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§ 29

Redovisning av delegationsärende 2016. Dnr 2016/4
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut enligt sammanställning
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§ 30

Utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen ska öka, uppdrag i
budget 2016. Dnr 2016/17
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta
1 anta uppdraget i budget att utreda hur ungdomsdemokratin kan öka i kommunen är

slutfört
2 överlämna utredningen till kommunfullmäktige och budgetberedningen enligt

instruktion
Beslutsunderlag
Tjänstemannautredning ”Hur kan ungdomsdemokratin i kommunen öka” 2016-08-31.
Uppdrag i budget 2016 att utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka inklusive
bilagor
Sammanfattning
Uppdrag i budget är utfört, se övervägande som sammanfattar utredningen.
Ekonomi
Uppdraget i budget påverkar inte kommunens ekonomi i sig. Förslagen som utredningen
presenterar är alla ambitionsökningar jämfört med idag och kommer att öka kommunens
driftskostnad.
Övervägande
Utredningen har haft som ambition att ta fram ett genomarbetat och objektivt
utredningsmaterial som ska kunna vara ett bra beslutsunderlag för utredningens beställare
kommunfullmäktige i Falkenberg. Arbetet har konsekvent utförs utifrån uppdragets
frågeställning hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka.
Utredningen beskriver ett nuläge där de politiska partierna, utredningens beställare, är
svaga när det gäller antal förtroendevalda under 25 år. Totalt endast 3 % av de
förtroendevalda är 25 år eller yngre och 6 av partierna i fullmäktige har inga
förtroendevalda under 25 år. Därtill har endast 2 av 8 partier ungdomsförbund som är
aktiva i Falkenbergs kommun.
Skolorna uppfyller de krav lag och läroplan ställer avseende utbildning och fostran i
demokrati och medborgarskap. Socialförvaltningen gör vad man måste göra som
skyddsnät.
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Kommunstyrelseförvaltningen som servar de förtroendevalda i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige har ingen synlig eller mätbar kontakt med ungdomar avseende
demokratifrågor, inflytande, delaktighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inom de delar där förvaltningen har ett uppdrag en
modern öppen ungdomsverksamhet som utgår från arbetssättet KEKS, Kvalitet och
kompetens i samverkan. Att ungdomar i åldersgruppen 17 – 20 år är helt utelämnade från
kommunal professionellt ungdomsarbete i Falkenberg är ovanligt och en stor brist.
Den enkätundersökning som utredningen har gjort bland gymnasieungdomar visar att 68 %
anser att det behövs en mötesplats för gymnasieungdomar.
Utredningen presenterar vidare ett brett spektra från politik, forskning och konkret
verksamhet som underlag för besvarande av uppdragets frågeställning. Denna del utgör
den röda tråden för de förslag som utredningen utmynnar i.
Utredningen gör också en djupdykning i arbetssätt och metoder och då speciellt inom de
områden som speciellt har diskuterats i kommunens olika politiska organ.
Slutligen baserat på den forskning och kunskap som utredningen redovisat lägger
utredningen sina förslag.
Trots att utredningen inte kan påverka de politiska partiernas arbete i parti,
ungdomsförbund och övriga närstående organisationer pekar ändå utredarna på att det är
inom de politiska partierna, den representativa demokratins grundpelare, som de riktigt
viktiga insatserna kan göras för att öka ungdomsdemokratin i Falkenbergs kommun.
Inom de områden där utredningen kan lägga konkreta förslag presenterar utredningen fyra
förslag. Av dessa är ungdomsråd som enskild verksamhet ett av förslagen. Utredarna pekar
på att erfarenheterna från de kommuner som har haft och har ungdomsråd (som mest drygt
100 kommuner) sådan ”top-down” typ har ingen konkret ökning av ungdomsdemokratin
kunnat märkas utanför ungdomsrådets mycket begränsade krets.
Utredningen föreslår att Falkenbergs kommun till slut bör ta steget och satsa på
ungdomsgruppen 16 – 20 år genom att införa öppen ungdomsverksamhet för
åldersgruppen 17 – 20 år, investera i och öppna ett ungdomens hus samt satsa på medel för
uppdragsbidrag till föreningslivet i stort och de politiska ungdomsförbunden speciellt.
Placering i kultur- och fritidsnämnden.
Total beräknad årlig kostnad för en samlad satsning på utredningens förslag 1 öppen
ungdomsverksamhet, 2 ungdomens hus och 4 uppdragsstöd är 6 675 tkr per år.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige och budgetberedningen enligt instruktion
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§ 31

Planeringsförutsättningar 2017 - 2019. Dnr 2016/60
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta budgetunderlag för vidare befordran till budgetberedningen

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar 2017-2019
Driftbudget
Investeringssammanställning
Budgetunderlag investeringsplan 2017-2021
Volymförändringar
Volymförändringar text
Utdrag ur protokoll KS – Stafsinge kyrkby
Exploateringskalkyl Stafsinge kyrkby
Protokoll från Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna 2016-08-29
Sammanfattning
Nämnden ska enligt centrala anvisningar lämna förslag investeringsplan för 2017-2021
samt redogöra för volymökningar 2017-2019.
Yrkande
Christina Johansson (S) yrkar bifall till förslaget för budget 2017-2019 och
investeringsplan 2017-2021 med tillägget:
”Socialdemokraterna i kultur-och fritidsnämnden yrkar bifall till budget 2017-2019 och
investeringsplan 2017-2021.
Vi föreslår att Kultur-och fritidsnämnden får ett särskilt uppdrag att utöka öppettiderna på
huvudbiblioteket hösten 2017 och att förbereda för uppstart av Ungdomens hus 2019.
Vi ser dock en fara med budgeten då det inte går att äska till drift. Hur kommer man att
kunna lösa problem som kanske uppstår under tid som inte är budgeterat?”
Per Johansson (C) yrkar bifall till förslaget för budgeten och investeringsplan
Proposition
Ordförande ställer proposition mot liggande förslag och finner förslaget till budget och
investeringsplan 2017-2021 beslutat.
Ordförande ställer proposition mot Christina Johanssons (S) yrkande och finner detta
avslaget.
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Omröstningsproposition
Ja-röst avslå yrkandet från Christina Johansson (S)
Nej-röst bifall till yrkande från Christina Johansson (S)
Omröstningsresultat
Med fyra (4) Ja-röster mot tre (3) Nej-röster finner ordförande yrkandet som avslaget.
Bilaga Kfn §31
Reservationer
Christina Johansson (S), Karl Gustav Carlzon (S), Andreas Wihlborg (S) reserverar sig till
förmån för Christina Johanssons (S) yrkande
Notering
Li Hermansson (V) bifall till budgeten men noterar avvikande mening sig till förmån för
Christina Johanssons (S) yrkande.
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§ 32

Internkontroll 2015-2016. Dnr 2016/62
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Anta granskning av och åtgärdsplaner för den ekonomiska internkontrollen, för

perioden 2015-06-01 – 2016-05-31
Beslutsunderlag
Internkontroll granskning 20150601-20160531
Redovisning åtgärdsplan Representation
Sammanfattning
Efter avslutad planperiod för ekonomisk internkontroll görs en avstämning av samtliga
granskningar. Tester av kontroller har genomförts inom 5 områden, vilka beskrivs i
beslutsunderlag ”Internkontroll granskning 20150601-20160531.
De områden där kontroll testats är följande:
•
Förvaltningsextern kontering
•
Kontanthantering vid arrangemang, teater och dylikt
•
Projekt
•
Representation
•
Periodiseringar
Ekonomi
Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.
Övervägande
Expedieras till:
Ekonomikontoret
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§ 33

Hallands kulturplan 2017-2020. Dnr 2016/58
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta förslag till yttrande 2016-08-24, som kommunens yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, Hallands kulturplan 2017-2020, 2016-08-24.
Hallands kulturplan, remissutgåva 2016-05-09.
Sammanfattning
Region Halland har till regionens kommuner lämnat förslag till ny kulturplan för yttrande.
Remissen skall för Falkenbergs kommun besvaras av kultur- och fritidsnämnden.
Ekonomi
Övervägande
Expedieras till:
Region Halland
Kommunstyrelsen
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§ 34

Remisshandling för mål och strategier för bostadsbyggande
2016-2020 i Falkenbergs kommun. Dnr 2016/70
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta förslag till yttrande 2016-08-24 som nämndens yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, Mål och strategier för bostadsbyggande…, 2016-08-24.
Remisshandling, mål och strategier för bostadsbyggande 2016-2020 i Falkenbergs
kommun, 2016-07-15.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat ett förslag till riktlinjer för Bostadsförsörjning
2016-2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-28 att remittera förslaget
till berörda instanser, med svar senast 2016-08-31. Nämnden har fått anstånd att lämna sina
synpunkter till sitt sammanträde.
Ekonomi
Övervägande
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 35

Fyllnadsval av ledamot till juryn för utdelning av Falkenbergs
kommuns idrottspris 2015-2018. Dnr 2016/74
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 välja Ulrika Mullen (S) som ledamot till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns

idrottspris för resten av mandatperioden
Beslutsunderlag
Falkenbergs kommuns författningssamling, Dnr 2001:436, regler för utdelning av
Falkenbergs kommuns idrottspris, fastställda av kommunfullmäktige 2001-12-20 § 163
Sammanfattning
Efter att juryledamot Dorontina Ademi (S) avsagt sig sin plats som ersättare i kultur-och
fritidsnämnden är en plats vakant och behöver ersättas med en ny ledamot.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämnden ekonomi
Övervägande
Juryn består av kommunfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande
och vice ordförande samt tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, vilka nämnden utser.
Expedieras till:
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§ 36

Samrådsremiss - Förslag till detaljplan för Reparatören 7,
Falkenbergs kommun. Dnr 2016/72
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1

inte lämna något yttrande i ärendet

Beslutsunderlag
Samrådsremiss – Förslag till detaljplan för Reparatören 7, från SBK 2016-07-21.
Sammanfattning
SBK har översänt förslaget till detaljplan för Reparatören 7 för samråd. Eventuella
synpunkter skall lämnas till SBK senast 2016-08-31.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Planområdet är beläget i västra delen av Falkenbergs tätort. Syftet med detaljplanen är att
pröva pågående användning, för handel med drivmedel och för verksamhetsändamål (t.ex
sällanköpshandel), genom planprocess. Området är inte av kulturhistoriskt intresse och
berör inte förvaltningens parkverksamhet, varför inget yttrande lämnas i ärendet.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen, planenheten
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§ 37

Komplettering av gatunamn Tröinge 10:3 m.fl. "Västra Tröinge" .
Dnr 2016/81
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 ge den nya gatan namnet Barytonvägen (9).

Beslutsunderlag
Karta över del av Tröinge 10:3 m.fl. ”Västra Tröinge, 2010-01-26.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-08-24, § 53.
Sammanfattning
Exploatören har uppmärksammat att en gata inom Tröinge 10:3 saknar beslutat namn. Då
gatuskyltar snart skall sättas upp önskar man en komplettering av namnsättningen.
Ekonomi
Övervägande
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Derome Hus AB
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§ 38

Information 2016. Dnr 2016/3
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag
FÖRVALTNINGSLEDING
- Månadsuppföljning juli
- Samverkansprotokollet

bilaga
bilaga

Förvaltningschefen informerar nämnden att det ingående samarbetet med
destinationsbolaget och näringslivsbolaget fungerar utmärkt.
Utredning gällande offentlig miljö är just nu i full gång och beslut ska tas i oktober.
Föreningsstödet har haft uppstart inför oktobersammanträdet. Inbjudan till
föreningslivet har gått ut i dagarna.
Bacchus har ny ägare och kommunen har varit med i diskussioner om
Kattegatthallen och höglagrets framtid har varit uppe till diskussion.
FRITID
- Info sommar:
Vallarna har under sommaren fler besök än tidigare somrar
Årets badvattenprover i havsbaden har haft fler avvikelser 2016 och en utredning
har tillsats för att se hur det kommer sig och om det är något som kan förebyggas.
Laxbeståndet i Ätran ökar enligt laxfiskeräknaren.
Fiskevårdsområdena har ökat samarbetet för att kunna göra gemensamma regler,
kultur och fritid är representerat.
Antalet felanmälaningar är konstant och de icke akuta anmälningarna kommer
under hösten att ses över.
Kultur och fritids nya Evenemangslekplats håller på att arbetas fram och kommer
att stå färdig under hösten.
Fr o m vecka 35 har kultur och fritid fullt ansvar över Bacchus och badtrappor då
ansvaret överlämnat från SBA.
Fler besökare på Klitterbadet än tidigare somrar.
Ishallen har varit igång i sommar med både konståkningsläger och elithockeyläger
där det avslutades med elithockeymatch mellan HV71 och Växjö Lakers.
Förfrågan från Svenska fotbollsförbundet gällande ungdoms EM för tjejer.
Skogstorps IH startat upp denna vecka (v35) med skolidrott och nästkommande
startar föreningslivet i hallen där IS Orion Handboll, Stafsinge If och Glommens IF
kommer ha sin hemvist
Falkenbergs IHs nybyggnation är i full fart och tidsplanen ligger fast med att
hallens ska stå klar i maj 2017
15 oktober kommer slutbesiktning av Falkenberg arena att ske.
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KULTUR
- Info sommar
Biblioteket har varit med och arrangerat kulturklubb i Badhusparken, afterbeach på
biblioteket med stöd av MCUF. Det mobila biblioteket har i sommar haft en
sommarhållplats på Vallarna.
Ny anslutningsplats för mobila biblioteket har skett där man flyttat från VIVABs
lokaler till lokal på Badhusvägen.
Ansvaret för Kuben gick den 1 januari över till KoFs verksamhet och nu har den
första revideringen med utskick till de som står i kö skickats ut för att informera om
nya regler och kösystemet.
Nationaldagsfirande hade många besökare.
Museet har under sommaren haft mindre besöker än tidigare somrar. Närmast
kommer Folkhemsmöbler att presenteras på museet.
Basutställningen ligger efter i tidschemat men förhoppningen är att den ska invigas
i Februari.
UNGDOM
- Info sommar
För ungdomsenheten allt har ”rullat på” så som det ska på sommaren. Alla
verksamheter inom området förlöpt helt enligt plan.
Succén från 2015 har arrangerats även i år med Sportsommar 2016 tillsammans
med SISU idrottsutbildarna och det egna arrangemanget Kultursommar 2016 som
har varit i Tullbroskolans lokaler under två veckor.
Öppna ungdomsverksamheten har varit igång så som tidigare somrar men en extra
satsning med hjälp av MCUF har genomförts för att kunna ha öppet under Hela
sommaren men kan konstatera att det varit flest killar som besökt den öppna
verksamheten.
Uppsökande arbete främst mot Sloalyckan har genomförts för att fånga upp
ungdomar, även mot centrum och ungdomsgrupper har detta skett. I Skateparken
har varit lite oenigt med kickbike och skateåkare detta kommer att arbetas vidare
med i vinter inför nästa sommar. Integrationsarbete har arbetats med under
sommaren. Kultur och fritid har varit behjälpliga vid barn-och
utbildningsförvaltningen av ferieskola för ensamkommande man kan kostatera att
det varit liten uppslutning och förbättringsarbetet har påbörjats.
- Kartläggning av Sloalyckan
bilaga
Carl Larsson, studentmedarbetare, som gjort en kartläggning över området Sloalyckan.
Övrig information:
Annika Håkansson, VIVAB, informerade om Falkenbergs kommuns
vattenskyddsområden. Presidiet i kultur-och fritidsnämnden kommer att ingå i en
referensgrupp gällande vattenskyddsområden.
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