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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§1
Fastställelse av dagordning, KFT 2019/29
Beslut
Kultur-, fritid och tekniknämnden beslutar
1. Fastställa dagordningen i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Underlag för beslut
Kallelse, 2019-01-04

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§2
Information till nämnden, KFT 2019/1
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
•
Rekrytering förvaltningschef

Reglemente
•
Arvodesregler
•
Utbildningsdagar våren 2019

Bifogad

Den 4 mars 2019 kommer kommunstyrelseförvaltningen erbjuda
utbildning för samtliga förtroendevalda i Falkhallen. Mer information
om program med mera kommer.
Den 14 mars 2019 har SKL en utbildning i Falkenberg för nya
förtroendevalda med fokus på budget och ekonomistyrning. Mer
information kommer vid ett senare tillfälle.
Den 15 maj 2019 ges en heldagsutbildning med Axel Danielsson för
presidierna och förvaltningsledningarna. Mer information kommer vid
ett senare tillfälle.
Utbildning i kultur-, fritids- och tekniknämndens
verksamhetsområden. Förslag till utbildningsplan kommer att tas
fram.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§3
Arbetsordning för kultur-, fritid- och tekniknämndens
utskott, KFT 2019/6
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Godkänna arbetsordning för kultur-, fritids- och tekniknämndens utskott
enligt förslag.
Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och tekniknämnden ska anta en arbetsordning att gälla för
nämndens utskott.
Avvikande mening
Åke Andersson (V) anmäler avvikande mening till beslutet.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02
Arbetsordning, utkast

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§4
Delegationsordning för kultur-, fritids- och
tekniknämnden, KFT 2019/7
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Anta föreslagen delegationsordning för kultur-, fritids- och
tekniknämnden att gälla från och med 2019-10-11.
Beskrivning av ärendet
Huvudsyftet med delegation är att avlasta nämnden löpande rutinärenden
och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra
servicen. Delegationen innebär ett uppdrag från kultur-, fritids- och
tekniknämnden att i ett visst ärende eller grupper av ärenden besluta på
nämndens vägnar. Delegaten träder helt i nämndens ställe och ett beslut
fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av kultur-, fritids- och
tekniknämnden.
Motivering av beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden behöver anta en ny delegationsordning
att gälla från och med 2019-01-11.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02
Delegationsordning för kultur-, fritids- och tekniknämnden

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§5
Val av kultur-, fritids- och tekniknämndens
arbetsutskott 2019-2022, KFT 2019/2
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Utse följande representanter till kultur-, fritids, och tekniknämndens
arbetsutskott:
1a Ledamöter:
Georgia Ferris (KD)
Lars Agbrant (M)
Dahn Persson (S)
Maria Larsson (C)
Karl Gustaf Carlzon (S)

1b Ersättare:
Rikard Cavallini (L)
Agnes Polak-Ljung (M)

1c Presidium:
Ordförande Georgia Ferris (KD)
1:e Vice ordförande Dahn Persson (S)
2:e Vice ordförande Lars Agbrant (M)

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§6
Beslut KFT 2019-01-10Val av kultur-, fritid- och
tekniknämndens kulturutskott, KFT 2019/3
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Utse följande representanter till kultur-, fritids- och tekniknämndens
kulturutskott:
1a Ledamöter:
1b Presidium:
Georgia Ferris (KD)
Georgia Ferris (KD)
Lars Agbrant (M)
Lars Agbrant (M)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Claes Bertil Claesson (C)
Lena Berglund (MP)
Yrkande
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att få en plats i kulturutskottet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Sara-Lena Bjälkös
(SD) yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande
förslag.
Votering
Votering är begärd och är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna
Lars Agbrant (M) och Mikael Salomonsgård (S) utses till rösträknare.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande
lägger sina valsedlar i valurnan.
Voteringsresultat
Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. Med 9 röster för
liggande förslag och 2 röster för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande beslutar
nämnden enligt liggande förslag.
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02

Utdragsbestyrkande

1 (1)

10

Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§7
Val av kultur-, fritids- och tekniknämndens
representanter till tillgänglighetsrådet, KFT 2019/4
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Utse Maria Larsson (C) till ordinarie ledamot och Sara-Lena Bjälkö
(SD) till ersättare i tillgänglighetsrådet.
Beskrivning av ärendet
Inför varje mandatperiod ska varje nämnd utse en ordinarie ledamot och en
ersättare till tillgänglighetsrådet. Kommunfullmäktiges valberedning
föreslår genom beslut 2018-12-06 § 7 tilldelning av partirepresentation i
rådet.
Motivering av beslut
Utifrån valberednings beslut ska kultur-, fritids- och tekniknämnden utse en
ordinarie ledamot till tillgänglighetsrådet från (C) och en ersättare från (SD).
Ekonomi
Ledamoten erhåller ersättning för möte som belastar nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02
Beslut Kommunfullmäktiges valberedning § 7, Tilldelning av
partirepresentation i tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet,
2018-12-06

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§8
Val av ledamöter till idrottspriskommittén och
kulturpriskommittén, KFT 2019/5
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Utse ordförande Georgia Ferris (KD), 1:e vice ordförande Dahn Persson
(S) och 2:e vice ordförande Lars Agbrant (M) tillsammans med Mikael
Salomonsgård (S), Samuel Hansson (KD) samt Ghassan Ghaziri (M)
som ledamöter i idrottspriskommittén.
2. Utse ordförande Georgia Ferris (KD), 1:e vice ordförande Dahn Persson
(S) och 2:e vice ordförande Lars Agbrant (M) tillsammans med Claes
Bertil Claesson (C), Karl Gustaf Carlzon (S) samt Lena Berglund (MP)
som ledamöter i kulturpriskommittén.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun delar årligen ut pris inom idrott, kultur och miljö.
Kultur-, fritids- och tekniknämnden ska utse ledamöter till
idrottspriskommittén respektive kulturpriskommittén.
Tre nämndsledamöter ska väljas till idrottspriskommittén och tre till
kulturpriskommittén. Nämndens ordförande, även ordförande i respektive
kommitté, och nämndens 1:e och 2:e vice ordförande är ledamöter i båda
kommittéerna.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§9
Sammanträdestider 2019, KFT 2019/8
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Fastställa sammanträdesdagar och tider för 2019 för kultur-, fritids- och
tekniknämnden samt dess utskott i enlighet med förvaltningens förslag.
Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen lämnar förslag till
sammanträdestider för 2019 för kultur-, fritids- och tekniknämnden samt
dess utskott.
Nämndsammanträdena och arbetsutskottets sammanträden föreslås äga rum
på torsdag förmiddag. Kulturutskottets sammanträden föreslås äga rum på
måndag förmiddagar.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02
Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2019, 2019-01-08

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§ 10
Val av dataskyddsombud, KFT 2019/9
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för kultur-, fritids- och
tekniknämnden från och med den 11 januari 2019.
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska
varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland
annat ha följande uppgifter:
 informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar
personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
 övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och
utbilda personal
 på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet
 samarbeta med tillsynsmyndigheten
 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i
andra frågor.
Reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i
organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer,
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera
självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till
organisationens ledning.
Motivering av beslut
Fem kommuner i Halland har kommit överens om att anställa två
gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg,
Hylte och Laholm. Det ena ombudet arbetar mot Kungsbacka och Varberg
och det andra mot Falkenberg, Hylte och Laholm. Målet är att de två
dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta ställning i
övergripande frågeställningar.
För Falkenberg, Hylte och Laholm är Jessica Karlsson dataskyddsombud.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

Enligt kommunstyrelseförvaltningen ska respektive nämnd utse Jessica
Karlsson till sitt dataskyddsombud. Nämnderna kommer att interndebiteras
sin andel av kostnaden för dataskyddsombud.
I samband med att de två tidigare nämnderna kultur- och fritidsnämnden
samt tekniska nämnden upphör och slås samman till kultur-, fritids- och
tekniknämnden ska nämnden utse Jessica Karlsson som dataskyddsombud.
Ekonomi
Beslutet påverkar nämndens ekonomi. Falkenberg, Hylte och Laholm delar
på kostnaden för det gemensamma dataskyddsombudet för att därigenom
uppnå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Samtliga nämnder och
bolag ska medfinansiera tjänsten.
Enligt information från tf. kommunchef 2018-05-03 ska den nya kostnaden,
som uppstår efter förra årets budgetprocess på grund av krav från
lagstiftarna om att varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud, ses som en
tvingande åtgärd på grund av lagstiftning. Nämnden bör ta upp den nya
kostnaden i budgetprocessen för 2019 års budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritid- och tekniknämnd 2019-01-10

§ 11
Beslutattest, kultur-, fritids- och tekniknämnden, KFT
2019/10
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Utse beslutsattestanter enligt förteckning.
Beskrivning av ärendet
Kommunens nämnder ansvarar för att riktlinje för attestering följs. Varje
nämnd utser beslutsattestanter samt ersättare för dessa och ansvarar för att
upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter.

Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-02
Förteckning, Beslutsattest, kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-01-01

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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