Protokoll
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-09-19
Sammanträdestid
13:00 – 16:00
Ajournering: 14:50 -15:00

Ledamöter

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

Ersättare

Anita Andersson (KD)
Wanja Hjortmarker (L)
Li Hermansson (V)

Övriga närvarande

Carola Andersson, bitr. förvaltningschef
Christian Fager, fritidschef
Erika Svensson, ungdomschef
Peter Gerhardson, kulturchef §§61-64
Emma Jakobsson, nämndsekreterare
Niclas Erlandsson, ordförande
Falkenbergsnämnden (punkt 1)
Catharina Berghorn, vice ordförande
Falkenbergsnämnden (punkt 1)
Camilla Karlsson, nämndtjänsteman
Falkenbergsnämnden (punkt 1)

Paragrafer

§§ 61-72

Justering

Ordföranden samt Andreas Wihlborg (S)

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Emma Jakobsson
Ordförande .............................................................
Per Johansson (C)
Justerare ..................................................................
Andreas Wihlborg (S)

1

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Protokollet justerat Rådhuset 2017-09-22 och anslaget 2017-09-22
Beslutsinstans

Kultur- och fritidsnämnden

Sammansträdesdatum

2017-09-19

Protokollet förvaras hos

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ska nedtas efter

2017-10-16
Underskrift .............................................................
Emma Jakobsson

2 (3)
2

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Innehåll
Punkt 1
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72

Falkenbergsnämnden - Information
Delegationsbeslut 2017
Utvärdering badsäsong 2017
Delårsrapport 2017
Förslag och diskussion - kommande
prioriterade inriktningar
Slutredovisning Ungdomsprojekt
cirkulationsplatser
Medborgarförslag - Upprättande av
padeltennisbanor.
Medborgarförslag - Bygg badhus i Ätran.
Medborgarförslag - Toalett vid lekplats i
Morup.
Medborgarförslag - Borttagning av tång i
Glommens hamn.
Uppföljning övergångsarbete samlade
föreningsstödet
Investeringsbidrag - ändrat ändamål, Olofsbo
hembygdsförening
Information 2017

3 (3)
3

2017/12
2017/99
2017/120
2017/116

4
5
6-7
8 - 10

2015/90

11

2017/96

12 - 13

2017/110
2017/111

14 - 15
16 - 17

2017/112

18 - 19

2017/117

20

2017/123

21

2017/3

22

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 61
Delegationsbeslut 2017 Dnr 2017/12
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag
Redovisning delegationsbeslut augusti-september 2017.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 62
Utvärdering badsäsong 2017 Dnr 2017/99
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Överlämna synpunkter och förslag, som framkommit under utvärdering
av badsäsongen 2017, till kultur- och fritidsförvaltningens pågående
utredning av nuvarande strandplan.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag. 2017-08-07
Strandplan 2012, 2012-02-28
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden genomför, varje höst, en utvärdering av den
gångna badsäsongen. Utvärderingen är kopplad till kommunens strandplan
och de lokala ordningsföreskrifter som anger kultur- och fritidsnämndens
uppdrag.
Som underlag för utvärderingen ingår erfarenheterna från förvaltningens
personal och nämndens ledamöter och ersättare samt medborgarförslag,
felanmälansrapportering och synpunkter/diskussioner i det allmänna flödet.
Utvärderingen kan leda till konkreta beslut om åtgärder inför eller under
nästa badsäsong. Men vanligast är att om det framkommer mer substantiella
synpunkter under utvärderingen så överlämnas de till förvaltningen att
beakta inom ramen för uppdraget balanserat mot budget.
Ekonomi
Ärendet har ingen direkt påverkan på kultur- och fritidsnämndens ekonomi.
Eventuella förslag som i ett senare skede av den pågående utredningen tas
upp som förslag kan komma att innebära nya kostnader eller förslag om nya
kostnader för Falkenbergs kommuns skötsel av bad och badstränder.
Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningschefen och fritidschefen.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 63
Delårsrapport 2017 Dnr 2017/120
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Godkänna delårsrapport för 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-14
Delårsrapport 2017
Sammanfattning
Måluppfyllelsen för utvecklingsmålet: "Tillgängligheten till nämndens
verksamheter ska öka" är ställt i relation till tillgängliga resurser. Goda
resultat har uppnåtts inom information, kommunikation och inkludering.
Framförallt har insatser inom marknadsföring och varumärkesarbete stärkts.
Integrationsarbetet har varit framgångsrikt inom flera av nämndens
verksamheter och utökats med två projekt: Stöd till frivilligorganisationer
och Språkvän.
I ”Planeringsförutsättningar 2018–2020” fick kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur kulturverksamheten kan
utvecklas i samband med stadsbibliotekets flytt till de nya lokalerna i
kunskaps- och kulturcentrum. Utredningen är överlämnad till
kommunfullmäktige via budgetberedningen.
Bedömningen av de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna "God
ekonomisk hushållning" och "Kommunen som arbetsplats" att kvaliteten är
tillräckligt god. För nämndens övriga kvalitetsfaktorer: Upplevelse,
Samverkan, Verksamhetsstöd och Tillgänglighet, är bedömningen att
kvaliteten i stort är god, men att det finns vissa utvecklingsbehov, vilket för
exempelvis Tillgänglighetsfaktorn hanteras inom nämndens utvecklingsmål.
På personalsidan har lokal samverkan införts i förvaltningen. Sjukfrånvaron
är fortsatt låg. Nya uppdrag har medfört ökad grundbemanning, främst inom
ungdomsavdelningen.
Nämnden redovisar ett periodresultat på -586 tkr (-343 tkr inkl
resultatreglering). Prognosen på helår är -1 410 tkr. Merparten (-1 063 tkr)
finns inom fritidsavdelningen, varav 774 avser hyreskostnader som regleras
i budget 2018.
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Motivering av beslut
Delårsrapporten ska i stora drag beskriva utvecklingen av nämndens
verksamheter och kvalitet sedan senaste årsskifte och i förhållande
till genomförandeplanen. Måluppfyllelse, uppdrag, kvalitet och
ekonomi redovisas med förväntade resultat för perioden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 64
Förslag och diskussion - kommande prioriterade
inriktningar Dnr 2017/116
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Anteckna information till protokollet om diskussion för kommande
prioriterade inriktningar inför 2018.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-14
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska utifrån sin egen planering för
budgetprocessen vid sitt septembersammanträde lämna förslag till och
diskutera framtida prioriterade inriktningar som nämnden vill lyfta till den
centrala budgetprocessen.
Vid detta möte kan ledamöterna lämna egna förslag samt diskutera det
förslag som förvaltningens ledningsgrupp presenterar nedan.
Syftet är också att ge eller inte ge förvaltningschefen ett uppdrag att till
nämndens decembersammanträde 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.
Enligt den planering som kultur- och fritidsnämnden fastställt för det egna
arbetet med budget, ska nämnden på sitt septembersammanträde varje år
föra en första diskussion om tänkbara prioriterade inriktningar som
nämnden vill föra fram till kommunledningen.
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.
2017 fick kultur- och fritidsnämnden i budgeten i uppdrag att utveckla den
öppna ungdomsverksamheten. Med uppdraget följde 4 mkr i ökat anslag.
Förvaltningen utvecklar under 2017 det nya uppdraget riktat till unga mellan
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16 och 20 år. Verksamheten kommer från och med 2018 att vara en del av
grunduppdraget.
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.
Utöver utvecklingen av ungdomsverksamheten och stadsbiblioteket, vilken
kommer att fortgå oavsett hur uppdraget kommer att se ut och om nya medel
tillförs, pågår i förvaltningen även andra stora utvecklingsprojekt. Den nya
arenan har tagits in i anläggningsavdelningen samtidigt som tre stora och
extra tillkommande arrangemang har genomförts. Statusbedömningen av
Klitterbadet har lett till att ett omfattande utvecklingsarbete inletts i två
parallella spår avseende Klitterbadet. Med grund i ledningsproblem och
kommande förhandlingar med Region Halland drivs ett omfattande
utvecklingsarbete inom Falkenbergs museum i syfte att utveckla
designuppdraget. Inom park och kust pågar en utredning om strandplanen.
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 fritidsförvaltningens ledningsgrupp har diskuterat om
kommande prioriterade inriktningar. Ledningsgruppen är överens om att
nästa stora utvecklingssatsning inom nämndens område bör vara friluftsliv.
Anledningen till detta 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.
Friluftsliv är ett verksamhetsområde där kultur- och fritidsnämndens och
DFABs intressen och målsättningar möts på ett tydligt och positivt sätt.
Kultur- och fritidsnämnden har en stark grund att stå på genom de
friluftsverksamheter som nämnden har ansvar för. Det är ett brett
verksamhetsområde som genom till exempel stränder, insjöbad och
motionsspår, omfamnar hela kommunen och är viktigt för folkhälsan och
den sociala hållbarheten. Då detta är ett verksamhetsområde som
uppmärksammas allt mer och verksamheter som allt fler invånare och
besökare i allt högre grad medvetet efterfrågar, arbetar kultur- och
fritidsförvaltningen tillsammans med DFAB med att ta fram en strategisk
plan för området friluftsliv/outdoor.
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Utöver att genom ett folkhälso- och socialt hållbarhetsperspektiv utveckla
satsningar inom området friluftsliv, kan en intressant framtida målsättning
vara att aspirera på Naturvårdsverkets utnämning Sveriges friluftskommun.
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§ 65
Slutredovisning Ungdomsprojekt cirkulationsplatser
Dnr 2015/90
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Godkänna slutredovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-14
Tjänsteskrivelse 2017-09-13
Gestaltning Rondellen Sandladan 2017-01-12
Sammanfattning
Ungdomar skulle erbjudas att delta i konstnärlig utsmyckning av rondeller i
tätorten. Projektet överflyttades till kultur- och fritidsförvaltningen våren
2015 och invigdes i april 2017.
Motivering av beslut
När kultur- och fritidsförvaltningen övertog projektet fanns inte budget för
att göra mer än en rondell. Inriktningen har varit att som en satsning på
ungdomsinflytande ge ungdomarna så stort inflytande och frihet som
möjligt. De yttre ramarna sätts av Trafikverket ur trafiksäkerhetsaspekter.
Med stöd av konstnären Robert Hais och ledare från ungdomsavdelningen
har ungdomarna tagit fram ett grundkoncept, reviderat det efter
Trafikverkets synpunkter och fått följa produktionen fram till färdig rondell.
Konstverket heter ”Tillsammans” och symboliserar att alla är lika viktiga,
alla är en del av helheten, det är vi alla som gör helheten.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Särskild ekonomisk redovisning för projektet finns i tjänsteskrivelsen.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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Falkenbergs kommun

§ 66
Medborgarförslag - Upprättande av padeltennisbanor.
Dnr 2017/96
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Avslå medborgarförslaget då andra aktörer, både ideella och privata,
arbetar för att upprätta padeltennisbanor i Falkenbergs kommun.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-13
Medborgarförslag – Upprättande av padeltennisbanor, 2017-06-19
UKF 170627 § 111 – Medborgarförslag – Upprättande av padeltennisbanor,
2017-06-27
Överlämnande av medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden, 201706-29
Sammanfattning
Ann-Charlotte Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag angående
upprättande av padeltennisbanor i Falkenbergs kommun.
Baserat på att det pågår arbeten av skilda aktörer för att etablera
padeltennisbanor i Falkenberg ser inte kultur- och fritidsnämnden något skäl
till att Falkenbergs kommun engagerar sig ytterligare i detta område.
Motivering av beslut
Slöinge Tennisklubb har planer på att utöka sin verksamhet med
padeltennishall och har ansökt om kommunalt lån för att kunna bygga
hallen. Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-08-30
tillstyrkt ett sådant kommunalt lån. Låneansökan kommer att behandlas i
kommunens budgetarbete under hösten 2017.
En privataktör i kommunen arbetar med att etablera padeltennisbanor i
höglagret på Bacchusområdet.
Baserat på att befintliga aktörer, inom både den ideella och privata sektorn,
arbetar med att etablera padeltennisbanor i Falkenbergs kommun ser kulturoch fritidsnämnden inga skäl att ytterligare engagera sig i ämnet.
Ekonomi
Byggnation av padeltennishall som förslaget avser innebär avsevärda
kostnader för investering och därefter för drift och skötsel. Inga faktiska
beräkningar har gjorts. Investering bedöms dock uppgå till ett antal miljoner
kronor. Kostnaderna för drift och skötsel innebär kostnader för personal,
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bokning, städning, allmän skötsel och reinvesteringar vilka uppskattas till
600 tkr per år.
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 67
Medborgarförslag - Bygg badhus i Ätran. Dnr 2017/110
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Avslå medborgarförslaget då det pågår omfattande och
kostnadskrävande arbeten med reparation av Klitterbadet samt förstudie
avseende renovering eller nybyggnation av Klitterbadet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-04
Medborgarförslag – Bygg badhus i Ätran, 2017-07-07
UKF 170829 § 139 – Medborgarförslag – Bygg badhus i Ätran, 2017-08-29
Sammanfattning
Sara Ljungström har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga badhus i
Ätran.
Ställt i relation till omfattande processer som nu pågår avseende reparation
och förstudie avseende Klitterbadet och nybyggnation av förskolor och
skolor är det inte lämpligt att parallellt starta fler förstudier om byggprojekt.
Speciellt inte inom ett så krävande och speciellt område som badhus.
Det mest rimliga är att åtminstone vänta att först se hur de två processer som
pågår för Klitterbadet faller ut.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden driver badanläggningarna Klitterbadet och
Vessigebrobadet.
Under innevarande och nästa år genomförs upprustning av Vessigebrobadet
för 1,5 miljoner kronor. Vessigebrobadet, vilket är ett utomhusbad med tre
bassänger, har öppet under sommarsäsongen då det även erbjuds simskola.
Under 2015, senast året då badet kunde ha öppet en hel säsong, hade
Vessigebrobadet totalt 2 261 besök och 30 barn som gick i simskola. Utöver
dessa besökare i öppen verksamhet nyttjas badet även av skola och
fritidsverksamhet i Vessigebro.
Klitterbadet, som är Falkenbergs kommuns inomhusbadanläggning, är idag
en gammal anläggning. Under 2016 och 2017 har en genomgripande teknisk
statusbedömning genomförts för anläggningen. Utifrån statusbedömningens
slutsats, att Klitterbadet är en gammal och mycket sliten anläggning i vilken
de tekniska lösningarna av alla slag håller på att ge upp, har kultur- och
fritidsnämnden agerat under innevarande år.

1 (2)
14

Kultur- och fritidsnämnden har i framställan till kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU) bett om att få inleda en förstudie som på ett
djupgående och brett sätt ska belysa möjligheter och kostnader för att
renovera nuvarande Klitterbad eller bygga ett nytt Klitterbad. KSAU har
beviljat att förstudie görs enligt riktlinjerna för lokalinvestering. Arbetet
med förstudien har påbörjats.
Renovering/nybyggnation av Klitterbadet kan handla om en investering på
mellan 350 och 550 miljoner kronor beroende på målsättning och
ambitionsnivå.
Kultur- och fritidsnämnden har parallellt i det förslag till investeringsplan
för 2018-2022 som nämnden lämnat in till höstens budgetberedning lyft
fram en investering på 11,9 miljoner kronor för att laga Klitterbadet så att
anläggningen kan användas under tiden som förstudien genomförs (cirka 5
år)
Sett till de ovan redovisade och pågående stora och ekonomiskt krävande
processer som är igångsatta är det inte lämpligt att parallellt inleda
ytterligare projektering av ytterligare badhus i kommunen.
Ekonomi
Byggnation av ett badhus innebär stora kostnader för investering och för
drift. Investeringskostnaden för ett enklare badhus beräknas ligga på, som
lägst, 100 – 125 miljoner kronor. Eftersom ett badhus innehåller avancerade
lösningar, såväl praktiska som tekniska, och måste ha en hög nivå av
säkerhet, kräver driften ett stort antal badmästare och även tekniker. Årlig
driftskostnad är svår att uppskatta då den netto är en kombination av
kostnad och intäkt. En rimlig bedömning för ett badhus i Ätran är att
driftskostnaden kommer att ligga på som lägst 5 miljoner kronor per år.
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 68
Medborgarförslag - Toalett vid lekplats i Morup. Dnr
2017/111
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Avslå medborgarförslaget då det inte ligger inom kultur- och
fritidsnämndens ansvar för drift och skötsel samt hänvisa
förslagsställaren till den vägförening som har ansvar för lekplatsen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-04
Medborgarförslag – Toalett vid lekplats i Morup, 2017-08-21
UKF 170829 § 139 – Medborgarförslag – Toalett vid lekplats i Morup,
2017-08-29
Sammanfattning
Jamileh Alnajjar har lämnat in ett medborgarförslag om att placera en
bajamaja (toalett) eller liknande samt papperskorg vid lekplatsen vid
Mossebergsvägen i Morup.
Då lekplatsen, vilken ligger på fastigheten Morup 9:16, inte ingår i kulturoch fritidsnämnden ansvar föreslås nämnden att avslå medborgarförslaget
och hänvisa förslagställaren till den ansvariga vägföreningen.
Motivering av beslut
För lekplatsen vid Mossebergsvägen, på fastigheten Morup 9:16, ansvarar
vägföreningen Morup Kyrkby.
I den kommunala organisationen är det samhällsbyggnadsavdelningen, inom
kommunstyrelseförvaltningen, som har ansvaret för bidrag till
vägföreningar och vägsamfälligheter.
Eftersom lekplatsen inte ligger inom kultur- och fritidsförvaltningens
uppdrag för drift och skötsel kan förvaltningen endast hänvisa
förslagsställaren till den aktuella vägföreningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det vore rimligt att
kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten, klarlägger ansvarsfrågan
innan ett medborgarförslag tas in i den politiska processen. Det skulle
innebära att vi undviker onödigt nedlagd arbetstid samt förlängda processer
och svarstider för den enskilda förslagställaren.
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Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Det finns inte utrymme för kultur- och fritidsnämnden att fatta något annat
beslut som kan påverka kommunens ekonomi då förslaget inte ryms inom
nämndens, enligt reglementet, tilldelade ansvarsområde.
Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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§ 69
Medborgarförslag - Borttagning av tång i Glommens
hamn. Dnr 2017/112
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Avslå medborgarförslaget då det pågår ett utredningsarbete inom
kultur- och fritidsförvaltningen avseende nuvarande strandplan i syfte
att se över om förändringar behöver göras inom någon del.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-04
Medborgarförslag – Borttagning av tång i Glommens hamn, 2017-08-21
UKF 170829 § 139 – Medborgarförslag – Borttagning av tång i Glommens
hamn, 2017-08-29
Sammanfattning
Göte Johansson har lämnat in medborgarförslag om borttagning av tång i
Glommens samhälle eller som han också skriver rensa ”Norsan” från tång.
Det är inte självklart att de problem som uppstår i samband med
tångansamling på den del av Glommens strand ska lösas av Falkenbergs
kommun. Problemen som aktualiserats genom en framgångsrik och mycket
positiv restaurangetablering i strandkanten måste sägas vara utmaningar
som ”ägs” av företagare, privat markägare och Glommens samhällsförening.
Det är dock rimligt att kultur- och fritidsförvaltningen tar in den
presenterade (och tidigare kända) problematiken i förvaltningens pågående
utredning om strandplan. Utredningen har att lämna förslag till eventuella
geografiska, praktiska, innehållsmässiga och ekonomiska förändringar i
samband med att utredningen är klar och presenteras.
Mot bakgrund av att förslaget beaktas i det pågående utredningsarbetet och
att förslaget innebär stora kostnader vid genomförande är förslaget att avslå
medborgarförslaget.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, har idag inget
skötselansvar för den aktuella delen av stranden i Glommen. En av
anledningarna, till att kommunen inte har avtal med den privata markägaren
om att sköta och driva denna del av stranden som badstrand, bygger på två
huvudsakliga skäl.
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Att de naturliga skeendena på platsen leder till stor ansamling av
tång samt skapar en vattenkvalitet som sällan är tjänlig.
Att markförhållandena, så som de byggts upp under lång tid på
denna del av stranden, inte tillåter maskinberedning.

I det fall kommunen skulle besluta att även denna del av stranden i
Glommens samhälle ska införlivas i kultur- och fritidsnämndens ansvar för
havsstränder som ska driftas och skötas som badstrand, är det förknippat
med stora kostnader. Både för investering och senare drift och
reinvesteringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det viktigt att ta in frågan om
huruvida denna del av Glommens strand ska tas in i strandplanen och frågan
bör utredas inom ramen för den utredning som förvaltningen redan arbetar
med.
Det är sedan tidigare planerat olika typer av möten i ärendet. Möte med
företrädare för Glommens samhällsförening planeras. Historiska beslut och
skäl till att stranddelen inte ingår i kommunens strandplan ska undersökas.
Utifrån att det pågår utredningsarbete om strandplan och eventuella förslag
till förändringar i strandplan samt ordningsstadga, är det rimligt att kulturoch fritidsnämnden inte nu tillmötesgår det aktuella medborgarförslaget.
Ekonomi
En utökning av kommunens skötselansvar på det sätt som förslagställaren
föreslår innebär tydligt ökade kostnader för drift, skötsel och
reinvesteringar. Kostnaderna för den aktuella platsen är extra höga då
strandsträckan och stranden har extra svåra vatten- och markförhållanden.
Kostnaden är inte möjlig att beräkna. Skulle medborgarförslaget vinna
gehör innebär det i det första skedet stora initiala kostnader för
iordningställande och markberedning (utgrävning och tillförande av ny
fyllning och marklager), gissningsvis i storleksordningen 500 tkr. Därtill
kommer drifts och skötselkostnader som, på grund av de speciella
förutsättningarna, beräknas till 200 tkr per år (säsong).
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten

19

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 70
Rapport - Bidrag Dnr 2017/117
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Lägga rapporteringen om övergångsarbetet avseende det samlade
föreningsstödet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-14
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens förenings- och bidragsgrupp har haft en halv
dags avstämningsmöte med tjänstemännen på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Samtliga bidragsformer gicks igenom samt ett antal specialfrågor som
behandlas inom ramen för övergångsperiod och övergångshantering.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte nämndens ekonomi.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 71
Investeringsbidrag - ändrat ändamål, Olofsbo
hembygdsförening Dnr 2017/123
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Godkänna Olofsbo hembygdsförenings förfrågan om att nyttja
investeringsbidrag för renovering av avlopp inom ramen för beviljat
bidrag för fönsterbyte.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-18
Ansökan om att disponera om beviljat investeringsbidrag, telefonsamtal
med kassör Rolf Johansson, 2017-08-11 och 2017-09-15
Sammanfattning
Olofsbo hembygdsförening har 2015 beviljats 92 tkr i investeringsbidrag för
fönsterbyte på hembygdsgården Staffens. Investeringen har hittills inte
kunnat genomföras som planerat och då akuta problem med avlopp
uppkommit ansöker Olofsbo hembygdsgård om att få åtgärda avloppet inom
befintligt anslag.
Motivering av beslut
Föreningen uppskattar kostnaden för avloppsrenovering till 30 tkr. Bidrag
kan ges för 80 % av kostnaden. Föreningen ska inkomma med ny beräkning
av kostnad av fönsterbyte.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Olofsbo hembygdsförening
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19
Falkenbergs kommun

§ 72
Information 2017 Dnr 2017/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar
Reviderad telefonpolicy
Kultur
Bibliotekets blogg http://kommunblogg.falkenberg.se/bibliotek/
Park och kust
Anläggning
Tullbroskolan, vite

Bilaga

Klitterbadet
Stängning av undervisningsbassängen för allmänheten
Ungdom och Falkhallen
Ung Livsstil, presentation 10 oktober
Trailern – ut till skolor
Föreningsbidrag
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