken Falkenberg, Hallands bildningsförbund och biljettintäkter.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att projektet är av sådan vikt
och av sådan art sett ur flertal perspektiv att det är önskvärt att kultur- och
fritidsnämnden beviljar Asige bygdegårdsförening hela det sökta
projektbidraget. Men att bidragsgivningen bör hanteras över två budgetår.
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Konkret föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden vid sitt
sammanträde i oktober 2017 beviljar ett projektbidrag på 300 tkr till Asige
bygdegårdsförening för teaterprojektet Hagbard & Signe. Denna storlek på
projektbidrag ryms inom ramen för bidragsbudgeten 2017 och förvaltningen
ser så här sent på året ingen annan välmotiverad ansökan om projektbidrag
vara på väg in.
Motivering av beslut
Grunden för beslut om projektbidrag ligger framför allt i föreningens seriösa
sätt att bygga upp projektet, långsiktigheten och omfattningen i invånarnas
engagemang i projektet.
Därtill motiveras ett stort projektbidrag också av projektets kulturella
kvalitet och värde, anknytning till platsen och att föreningen lyckats få
extern finansiering på hela 906 tkr, varav 716 tkr i EU-bidrag.
Ekonomi
Förslaget att bevilja Asige bygdegårdsförening ett projektbidrag på 300 tkr
ryms inom kultur- och fritidsnämndens bidragsram för 2017.
Beslutet expedieras till
Asige bygdegårdsförening
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 81
Bidrag till handikappföreningar 2018 samt 2019 Dnr
2017/134
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

bevilja handikappföreningar bidrag för 2018 enligt bifogat förslag,
under förutsättning att föreningsuppgifter uppdaterats och godkänts
samt att årshandlingar har skickats in.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-10-19
Förslag till bidrag till handikappföreningar 2018, 2017-10-19
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 2019, söka bidrag hos socialnämnden.
2018 kommer stöd i form av övergångsbidrag att utgå till HCP-föreningar
som uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad enligt kultur- och
fritidsnämndens bidragsbestämmelser.
Motivering av beslut
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 föreningar, som fick stöd 2017,
samma bidrag även 2018 har föreningarna möjlighet att anpassa sig efter
nya riktlinjer och bestämmelser.
De föreningar som 2018 inte ligger inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde kommer att meddelas i samband med beslut om bidrag
för 2018. 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
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vara bidragsberättigade.
Ekonomi
2018 års bidrag till handikappföreningar belastar kultur- och
fritidsnämndens budget för föreningsstöd.
Beslutet expedieras till
Handikappföreningar
Socialnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24
Falkenbergs kommun

§ 82
Information 2017 Dnr 2017/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar
- Brev från, samt svar till Studieförbunden i samverkan angående
bidragsgivningen till studieförbund respektive till
SISU Idrottsutbildarna
- Brev från SISU Idrottsbildarna angående Studieförbundens brev
- Information från rådet för social hållbarhet
- Avslutad anställning, kommunchef
- Ungdomsrondell/investering
- Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
- Kommande information under decembernämnden om
dataskyddsförordningen
- Medarbetarbetarenkät
- Förhandling med Region Halland
- Fristadskonstnär
- Studieresa till Aarhus med politikerdialog, Region Halland
- Årligt möte med kommunrevisionen

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Kultur
- Landsbygdsutveckling, ev. lokalbyte bibliotek Ätran
- Bibliotek – öppen förskola i Ullared
- Sjöbergsgården
- Förlängning av tidsplan för kunskaps- och kulturcentrum
- Bevarandet av konst av Arvid Carlsson
Park och kust
- Teatergläntan
- Badliv, utredning
Anläggning
- Invigning av Falkenbergs IH, 28/10
- Falkenbergs IP, renoveringsarbetet
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Bilaga
Bilaga
Bilaga

Klitterbadet
- Passagegång mellan Strandbaden och Klitterbadet
- 0-5 årslösning för Klitterbadet
Ungdom och Falkhallen
- Sportsommar
- Kultursommar
- Öppen ungdomsverksamhet – förväntningar - roller
- Utveckling och utökning ungdomsverksamhet
- Ung livsstil
- Samarbete med Svenska kyrkan
- Ungdomsprojekt 16-20 år, KSAU

Bilaga
Bilaga
Bilaga

Föreningsbidrag
- Övergångsbidrag

Bilaga
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