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Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-30
Falkenbergs kommun

§ 55
Delegationsbeslut 2017 Dnr 2017/12
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag
Redovisning delegationsbeslut juni-augusti 2017
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-30
Falkenbergs kommun

§ 56
Budgetunderlag drift, 2018 - 2020 Dnr 2017/102
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

Anta upprättat budgetunderlag drift 2018-2020 KFN som omfattar
uppdragsredovisning enligt planeringsförutsättningar, driftsförändringar
och volymförändringar.

2.

Anteckna till protokollet att kultur- och fritidsnämnden i
budgetunderlaget drift 2018-2020 i uppdragsredovisning besvarar
uppdraget som lämnats i Planeringsförutsättningar 2018-2020.

3.

Överlämna kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag drift 2018-2020
till budgetberedningen för vidare behandling.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-08-18
Budgetunderlag drift 2018-2020
Sammanställning driftsförändringar 2018 – 2020
Volymförändringar 2018 – 2020
Sammanställning volymförändringar 2018 – 2020
Samverkansprotokoll, 2017-08-23
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt centrala anvisningar lämna underlag
till budgetberedningen som för drift ska innehålla budgetunderlag enligt
planeringsförutsättningar, budgetunderlag för volymförändringar och
budgetunderlag för driftsförändringar.
Budgetförslaget är förhandlat enligt MBL § 11. De fackliga
organisationerna ställer sig positiva till förslaget.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot redogörs i
budgetunderlaget för förslagens ekonomiska konsekvenser vilka totalt sett
redovisar att kultur- och fritidsnämndens behov av finansiering.
Beslutet expedieras till
Budgetberedningen
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-30
Falkenbergs kommun

§ 57
Budgetunderlag investeringsplan, 2018 - 2022 Dnr
2017/101
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

Anta upprättat budgetunderlag investeringsplan 2018-2022 KFN.

2.

Överlämna kultur- och fritidsnämndens investeringsplan 2018-2022
KFN och investeringssammanställning till budgetberedningen för
vidare behandling.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-08-22
Budgetunderlag investeringsplan, 2018-2022
Sammanställning investeringsplan 2018 – 2022
Samverkansprotokoll, 2017-08-23
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt centrala anvisningar lämna underlag
till budgetberedningen som för investeringar ska omfatta investeringsplan
och driftskostnader nya investeringar.
Budgetförslaget är förhandlat enligt MBL § 11. De fackliga
organisationerna ställer sig positiva till förslaget.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot anger de
förslag till nya investeringar i investeringsplanen kultur- och
fritidsnämndens behov av finansiering.
Beslutet expedieras till
Budgetberedningen
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-30
Falkenbergs kommun

§ 58
Slöinge Tennisklubb ansöker om kommunalt lån för
padelhall Dnr 2017/100
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Bevilja kommunalt lån om 3 400 tkr till Slöinge Tennisklubb, för
byggnation av inomhushall för padel samt tilldela kultur- och
fritidsnämnden ökad ram för räntebidrag.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-08-21
Ansökan om stöd för byggnation av en padelhall, 2017-05-29
Ansökan om föreningslån padelhall, Falkenbergs kommun, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse – Yttrande i ärendet Slöinge Tennishall ansöker om
kommunalt lån för padelhall, 2017-08-18
Sammanfattning
I enlighet med reglemente har Slöinge Tennisklubb vänt sig till kultur- och
fritidsnämnden med ansökan om kommunalt lån med räntebidrag, för
byggnation av en inomhushall för padel med två banor. Den ansökta
lånesumman är 3 400 tkr och räntebidraget uppgår till 102 tkr (beräknat 3 %
på lånesumman). Kommunstyrelsen beslutar och ansvarar för lånet, och
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för räntebidraget.
Padelhallen ska utgöras av en enkel industrilokal och för att minimera
kostnaderna för hallen ska den varken inrymma omklädningsrum eller
våtutrymmen. Istället kommer befintliga omklädningsrum (med duschar) i
tennishallen att användas. För att minimera driftskostnader kommer stor
hänsyn att tas till energiförbrukning.
Padel, även kallat padeltennis, är en racketsport med likheter från både
tennis och squash. Sporten tilltalar såväl tjejer som killar och har visat sig
vara en attraktiv sport för såväl elit som motionärer. I Sverige växer padel
med rasande fart och klubbarna har snabbt ökat till antalet. Omkring 200
banor har byggts bara under de senaste åren.
Tennisintresset i Slöinge är stort och Slöinge Tennisklubbs medlemsantal,
runt 600 medlemmar (jämt fördelat mellan kvinnor och män, seniorer och
juniorer), är nu så stort att föreningen stött på problem med att kunna
erbjuda plats i verksamheten åt alla som vill delta.
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Slöinge Tennisklubb har, utöver bland annat tennisanläggning och
grusbanor, en padelbana för utomhusspel. Sedan våren 2017 bedriver
föreningen organiserad träningsverksamhet i padel två dagar i veckan. För
närvarande är padelbanan i Slöinge den enda i kommunen och med en ny
padelhall skulle föreningen kunna erbjuda verksamhet året om. Föreningens
målsättning är att utöka kursutbudet i padel, främst för barn och unga, för att
utveckla en verksamhet i storlek med den inom tennisen (idag över 110 barn
och ungdomar).
Motivering av beslut
Slöinge Tennisklubb är en väletablerad förening som växer i både
verksamhet och medlemsantal. Deras verksamhet är välorganiserad och
satsar medvetet på barn och ungdomar – bredd snarare än elit. Föreningen
uppfyller de krav uppsatta i kultur- och fritidsnämndens
bidragsbestämmelser, då de är bidragberättigade och har egen ekonomisk
förmåga att betala tillbaka det lån de ansöker om.
Slöinge Tennisklubb har som prioriterat område att utveckla
träningsanläggningen till en mötesplats för samtliga medlemmar.
Föreningen är även en mycket god aktör ur ett socialt hållbarhetsperspektiv
och arbetar utvecklande med strävan att i framtiden kunna anordna
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Padel är en enkel sport,
enklare än tennis och squash och även tillgängligare för alla. Genom en
utökning av föreningens verksamhet i padel, skulle detta kunna bidra till att
utöka såväl kommunens som föreningens idrottsverksamhet för
funktionsnedsatta, då sporten har potential att passa alla om anläggningen
anpassas efter behoven.
Slöinge Tennisklubb framhäver att Falkenbergs kommun skulle upplevas
som än mer attraktiv genom möjligheten att erbjuda kommuninvånare en
inomhushall för padel. Intresse för fler padelbanor i kommunen kommer
även från andra håll, då ett medborgarförslag nyligen lämnats in till
Falkenbergs kommun om att anlägga just sådana för inomhusspel. I såväl
Varberg som Halmstad finns både inomhus- och utomhusbanor för padel. I
Falkenberg finns endast Slöinge Tennisklubbs utomhusbana.
Ekonomi
Slöinge Tennisklubb ansöker om ett kommunalt lån på 3 400 tkr med
räntebidrag. Räntebidraget innebär en årlig kostnad av 102 tkr (beräknat 3 %
ränta på lånesumman) för kultur- och fritidsnämnden.
Ett beviljat lån på 3 400 tkr påverkar kommunens ekonomi. Utifrån kulturoch fritidsnämndens uppgift, att ge räntebidrag för kommunala lån åt
föreningar, innebär detta att kultur- och fritidsnämnden behöver en höjd ram
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för räntebidrag. Den årliga kostnaden på 102 tkr för räntebidraget måste
därför beaktas i budget- och bokslutsarbetet.
Yrkande
Bengt Fredenlund (M), Karl Gustaf Carlzon (S) och Robert Isaksson (C)
yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 59
Namnsättning av kvarter för Strandbaden 3 m.fl. Dnr
2016/36
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1 Ge de nya kvarteren inom området namnen Badhuset (1), Baderskan (2),

Bassängen (3) och Bryggan (4).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret med detaljplanekarta, 201603-04
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Strandbaden 3 har vunnit laga kraft 2017-07-10 och nya
kvarter i området skall namnsättas.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Detaljplan för Strandbaden 3 m.fl. fastställdes av kommunfullmäktige 201603-29. Planen har därefter överklagats till samtliga instanser, innan den
vann laga kraft 2017-07-10.
Övriga kvartersnamn i området runt Skrea strand har anknytning till havet,
det maritima och badortslivet. Tidigare namnsättning i det aktuella
planområdet är Strandbaden, som anknyter till hotellverksamheten på
platsen. Det är därför lämpligt att fortsätta med kvartersnamn som ansluter
till havet och badortslivet på platsen. De tillkommande kvarteren förslås
därför få namnen: Badhuset (1), Baderskan (2), Bassängen (3) och Bryggan
(4).
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsavdelningen
Lantmäteriet
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-08-30
Falkenbergs kommun

§ 60
Information 2017 Dnr 2017/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar
Förslag om minnesbänk på Ringsegård strand
Protokollsutdrag från Servicenämnden gällande
lokvårdvårdsupphandling
Översyn reglementen
Verksamhetsstöd
Månadsuppföljning ekonomi

Bilaga

Bilaga

Kultur
Första möte med kulturprisjuryn
Aktuellt läge KKC
Museilag (SFS 2017:563)
Fristadskonstnär Falkenberg
Kuben

Bilaga

Klitterbadet
Besök sommaren
Statusbedömning, kapacitet vattenrening undervisningsbassäng
Park
Felanmälningar under sommaren
Besök Vallarna
Skog och kust
Sanddrift
Nya toaletter på stränderna
Gräsklippning - biologisk mångfald
Kröning – årets laxfiskare
Arbete med strandplan under sommaren
Anläggning
Landskamper
Lägerverksamhet Ishallen
Glommens IH
Falkenbergs IH
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Projekt
Vallarna toalettbyggnad
Vessigebrobadet
Falkenbergs IP
Ungdom och Falkhallen, föreningsbidrag
Ung Livsstil presentation 10 oktober
Arbetsmöte med KFNs förenings- och bidragsgrupp
Första möte med idrottsprisjuryn
Halvårsrapport bidragssammanställning
Halvårsrapport övergångsbidrag lokal och anläggning
Integrationsprojekt
- Frivilligorganisationer
- Språkvän
Utveckling och utökning av ungdomsverksamheten
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Bilaga

