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Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-20

§ 18
Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utse Andreas Wihlborg (S) att tillsammans med ordförande Per
Johansson justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 19
Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fastställa dagordning i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Underlag för beslut
Kallelse, 2018-03-15

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 20
Information till kultur- och fritidsnämnden februari mars 2018, KFN 2018/3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen
– Kommunrevisionen återrapporterar granskningen 2017 samt informerar
om upplägg på kommande granskning.
Kulturavdelningen
– Centruminvesteringar 2018-2019
– Utkast till inredning KKC
Fritidsavdelningen
– Park: teatergläntan, Vallarna, planteringar och utsmyckningar
– Falkenbergs Laxfiske: Premiär 1/4
– Anläggning: ishall, Falkenbergs Arena, besöksräknare Vallarna och
Slättenslingan
– Klitterbadet: renovering, upphandlingar, Vessigebrobradet, Kvarteret
Strandbaden
Ungdomsavdelningen (inkl. Falkhall, föreningsbidrag, integration)
– Rådet för social hållbarhet: medborgarlöften 2018
– Grannskapsarbete Sloalyckan
– Trygghet och inkludering i bostadsområden
– Föreningsdriven fritidsgård
– Öppen ungdomsverksamhet: ”Yngve”, valen 2018, statsbidrag
– Falkhallen: stora arrangemang 2018, utredning
– Föreningsstöd: förenings- och bidragsgruppen, samverkan SISU,
internkontroll
Förvaltningsledningen
– RIAN designmuseum
– Ny politisk organisation, förslag
– Inbjudan, Kulturkonferens i Falkenberg
– Månadsuppföljning februari
– Samverkansprotokoll 2018-03-06
– Bilaga, Sjukfrånvaro statistik 2017

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

Inkomna beslut och skrivelser till nämnden
– Protokollsutdrag KS § 63
– Protokollsutdrag KS § 65
– Protokollsutdrag KSAU § 58

Bilaga
Bilaga
Bilaga

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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– Revisionsrapport, Granskning av nämnd- och bolagsprotokoll
utifrån bestämmelser i kommunallagen
– Missiv, Granskning av nämnd- och bolagsprotokoll

Bilaga
Bilaga

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-20

§ 21
Program för utomhuslek, KFN 2018/40
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna föreslaget till Program för utomhuslek.
2. remittera föreslaget Program för utomhuslek till kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden,
bygglovsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, handikapprådet,
rådet för social hållbarhet samt FABO.
3. ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med Program för
utomhuslek till nämndens sammanträde i juni för beslut att fastställa
program tillsammans med handbok och åtgärdsplan.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-08-22 att låta förvaltningen ta
fram lekplatsplan för Falkenbergs kommun som ska avse de lekplatser som
sköts av förvaltningen.
Arbetet har, på grund av flertalet orsaker, tagit lång tid. Bland annat då
arbetet med att utveckla det grundläggande parkuppdraget inom
förvaltningen har prioriterats. Förvaltningen har efter återkoppling, till
nämnden, av det pågående arbetet med att utveckla en lekplatsplan fått
acceptans för att göra ett mer omfattande arbete än vad som först var tänkt. I
ett sent skede har dokumentet anpassats till Falkenbergs kommuns nya
riktlinjer för styrdokument. Plan har då bytt namn till program.
Programmet för utomhuslek utgör en del av en helhet där även en handbok
och en åtgärdsplan ingår. Programmet sätter den övergripande riktningen för
kommunens kommande arbetet för barns lekmiljöer. Handboken beskriver
hur riktlinjerna ska implementeras i det konkreta arbetet och åtgärdsplanen
följer budgetprocessens tidsramar och utgår från programmets riktlinjer.
Arbetet med att utveckla och formulera Program för utomhuslek har gjorts i
samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Maria Lundberg/Johanna
Falgén Lilja, och samhällsbyggnadsavdelningen, Hanna Smekal.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att ta fram lekplatsplan, nu Program
för utomhuslek, är slutfört av förvaltningen.
Program för utomhuslek är utformat i enlighet med vad som tidigare har
redovisats för kultur- och fritidsnämnden. En utformning som nämnden då
har gett sitt samtycke till.
Något sent, men äntligen, kan kultur- och fritidsnämnden ta del av resultatet
och starta processen som i juni ska leda till, ett av nämnden, fastställt
program.
Utdragsbestyrkande
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Då Program för utomhuslek ska gälla för hela Falkenbergs kommun ska
förslaget till program skickas på remiss, till berörda nämnder, råd och bolag
i Falkenbergs kommun, innan det slutligen fastställs av kultur- och
fritidsnämnden.
Ekonomi
Beslutet om remittering av lekplatsprogram påverkar inte nämndens
ekonomi.
Det slutligen antagna programmet för utomhuslek med bilagd årgärdsplan
kommer att påverka kommunens ekonomi både avseende investeringar och
drift.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-06
Program för utomhuslek, 2018-03-13
Bilaga Nuläge, 2018-03-13

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Utredning Kristineslätts idrottsområde, KFN 2018/46
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna och anta utredningen ”Kristineslätts idrottsområde, en plats
för idrott, möten och rekreation” som kultur- och fritidsnämndens.
2. i enlighet med principer för investeringsprocessen vid lokalinvesteringar
inge förfrågan till kommunstyrelsens arbetsutskott om att få klartecken
till att lämna förfrågan om förstudie av investeringsprojektet
”Fleraktivitetsområde på Kristineslätts idrottsområde”.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-09-20 att ge förvaltningschefen i
uppdrag att genomföra en utredning avseende Kristineslätts arenaområde,
som i en vision utvecklar behov och möjligheter utifrån kommunens
befolkningstillväxt och utveckling inom både nuvarande och
nytillkommande idrotter.
Förvaltningen har genomfört utredningen som nu läggs fram till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Utredningen går på ett systematiskt sätt igenom platsen, planer och budget,
forskning och omvärldsbevakning samt Falkenbergs utveckling och behov.
Utredningen avslutas med en öppen diskussion där uppdraget synas utifrån
skilda perspektiv och möjligheter.
Utredningen presenterar som sin slutsats ett förslag om att satsa på ett
fleraktivitetsområde på den kvarvarande ännu outnyttjade marken på
Kristineslätts idrottsområde. Förslaget riktar in sig på att satsa på
jämställdhet och framtida idrotter, för att på ett positivt sätt kunna möta
kommunens utveckling och bidra till en social, ekologisk och ekonomisk
hållbar befolkningstillväxt.
Motivering av beslut
Beslutet motiveras av att den av nämnden beställda utredningen är
färdigställd och visar genom ett väl genomarbetat underlag att det är hög tid
för Falkenberg att satsa nytt och annorlunda inom mötesplats, idrott och
rekreation. Utredningen lyfter också fram några starka stödargument för
utredningens huvudförslag om ett fleraktivitetsområde för åldrarna 0–100
år.




Forskning pekar på vikten av mark för idrott och fritid när en stad
växer och förtätas.
Närhet, enkelhet och variation.
Placeringen möjliggör en användning av området hela dygnet.

Utdragsbestyrkande
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Skapar tillsammans med övriga anläggningar en väl utbyggd
infrastruktur som nås lätt och ökar möjligheterna för människor
oberoende av socioekonomisk status.
Befintliga anläggningar för bollsport klarar planerad
befolkningstillväxt.
Bryter pojkars dominans på de kommunala idrottsanläggningarna.
Viktigt att kunna möta önskemålen från den växande andelen
invånare i åldern +65.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kultur- och fritidsnämndens eller kommunens
ekonomi.
I det fall att kommunfullmäktige efter genomförd förstudie beslutar att
bevilja medel till investeringsprojekt Fleraktivitetsområde påverkar det
kommunens ekonomi.
I det fall KSAU ger klartecken till att en förstudie genomförs innebär det
kostnader som om förstudien leder till en investering arbetas in i
investeringsprojektet och om förstudien inte leder till en investering belastar
kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-12
Tjänsteskrivelse, Förfrågan om förstudie av investeringsprojekt
fleraktivitetsområde på Kristineslätts idrottsområde, 2018-03-14
Utredning, Kristineslätts idrottsområde, 2018-03-20

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Internkontrollplan 2018, KFN 2017/140
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta intern kontrollplan för 2018.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen ska årligen ta fram en plan för intern kontroll, vilken visar
prioriterade områden som granskas utöver den rutinmässiga kontrollen.
Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamhetens interna kontroll.
Motivering av beslut
En analys över riskområden för nämndens ekonomi och kärnverksamheter
har genomförts. Kontroller med konsekvenser och sannolikhet som
genererar hög risk har tagits med i planen. För 2018 kontrolleras tankning
av verksamheternas fordon och maskiner, utbetalning av föreningsbidrag
och inköp kopplat till avtalstrohet.
Ytterligare kontroller tillkommer med uppdrag från kommunstyrelsen.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-13
Intern kontrollplan, kultur- och fritidsnämnden 2018
Riskanalys, kultur- och fritidsnämnden 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Genomförandeplan 2018, KFN 2018/28
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta Genomförandeplan 2018 för kultur- och fritidsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Genomförandeplanen ska fungera styrande för verksamheten under året och
bygger på nämndens mål, verksamheternas grunduppdrag, resultat från
tidigare år och omvärldsanalys.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar i år separata beslut för budget och
resursfördelning samt genomförandeplan som efter nämndens beslut om
genomförandeplan förs samman till ett dokument.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-22
Genomförandeplan kultur- och fritidsnämnden 2018, 2018-03-15

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Uppdrag i budget 2018 - Genomlysning av intäkter,
KFN 2018/33
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en genomlysning av
kultur- och fritidsnämndens intäkter
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att lämna genomlysningen av kulturoch fritidsnämndens intäkter till kommunstyrelseförvaltningen,
ekonomiavdelningen senast 2018-03-31.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget 2018 gett samtliga nämnder i uppdrag att
genomföra en genomlysning av sina intäkter. Uppdraget har 2017-12-12
utvecklats i en något mer utförlig uppdragsbeskrivning.
Syftet är att skapa en översikt och förbättra kontrollen över vilka intäkter
som finns i kommunen.
Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i maj 2018.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnden att utföra genomlysningen.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-19
Uppdrag i budget 2018 – Genomlysning av intäkter, 2017-12-12
Protokollsutdrag KS § 20, 2018-01-16

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Uppdrag i budget 2018 - Skötsel av allmänna ytor, KFN
2018/29
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningschefen i uppdrag att för nämndens räkning, tillsammans
med den som tekniska nämnden utser att företräda sig, utreda hur skötsel
av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer
kostnadseffektivt
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att till kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2018-09-18 lägga fram färdig utredningen för beslut.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i budget 2018 beslutat att tekniska nämnden
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur skötsel av
allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt.
Uppdraget har 2017-12-12 utvecklats i en något mer utförlig
uppdragsbeskrivning.
De argument som framförs i den utvecklade uppdragsbeskrivningen, under
rubriken ”Bakgrund”, ligger i linje med de arbetssätt och metoder som
kultur- och fritidsförvaltningen både argumenterar och praktiskt verkar för i
vardagen, men som förvaltningen inte alltid får gehör för.
De diskussioner och samarbeten som har förts mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen under senaste åren
visar på stora skillnader i förvaltningarnas generella inställning i ämnet.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans genomföra utredningen.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Utredningsuppdraget i sig syftar till minska kommunens totala kostnad för
exploatering och skötsel av allmänna områden.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-19
Uppdrag i budget 2018 - Skötsel av allmänna områden, 2017-12-12
Protokollsutdrag KS § 20, 2018-01-16

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Uppdrag i budget 2018 - Utfasning av fossildrivna
fordon, KFN 2018/34
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningschefen i uppdrag att sammanställa en redovisning av
arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon inom nämndens verksamheter.
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att lämna redovisningen till
kommunstyrelseförvaltningen senast i september 2018.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt samtliga nämnder, bolag och samägda
organisationer att de ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon.
Uppdraget har 2017-12-12 utvecklats i en något mer utförlig
uppdragsbeskrivning.
Uppdraget har sin grund i att ett av de önskvärda resultaten för
utvecklingsmålet ”Den ekologiska hållbarheten ska öka” är att andelen
fossilfria fordon i kommunen ska öka.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnden ska redovisa arbetet med att
fasa ut fossildrivna fordon.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-19
Uppdrag i budget 2018 - Utfasning av fossildrivna fordon, 2017-12-12
Protokollsutdrag KS § 20, 2018-01-16

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Medborgarförslag - Årligt återkommande barnkarneval,
KFN 2018/31
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. avslå medborgarförslaget att genomföra en årlig barnkarneval i
kommunal regi.
Beskrivning av ärendet
Rolf Ahlberg har lämnat in ett medborgarförslag i vilket han föreslår en
årligt återkommande barnkarneval. Som utgångsplats föreslås Nygatan
bakom Rådhuset, exempelvis under ett paviljongtak.
Med förslaget har förslagsställaren även lämnat en tecknad och färglagd bild
som gestaltar barnmaskerad i Falkenbergs centrum
Förslaget är kortfattat och lämnar ingen ytterligare information om vad
förslagsställaren tänker, teoretisk, praktiskt eller ekonomiskt, runt
barnkarneval, barnmaskerad.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder i kommunal regi, kontinuerligt över
året, kulturverksamheter för barn och unga. Scenkonstutbud erbjuds i
samverkan med Region Halland och skapande aktiviteter erbjuds genom
biblioteks- och ungdomsverksamheterna. Därtill kommer verksamheter som
UKM (Ung Kultur Möts) och kultursommar.
Till ovanstående kommer, i kommunal regi, att barn- och
utbildningsnämnden genom kulturskolan erbjuder barn och unga
konstnärliga aktiviteter och uppträdanden. Även denna verksamhet erbjuds
kontinuerligt.
Storans teaterskola, med cirka 250 barn och unga, arbetar året runt och
erbjuder dem som deltar i verksamheten även att uppträda i en rad olika
uppsättningar under året.
Under senare år har externa organisationer under en eller flera dagar
arrangerat vad som är en typ av barnkarneval i centrala Falkenberg. Till
exempel på Rådhustorget med hoppborgar med flera aktiviteter.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är inriktad på att skapa ett varierat
kulturutbud för barn och unga under hela året. Grunden för detta är
beprövad erfarenhet och dialog med barn och föräldrar.
Kultur- och fritidsnämnden ser därför inte att det finns behov av en
kommunal satsning inom området.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Utdragsbestyrkande
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Ett beslut att Falkenbergs kommun ska påta sig att arrangera en
barnkarneval kommer oavsett storlek och omfattning att påverka
kommunens ekonomi genom nya kostnader för personal och verksamhet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-22
Medborgarförslag – Årligt återkommande barnkarneval, 2017-10-10
Komplettering till medborgarförslag, 2017-10-31
Bildbilaga till medborgarförslag, 2017-10-31
Remiss, medborgarförslag, 2017-11-07

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Revidering av bidragsbestämmelser 2018, KFN
2017/152
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta revideringar i kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser i
enlighet med bilagt förslag.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden antog vid sitt sammanträde i oktober 2016 nya
bidragsbestämmelser som en konsekvens av det utredningsarbete som
nämnden genomfört. Dessa bidragsbestämmelser ska revideras årligen.
2017 var första året med nya bidragsbestämmelser samt år 1 av den tvååriga
övergångsperioden. De revideringar som nu förs upp till beslut har sin grund
i första årets erfarenheter och föreningsdialog och är av sådan art att
revideringen kan göras under löpande redovisningsår.
Revideringen följer av nämnden fastlagda principer för övergångsperioden
som i huvudsak handlar om att nämnden ska förhålla sig prestigelös och
öppen för förbättringar i regelverket. Revideringarna omfattar ett antal små
förändringar samt förtydliganden. Förvaltningen ser redan nu behov av
några få större förändringar. Dessa kan dock endast göras i skiftet mellan
två budgetår. Därför kommer de med i den årliga revideringen som förs upp
till nämnden för beslut under hösten 2018.
Motivering av beslut
Revideringarna som föreslås behövs för att förenkla och förtydliga både för
föreningarna och för kultur- och fritidsförvaltningen.
De revideringar som tagits fram för kultur- och fritidsnämndes
bidragsbestämmelser har förvaltningen gjort i samråd med nämndens
bidragsgrupp.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-20
Bidragsbestämmelser, revidering 2018, 2018-02-21
Lista över revideringar, Bidragsbestämmelser 2018, 2018-02-21

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Delegationsordning KFN, KFN 2018/38
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Med stöd av kommunallagen (SFS 2017:725) kap 6 §§ 37-40, kap 7 §§ 5-7
samt kap 9 §§ 31-32 samt enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente § 7
har nämnden att besluta om delegationsordning inom sin verksamhet.
När nämnden delegerat beslutanderätt träder delegaten in i dess ställe.
Beslut som fattas enligt delegationsordningen är juridiskt sett nämndens
beslut och kan överklagas på samma sätt som andra nämndbeslut.
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning är en sammanställning över
vilka ärenden som delegeras och till vilken funktion dessa delegeras.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning är i behov av uppdatering.
Som första steg i detta arbete har mindre ändringar och tillägg gjorts i
delegationsordningen. Detta för att strukturera upp det administrativa
nämndarbetet och redovisningen av delegationsbeslut till nämnden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-27
Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden, 2018-03-20

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Dokumenthanteringsplan KFN, Ledning och
verksamhetsstöd, KFN 2018/37
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden avseende
Ledning och styrning samt Verksamhetsstöd.
Beskrivning av ärendet
Det åligger varje myndighet att, enligt offentlighets- och sekretesslagen
(SFS 2009:400) och arkivlagen (SFS 1990:782), upprätta en
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen talar om vilken
information som hanteras inom myndigheten, hur myndighetens verksamhet
ska dokumenteras samt hur dokumenten arkivmässigt ska tas om hand. Den
visar vad som ska bevaras samt vad som ska gallras och utgör därför kulturoch fritidsnämndens samlade gallringsbeslut. Saknas handlingsslag i
dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten, förrän beslut om gallring
är taget.
Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan är uppbyggd i tre
huvudprocesser – Ledning och styrning, Verksamhetsstöd samt
Kärnverksamhet; Fritid, Kultur och Ungdom. Arbetet med framtagandet av
dokumenthanteringsplanen har gjorts i samråd med respektive enhet.
Motivering av beslut
Då kultur- och fritidsnämndens tidigare dokumenthanteringsplan inte täckt
in samtliga enheter inom förvaltningen är denna i behov av uppdatering.
Med den nya dokumenthanteringplanen är målet att samtliga handlingsslag
inom nämndens verksamheter ska vara samlade. Detta för att förenkla
eftersökning av handlingar för såväl allmänheten som för anställda. Även
gallring och hantering för arkivering kommer att tydliggöras och skapa
förbättrad ordning.
Avsaknaden av en uppdaterad dokumenthanteringsplan har lett till att
gallring av handlingar inte varit möjligt på grund av avsaknad av
gallringsbeslut. Med anledning av den nya dataskyddslagstiftningen
(GDPR) är uppdaterade gallringsbeslut av största vikt för att förvaltningen
ska kunna verkställa gallring och rensning av handlingar. Detta utgör
anledning till att nämndens beslut om dokumenthanteringsplan tas i
omgångar med Ledning och styrning samt Verksamhetsstöd som inledande
processer. Beslut om dokumenthanteringsplan för kärnverksamheterna
kommer att föras upp till beslut senare i år.
Dokumenthanteringsplanen, i dess helhet, ska i fortsättningen revideras
årligen.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-27
Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning, kultur- och fritidsnämnden,
2018-03-20
Dokumenthanteringsplan - Ledning och styrning samt Verksamhetsstöd,
2018-02-15

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Investering inom löpande anslag, KFN 2018/41
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utöka discgolfbanan på Vallarna från 9 till 18-hålsbana.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt anslag för reinvesteringar
och mindre investeringar. Principen vid bokslut är att över- respektive
underskott flyttas över till nästkommande år. 2017 genererade enstaka
investeringar ett tillfälligt överskott motsvarande 160 tkr, vilket ger
möjlighet att under 2018 genomföra en mindre nyinvestering.
Motivering av beslut
Nämnden har äskat, men fått avslag, för utökade investeringsmedel i syfte
att kunna fatta positiva beslut i de medborgarförslag som tilldelas nämnden
för handläggning och beslut. Baserat på detta finns det två tidigare
medborgarförslag som ryms inom beloppet; utökning av discgolfbana eller
väderskydd på Vallarnas lekplats.
Ekonomi
Under förutsättning att driftkostnader för investeringen täcks genom
volymökningarna för 2019 påverkar förslaget inte nämndens ekonomi.
Yrkande
Bengt Fredenlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-06
Medborgarförslag, om 18-håls discgolfbana. Dnr 2016/27
Medborgarförslag, vind- och solskydd på Vallarnas lekplats. Dnr 2017/77

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Anmälan av delegationsbeslut, KFN 2018/15
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har
sammanställts för kultur- och fritidsnämndens kännedom.
Beslutsdatum

Beslut

Delegat

2017-12-20 –
2018-02-23
2018-03-06

Beslut om
anställningar
Beslut om
lotteritillstånd
Yttrande detaljplan

Särskild
handläggare
Ordförande KFN

2018-03-02

Delegationsordning

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-14
Redovisning anställningsärenden februari 2018 – mars 2018, 2018-03-09
Delegationsbeslut, Lotteritillstånd Falkenbergs Golfklubb, 2018-03-06
Delegationsbeslut, Yttrande detaljplan Repslagaren 22, 2018-03-02

Utdragsbestyrkande
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