Protokoll
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-02-07
Sammanträdestid
13:00 -17.00
Ajournering 14:45 – 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

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

Paragrafer

§§ 1-15

Justering

Ordföranden samt Andreas Wihlborg (S)

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Katarina Nilsson
Ordförande .............................................................
Per Johansson (C)
Justerare ..................................................................
Andreas Wihlborg (S)

1

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Protokollet justerat Rådhuset 2017-02-08 och anslaget 2017-02-08
Beslutsinstans

Kultur- och fritidsnämnden

Sammansträdesdatum

2017-02-07

Protokollet förvaras hos

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ska nedtas efter

2017-03-06
Underskrift .............................................................
Katarina Nilsson

2 (3)
2

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Innehåll
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Delegationsbeslut 2017
Uppdrag att utveckla integration och demokrati
med hjälp av föreningslivet
Medborgarförslag om ett utegym vid Skrea
strand.
Medborgarförslag - Falkenberg bör pynta
djurvänligt i påsk
Internremiss, Medborgarförslag Aktivitetscenter i Falkenberg.
Internremiss - Motion om att alla barn från 5 år
ska ges möjlighet att delta i simskola.
Internremiss - Medborgarförslag om att bygga
ett glastak över Rådhustorget
Årsredovisning Kultur-och fritidsnämnden
2016
Hantering över- och underskott 2016
Genomförandeplan med budget 2017
Investeringsbudget 2017
Bidrag till kulturarrangemang
Bidrag till kulturutövare
Diplom för god byggnadsvård, Hallands
museiförening
Information 2017

3 (3)
3

2017/12
2016/38

4
5-6

2016/85

7

2016/125

8

2016/100

9

2016/91

10 - 12

2016/109

13

2017/7

14

2017/20
2017/19
2017/21
2017/22
2017/23
2016/106

15 - 16
17
18
19 - 20
21 - 22
23

2017/3

24 - 25

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

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

Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Delegationssammanställning
Sammanfattning
Delegationsbeslut tagna mellan 13 december – 31 januari
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§2
Uppdrag om att utveckla integration och demokrati
med hjälp av föreningslivet Dnr 2016/38
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. överlämna ärendet till kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-18
Tjänsteskrivelse – Motion om att utveckla integration och demokrati med
hjälp av föreningslivet 2017-01-03
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i
Falkenberg 2016-03-29
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har fått i
uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans genomföra en utredning
kring förutsättningar för att ett projekt liknande projekt ”Möjligheternas
stad” i Borlänge skulle kunna startas i Falkenberg. Utredningens
anvisningar inbegrep bl.a. att föreslå föreningar som skulle kunna driva ett
liknande projekt och om några sådana föreningar kan identifieras i
Falkenbergs kommun. Uppdraget för nämnderna innefattade även en
kostnadsberäkning för ett sådant projekt samt förslag på vilka medel som
kan sökas för finansiering.
Därtill fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samarbetet med
kultur- och fritidsnämnden även undersöka om konceptet sommarskola kan
utvecklas till att erbjudas årskurs 6-9 med idrottsaktiviteter som
kompletterande moment. Nämnderna ställer sig positiva till förslaget med
en samordnad, integrerad sommarskola då de anser att sommarskolorna
hittills fungerat bra och skulle kunna ge ännu större effekt för barn och
ungdomar genom större samverkan där såväl fysisk aktivitet som lärande är
i fokus.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden yttrar sig
härmed kring motionen genom att redogöra för den utredning som
genomförts under hösten 2016. Nämnderna har samordnat sina svar som i
korthet förklarar att Borlänges projekt är omfattande och att ett liknande
projekt i Falkenberg kräver att det finns en förening som vill och har
möjlighet att stå bakom och driva projektet. Det är ett rimligt antagande att
genomföra ett sådant projekt. Det krävs dock fördjupat arbete och längre
tidsperspektiv av förvaltningarna att förbereda och etablera konceptet i
Falkenbergs kommun. Att under sommaren 2017 genomföra detta är inte
rimligt.
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Angående sommarskola så erbjuder barn- och utbildningsnämnden sedan
flera år tillbaka sådan för elever som riskerar att inte nå målen i ämnena
svenska som andraspråk och matematik. Under sommaren 2016
arrangerades därtill ferieskola för ensamkommande barn och ungdomar.
Under 2017 kommer troligtvis förstärkta nationella krav på kommunerna att
genomföra sommarskolor i syfte att stärka måluppfyllelsen för elever som
riskerar att ej nå målen i åk 6-9. Detta innebär att sommarskola i
grundskolan kommer att genomföras i någon variant under 2017.
Även kultur- och fritidsnämnden har god erfarenhet av att arrangera
sommarskolor. De senaste åren har t.ex. Sportsommar och Kultursommar
organiserats för Falkenbergs barn och ungdomar i åldersgrupperna 8-12 år
respektive 10-13 år.
Under våren 2016 ansökte och erhöll BUF och KoF medel från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att
genomföra sommarlovsaktiviteter som låg utanför kommunens
egenfinansierade. Dessa medel möjliggjorde att aktiviteter och lärande
kunde integreras i mycket högre grad än ursprungligen planerat för
integration gällande såväl de ensamkommande barn och ungdomar som
nyanlända och elever med svensk bakgrund som deltog i sommarskolorna.
Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gör
bedömningen att förslagen kan generera ekonomiska konsekvenser för
kommunen i stort och för de aktuella nämnderna i synnerhet. På sikt kan
dock satsningen medföra att Falkenbergs kommuns kostnader för t.ex.
stödåtgärder i utbildning och socialt utanförskap för barn och unga kan
minska.
Nämnderna vill belysa att genomförande av projekt baserad på Borlängemodellen eller liknande större projekt är svårt att realisera på kort sikt då
förutsättningar för att organisera och arrangera detta är begränsad för
förvaltningarna.
Utifrån barnkonsekvensanalys ser nämnderna att såväl beskrivet projekt
som sommarskola baserad på de faktorer som utredningen innebär kan
stärka barns och ungas livssituation och rätt till utbildning inom
skolväsendet positivt i såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.
Ekonomi
Förslaget kan komma att påverka nämndernas ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§3
Medborgarförslag om ett utegym vid Skrea strand. Dnr
2016/85
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

anse medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till att ett utegym
byggs som del av etapp 2 utveckling av Klittervägen

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-25
Kommunfullmäktiges beslut § 188 2016-08-30
Medborgarförslag från Naser Ibrahim 2016-08-23.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut § 188 2016-08-30 överlämnat Naser
Ibrahims medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun håller på att rusta upp sista delen av Klittervägen vid
Skrea Strand i Falkenberg. Första delen är klar och i etapp 2, som nu pågår
rustas, resterande 900 meter som sträcker sig från Ocean Hotel till Netas
Berg, om till ett gångfartsområde (ett område där all trafik sker på
fotgängarnas villkor). Utöver att anpassas för gång- och cykeltrafik ska
upprustningen också erbjuda bättre plats för rekreation.
Ett utegym, en plats för utomhusträning för att allmänt främja motion, byggs
i anslutning till Skrea Strand vid Ocean Hotel. Till skillnad från
medborgarförslaget byggs det aktuella utegymmet på insidan av klittren
istället för direkt på stranden.
Men förslagsställarens idé om att samtidigt som man tränar kunna njuta av
den uppfriskande havsluften, den varma solen och sanden uppnås även med
den aktuella placeringen.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kultur- och
fritidsnämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Naser Ibrahim
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§4
Medborgarförslag - Falkenberg bör pynta djurvänligt i
påsk Dnr 2016/125
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

ge förvaltningschefen i uppdrag att inom nämndens ansvarsområde se
till att pyntning av offentliga miljöer i påskhelgerna är fritt från
animaliska fjädrar

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-20 § 258 Anmälan av
medborgarförslag.
Medborgarförslag från Hanna Cecilia Heidi, ärendenummer 161111-KLE4NI04
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut 2016-12-20 § 258 överlämnat Hanna
Cecilia Heidis medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.
Motivering av beslut
Förslagsställaren anser att Falkenberg bör pynta djurvänligt i påsk,
Förslagsställaren preciserar genom att skriva att det handlar om att välja att
pynta fjäderfritt.
Medborgarförslaget hänvisar till organisationen Djurens Rätts
blogg/facebookgrupp som sägs lyfta fram kommuner som tagit beslut om
djurvänligt påskpynt.
Eftersom grundförslaget är djurvänligt är det ju även fortsatt möjligt att
pynta med alla typer av pynt som är djurvänliga, även till exempel
konstgjord fjäder.
Alla typer av gestaltning inom den offentliga miljön planeras med lång
framförhållning är det inte säkert att förslaget till beslut kan följas fullt ut
2017.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag påverkar inte kultur- och
fritidsnämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Hanna Cecilia Heidis
Kommunfullmäktige
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§5
Internremiss, Medborgarförslag - Aktivitetscenter i
Falkenberg. Dnr 2016/100
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

avstyrka medborgarförslaget med hänvisning till motivering av beslut
nedan

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-25
Internremiss från kommunstyrelseförvaltningen kanslienheten 2016-10-27.
Medborgarförslag från Isabella Caligari 2016-10-25 (Dnr: KS 2016-424)
Sammanfattning
Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt
yttrande över ett medborgarförslag om att kommunen borde satsa på ett
aktivitetscenter, senast 2017-02-10.
Motivering av beslut
Medborgarförslaget går ut på att kommunen ska bygga ett aktivitetscenter
för att på ett och samma ställe samla gocart, minigolf, klättervägg,
darttavlor, olika spel/biljardbord etc.
Flertalet av de delar som föreslås ingå i ett aktivitetscenter ligger utanför
den kommunala kompetensen vilket betyder sådant som kommunal- och
konkurrenslagstiftning inte tillåter kommunen att syssla med.
För kultur- och fritidsnämnden är det inte heller aktuellt att prioritera ett
aktivitetscenter enligt den skiss som förslagsställaren ger. Dels därför att det
inom nämndens område finns andra mer angelägna och redan prioriterade
investeringar och dels därför att kommunen totalt under de kommande åren
har en omfattande investeringsplan.
Ekonomi
Beslut enligt nämndens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§6
Internremiss - Motion om att alla barn från 5 år ska ges
möjlighet att delta i simskola. Dnr 2016/91
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

föreslå kommunfullmäktige besluta ge kultur och fritidsnämnden i
uppdrag att i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden göra
en genomgripande utredning om hur simskola kan bedrivas på mest
effektivt sätt samt redovisa vad det kostar att både uppnå det
prioriterade målet och ett erbjudande om simskola till alla från 5 år
utanför skolan

Beslutsunderlag
Internremiss – motion om att alla barn från 5 år ska ges möjlighet att delta i
simskola
Motion från Christina Johansson (S) om att alla barn från 5 år ska ges
möjlighet att delta i simskola
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten har i en internremiss till
kultur- och fritidsnämnden begärt förslag till beslut avseende motion om att
alla barn från 5 år ska ges möjlighet att delta i simskola.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidisnämnden i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden prioriterar obligatorisk simskola för skolbarn.
Utöver det prioriterade uppdraget bedriver Klitterbadet sommarsimskola
och simlekskola och simträning utifrån vad som är möjligt vad gäller
bassängplats och personalresurs.
Kultur- och fritidsnämndens simskoleverksamhet inom Klitterbadet är en
väl utvecklad verksamhet som leds av utbildad professionell personal enligt
senaste rön om simskoleverksamhet. Det innebär en positiv verksamhet som
inbegriper alla vinklar simning och vatten.
ÖVERBLICK NUVARANDE UTBUD
Falkenberg simklubb svarar för babysimverksamhet och har även
simlekskola och simträning från 4-5 års ålder och uppåt.
Klitterbadet erbjuder, utöver den obligatoriska simskolan:
-

Under säsong, simlekskola för 5-7 åringar på kvällar och helger. Just
nu 80 platser. 6 åringar prioriteras inom denna verksamhet då den
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-

åldergruppen (genomsnittligt) har en motorisk utvecklingsnivå som
gör dem mottagliga för undervisning och att därmed lära sig att
simma.
Under sommaren, simskola för 5-8 i treveckorsperioder med
undervisning måndag – fredag. Schemat byggs efter efterfrågan.
2016 blev det totalt 25 grupper varav 6 för 5-åringar.

Vessigebrobadet erbjuder:
-

Under sommaren, simskola för 5-8 under en treveckorsperiod med
undervisning måndag – fredag. Schemat byggs efter efterfrågan.
2016 blev det totalt 3 grupper som var åldersblandade 5-8 år.

UTMANINGAR
I läroplanen för grundskolan anges att ”Kunskapskraven för alla betyg enligt
den nuvarande kursplanen är att eleverna i slutet av det sjätte skolåret ska:
-

kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggläge
kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under
olika årstider.

Kultur- och fritidsförvaltningen för nu, i enlighet med att kultur- och
fritidsnämnden prioriterar den obligatoriska simskolan, samtal med barnoch utbildningsförvaltningen om hur förvaltningarna tillsammans ska kunna
hitta arbetsformerna för att de cirka 30 % av eleverna som idag inte uppnår
läroplanens krav i slutet av det sjätte skolåret.
Detta är och bör även fortsatt vara det prioriterade uppdraget.
VAD KRÄVER MOTIONÄRENS VISION
För att kultur- och fritidsnämnden, utanför det prioriterade uppdraget, i en
framtid ska kunna möta motionärens vision om att alla barn från 5 år ska
erbjudas simskola behöver Klitterbadet mer personal och mer
bassängutrymme. Personal går teoretiskt sett att tillföra nuvarande
Klitterbad. Mer bassängutrymme går inte att tillföra i nuvarande Klitterbad.
För att kunna tillföra mer bassängutrymme krävs en utbyggnad alternativt
att den av kommunfullmäktige fastställda visionen för Klitterbadet
förverkligas igenom nybyggnation.
Den aktuella målgruppen kan delta i simskoleverksamhet under ett mycket
kort tidsspann som kan användas under terminstid. Det handlar om vardagar
mellan, typ, klockan 16 och 18 och helgdagar.
För att en verksamhet för den aktuella målgruppen ska bli ekonomiskt
effektiv krävs att det ökade behovet av personal löses genom
timanställningar. En sådan lösning är svår dels därför att det är mycket svårt
att rekrytera till sådana anställningar och dels därför att nämndens fackliga
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motpart ser negativt på denna form av anställningar då de har heltid som
norm.
Baserat på att det finns 456 barn som är födda 2012 innebär det 45
simskolegrupper för denna årskull. Till detta kommer ungefär motsvarande
antal simskolegrupper för varje ytterligare årskull.
MOTIONÄRENS FÖRSLAG
Motionären förslag är att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att
redovisa en plan för hur alla barn från 5 år i hela kommunen ska ges
möjlighet att delta i simskola från 2017 (skrivet i september 2016).
Kultur- och fritidsnämnden ser att frågan om simskola både utifrån det
prioriterade uppdraget och motionärens vision behöver analyseras och
utredas på djupet innan en plan för genomförande upprättas.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut innebär att politiken får ett
bra beslutsunderlag som om det följs av en ambitionshöjning har
förutsättning att bli en hållbar och effektiv utveckling av Klitterbadets
simskoleverksamhet.
Ekonomi
Beslut enligt nämndens förslag innebär att kultur- och fritidsförvaltningen
behöver 110 tkr för att den föreslagna utredningen ska kunna genomföras.
Kostnaden är beräknad på tre månaders utredningsresurs på heltid och äskas
av kultur- och fritidsnämnden i det fall att nämnden ges i uppdrag att
genomföra föreslagen utredning.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§7
Internremiss - Medborgarförslag om att bygga ett
glastak över Rådhustorget Dnr 2016/109
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. avstyrka medborgarförslaget om glastak över Rådhustorget, med
hänvisning till Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-20
Internremiss från kanslienheten 2016-11-17.
Medborgarförslag från Göran Karlsson 2016-10-12 (Dnr: KS 2016-396).
Sammanfattning
Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt
yttrande över ett medborgarförslag om att bygga ett glastak över
Rådhustorget, senast 2017-02-20.
Motivering av beslut
Göran Karlsson har inlämnat ett medborgarförslag om att bygga ett glastak
över Rådhustorget. Förslagsställaren anser att det skulle göra torget levande
också under vintertid.
Rådhustorget förklarades enligt beslut av Länsstyrelsen 2006-08-21,
tillsammans med flera kringliggande byggnader, för byggnadsminne med
stöd av kulturminneslagen. I beslutet framgår att Rådhustorget inte får
ytterligare bebyggas och att det område som omfattas av
byggnadsminnesförklaringen skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas.
Att, som förslagställaren önskar, bygga ett tak över Rådhustorget skulle
direkt strida mot Länsstyrelsens beslut och kultur- och fritidsnämnden
avstyrker därför medborgarförslaget.
Ekonomi
Beslut enligt nämndens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§8
Årsredovisning Kultur-och fritidsnämnden 2016 Dnr
2017/7
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

anta Årsredovisning 2016

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016
Sammanfattning
Årsredovisningen ska i stora drag beskriva utfall och utveckling av
verksamhet och ekonomi sedan senaste årsskifte och i förhållande till
genomförandeplanen. Den ska ha sin utgångspunkt i det som är relevant ur
ett fullmäktige- och invånarperspektiv.
Motivering av beslut
Årsredovisningen följer innehållsmässigt den kommungemensamma
struktur som är anvisad i riktlinjerna för planerings- och
uppföljningsprocessen.
Ekonomi
Nämndens ekonomi påverkas ej.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§9
Hantering över- och underskott 2016 Dnr 2017/20
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

hos kommunstyrelsen begära att driftunderskott motsvarande – 213 tkr
(inkl resultatreglering) avskrivs.

2.

hos kommunstyrelsen begära att kvarvarande belopp för riktat
engångsanslag avseende statusbedömning av Klitterbadet, motsvarande
240 tkr flyttas över till 2017.

3.

hos kommunstyrelsen begära att överskott för planerade
reinvesteringar/ investeringar motsvarande 1 224 tkr flyttas över till
2017.

Beslutsunderlag
Framställan om över- och underskott
Sammanfattning
Kommunstyrelsen prövar om nämnderna ska föra med sig över- eller
underskott till påföljande år. Nämnderna ska göra en framställan om
överförande av över- och underskott både gällande drift och investeringar. För
investeringsobjekt, som har en total projektbudget förs medel som ej förbrukats
under året över till påföljande år till dess att objektet är klart. Detta sker
automatiskt och behöver inte anmälas eller motiveras. Gällande investeringar
där medel avsätts årligen (så kallade ”löpande investeringar”) ska nämnden
lämna en framställan och motivera om över- eller underskott ska överföras till
påföljande år.
Motivering av beslut
Driftunderskott, -213 tkr
Nämndens inledande prognos för 2016 motvarade ett underskott på 900 tkr,
beroende på att det inte var möjligt att få fullt genomslag av
effektiviseringarna under 2016. Den låga effekten berodde på att
neddragningen av bidrag till studieförbund inte kunde få genomslag förrän
2017 då beslut om bidrag för 2016 togs hösten 2015, höjning av taxor kunde
införas först 1 juni vilket gav effekt för sju månader samt att övriga
effektiviseringar endast kunde påverka resultatet under andra halvan av året.
Utöver denna prognos flaggade nämnden för ett internt effektiviseringskrav
motsvarande drygt 1,3 mkr för park-avdelningen att hantera. Trots
utgångsläget har nämnden kunnat minska underskottet i förhållande till
prognosen. Uthyrning av Stenfalkens fritidsgård till förskoleverksamhet
samt utebliven hyra för den rivna Falkenbergs IH har bidragit till att minska
underkottet.
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Statusbedömning Klitterbadet, 240 tkr (resultatreglering 2015)
Arbetet har försenats ytterligare och startade först i slutet av 2016 och är
planerat att slutföras under våren 2017. 10 tkr har använts hittills. Därför vill
nämnden att återstående medel flyttas över till 2017.
Reinvesterings- investeringsöverskott, 1 224 tkr
Nämnden förfogade 2016 över ett löpande anslag för
reinvesteringar/investeringar på 5 mkr. Reinvesteringsbehovet baseras på ett
flertal underhålls- och utbytesplaner vilket innebär högre kostnader vissa år
och lägre andra. 2016 genererade detta ett underskott på fritids- och
ungdomsavdelningarna motsvarande -25 tkr. Kulturavdelningen har ett
flertal investeringar inom det löpande anslaget som har fastslagna
totalbudgetar. Investeringarna lämnar ett överkott motsvarande 1 249 tkr
beroende att projekten försenats och/eller löper över flera år. Därför vill
nämnden att överskottet flyttas över till 2017.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi för 2017.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§ 10
Genomförandeplan med budget 2017 Dnr 2017/19
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

anta Genomförandeplan med budget 2017.

Beslutsunderlag
Genomförandeplan med budget 2017
Sammanfattning
Genomförandeplanen beskriver på vilket sätt nämnden ska
genomföra/verkställa det som beslutas om från fullmäktige. Planen har ett
års perspektiv och innehåller utvecklingsmål, uppdrag och kritiska
kvalitetsfaktorer och hur man arbetar vidare under året för att nå
måluppfyllelse och kvalitet i verksamheten. Dessutom ingår nämndens
budget som bryts ner och fördelas ut.
Motivering av beslut
Genomförandeplanen följer innehållsmässigt den kommungemensamma
struktur som är anvisad i riktlinjerna för planerings- och
uppföljningsprocessen.
Nämndens utvecklingsmål ”Tillgängligheten till nämndens verksamheter
ska öka” kvarstår. För de nämndsövergripande kritiska kvalitetsfaktorerna
kommer arbetet med att ta fram indikatorer och mätmetoder att fortsätta.
Nämnden har inga uppdrag från överordnad nivå 2017. Nämndens
internbudget baseras på att justering av kapitalkostnader samt
prisuppräkning läggs förvaltningsövergripande, övriga tilldelade resurser
fördelas på respektive verksamhet samt en intern överflyttning av medel för
föreningsdriven fritidsgård från föreningsstöd till ungdomsavdelningen i
enlighet med utredningen om det totala föreningsstödet.
Ekonomi
Förslaget påverkar nämndens fördelning av budgetram.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§ 11
Investeringsbudget 2017 Dnr 2017/21
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

anta 2017 års internbudget för reinvesteringar och investeringar enligt
förslag

Beslutsunderlag
Investeringsbudget 2017
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden förfogar 2017 över 5 mkr till reinvesteringar och
investeringar understigande 1 mkr. Då behovet är större än tilldelade medel
måste nämnden besluta om en intern prioritering.
Motivering av beslut
För 2017 föreslår förvaltningen att de, av fullmäktige sedan tidigare,
beslutade investeringarna behåller ursprunglig budgetram, men att en
generell effektivisering motsvarande 0,938 % görs på reinvesteringssidan
över samtliga verksamheter.
Ekonomi
Förslaget innebär att verksamheterna får möjlighet att prioritera löpande
under året utan att inledningsvis behöva stryka enskilda reinvesteringar eller
investeringar.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§ 12
Bidrag till kulturarrangemang Dnr 2017/22
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

fördela bidrag till kulturarrangemang enligt förslag

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-16.
Förslag fördelning av bidrag till kulturarrangemang
Bidragsbestämmelser kultur- och fritidsnämnden 2017
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens omfattande arbete att utreda det samlade
föreningsstödet ledde fram till kraftigt reviderade bidragsbestämmelser som
trädde i kraft 2017-01-01. I bidragsbestämmelserna avdelning 2 finns ett
helt nytt bidrag, bidrag till kulturarrangemang, som nämnden nu ska fördela
för första gången.
Det nya bidraget till kulturarrangemang syftar till att aktivt bidra till att
behålla och utveckla ett brett och omfattande utbud av konserter,
teaterföreställningar, filmvisningar och föreläsningar med hög konstnärlig
kvalitet som erbjuder publiken kvalitativa, utmanande och bildande
upplevelser.
Bidraget har syftar också till att genom de arrangerande föreningarnas
omfattande utbud göra Falkenberg mer attraktivt för boende, besökare och
näringsliv.
Grundtanken med reglerna för detta nya är att stimulera de sökande
föreningarna att planera långsiktigt, erbjuda ett öppet och lätt tillgängligt
utbud av arrangemang samt arbeta aktivt med marknadsföring och
målgruppsbearbetning så att arrangemangen erbjuds till alla inom
Falkenbergs kommun.
Vid beredning och beslut lägger kultur- och fritidsnämnden stor vikt vid:
-

Att det är kulturarrangemang med professionella medverkande.
Att arrangemangen främjar allas möjligheter till kulturupplevelser
och bildning.
Att arrangören arbetar aktivt med marknadsföring av
arrangemangen.
Arrangörer som vänder sig speciellt till barn och/eller ungdomar.
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Motivering av beslut
De föreningar som ansökt om det nya bidraget till kulturarrangemang är alla
stabila ideella föreningar med god förankring i Falkenberg. De uppvisar alla
i sina ansökningar en överväldigande samstämmighet med de syften och
villkor som finns formulerade i bidragsbestämmelserna.
Alla sökande föreningar uppvisar god grundläggande ekonomi och både
realistiska och sansade ansökningar vad de gäller ambition och ekonomi för
de arrangemang de ansöker om bidrag till.
De extra medel som tillfördes nämnden för kulturbidrag i förra årets budget
i kombination med medel som frigjorts genom att de nya bidragsreglerna
följs ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att öka sitt stöd 2017 inom
denna budgetpost och därmed på ett positivt sätt kraftigt öka sitt stöd till
samtliga arrangerande föreningar som ansökt om bidrag.
Att Falkenbergs kommun inte själv driver arrangerande verksamhet ger
detta bidrag en större betydelse.
De föreningar som föreslås få bidrag till kulturarrangemang bidrar utöver att
de breddar kommunens kulturutbud med att skapa en mycket positiv bild av
kommunen Falkenberg i övriga landet då deras verksamhet har en stark
lyskraft och större publik framgång än på många andra platser.
Förslaget till fördelning av bidrag till kulturarrangemang 2017 kommer
utifrån ovanstående grunder att bidra positivt till föreningarnas möjligheter
att utveckla sina respektive arrangerande verksamheter
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att de fördelade bidragen ryms
inom bidragsformens budgeterade ram 2017.
Beslutet expedieras till
De bidragsmottagande föreningarna.
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§ 13
Bidrag till kulturutövare Dnr 2017/23
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Fördela bidrag till kulturutövande föreningar enligt förslag

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-16
Förslag fördelning av bidrag till kulturutövande
Bidragsbestämmelser kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens omfattande arbete att utreda det samlade
föreningsstödet ledde fram till kraftigt reviderade bidragsbestämmelser som
trädde i kraft 2017-01-01. I bidragsbestämmelserna avdelning 2 finns ett
helt nytt bidrag, bidrag till kulturutövande föreningar, som nämnden nu ska
fördela för första gången.
Bidraget syftar till att stödja bidragsberättigade föreningar, verksamma både
på professionell och amatörkulturell nivå, att driva såväl som etablera
konstnärlig och kulturell verksamhet i Falkenbergs kommun för att bredda
kommunens attraktion och livsstilskvalité genom ett utbud av möjligheter
för konstnärligt och kulturellt utövande.
Vid beredning och beslut lägger kultur- och fritidsnämnden stor vikt vid:
 Kulturutövande förening tillför långsiktigt värde för Falkenbergs
kommun genom verksamheten och/eller regionalt, nationellt och
internationellt perspektiv.
 Verksamheten i de kulturutövande föreningarna bygger på kreativitet
och originalitet.
 Belyser historiska och samtida frågor i ett konstnärligt perspektiv.
 Erbjuder om deltagande och delaktighet.
 Geografisk lokalisering i kommunen.
Motivering av beslut
De föreningar som ansökt om det nya bidraget till kulturutövande är alla
stabila ideella föreningar med god förankring i Falkenberg. De uppvisar alla
i sina ansökningar en överväldigande samstämmighet med de syften och
villkor som finns formulerade i bidragsbestämmelserna.
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Alla sökande föreningar uppvisar god grundläggande ekonomi och både
realistiska och sansade ansökningar vad de gäller ambition och ekonomi för
de arrangemang de ansöker om bidrag till.
De föreningar som föreslås få bidrag till kulturutövande bidrar utöver att de
breddar kommunens kulturutbud med att skapa en mycket positiv bild av
kommunen Falkenberg i övriga landet, då deras verksamhet har en stark
lyskraft och större publik framgång än på många andra platser.
Förslaget till fördelning av bidrag till kulturutövande 2017 kommer utifrån
ovanstående grunder att bidra positivt till föreningarnas möjligheter att
utveckla sina respektive utövande verksamheter.
Ekonomi
Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att de fördelade bidragen ryms
inom bidragsformens budgeterade ram 2017.
Beslutet expedieras till
De bidragsberättigande föreningarna.
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§ 14
Diplom för god byggnadsvård, Hallands museiförening
Dnr 2016/106
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 föreslå Peter Persson till mottagare av Hallands museiförenings diplom

för god byggnadsvård, för restaurering av Lerdala mejeri (Höstena 2:10).
Beslutsunderlag
Rapport från Kulturmiljö Halland (2016:18).
Skrivelse från Hallands museiförening angående förslag till diplom för god
byggnadsvård 2017, inkommen 2016-11-14.
Sammanfattning
Hallands Museiförening delar varje år ut ett diplom för god byggnadsvård.
Kultur- och fritidsnämnden är en av de instanser som kan lämna förslag till
mottagare av diplomet.
Motivering av beslut
När Peter Persson köpte Lerdala mejeri var det ett rivningsobjekt i väldigt
dåligt skick. Han har med hjälp av byggnadsvårdsbidrag lagt listtäckt
papptak på byggnaden och har gjort ett fantastiskt jobb med att återskapa
fasaden till originalutseende med byggnads-vårdsmässiga metoder. Bland
annat har han tillverkat nya träfönster, med originalet som förlaga samt
återskapat mejeriets höga skorsten.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Hallands museiförening, via särskild blankett
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07
Falkenbergs kommun

§ 15
Information 2017 Dnr 2017/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1.

Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Förvaltningschefen informerar
Samverkansprotokoll 170131
Bilaga
Organisationsutveckling
Samverkansgrupperna kommer att arbeta med lokal samverkan ute på varje
enhet och en central grupp.
Integrationsprojekt år två
Bilaga
Ansökan lämnas till integrationsberedningen för vidare beslut
Ledningskonferens om reglemente och styrdokument
Bilaga
Uppföljningsdag 27 februari
Information om eventuell ny organisation för laxfisket
Kultur
Kulturarvsstrategi, Region Halland
Bilaga
Hallands kulturplan, Region Halland
Bilaga
ArtInsideOut – information av Peter Gerhardson
Pressrelease ArtInsideOut
Bilaga
KKC, programhandlingen är fastställd med bilagor där förändringar enligt
önskemål ska ske. Personalen på biblioteket arbetar för fullt med att utforma
innehållet i den del där biblioteket ska rymmas. Framställan om den
konstnärliga utsmyckningen kommer att ske inom det snaraste och att detta
ska ingå i inredningen. Utdelning av entrékort till Falkenbergs museum för
nämndens ledamot.
Fritid
Skrivelse från IS Orion
Bilaga
Pågående investeringsprojekt
Omfördelning av arbetsuppgifter inom park o kust med fördelningen av
vinter/sommarsäsong. Invigning av Falcon alkoholfri arena blir den 1 april
med öppet hus och första matchen spelas den 2 april, nämndens ledamot
kommer att bjudas in. Damernas säsong startar 13 april. SvFF har varit på
studiebesök på arenan. Falkenberg IH följer tidsramen och beräknas kunna
hyras ut enligt plan till hösten 2017. Klitterbadet, året har startat så som
tidigare år med stor beläggning.
Ungdom
Projektdirektiv utveckla och utöka öppen ungdomsverksamhet
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Bilaga

Ungdomsrondell
Föreningsdriven fritidsgård
Kommentarer till 2016 bidragssammanställning
Sammanställning föreningsbidrag för 2016
Sammanställning föreningars räntebidrag 2016
Sammanställning beviljade projektbidrag 2016
Sammanställning utbetalt stöd till integration 2016
Ätrans nedre Ekomuseer – överklagan
Nya bidragsbestämmelser – övergångsperiod, dagsläge
Fråga om entrékort till evenemang för nämndens ledamot
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