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Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2019-02-05 och anslaget 2019-02-06. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.
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Kultur-, fritids- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-31
Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned
2019-02-28
Protokollet förvaras hos
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Emma Jakobsson
___________________________________________________________________________________________________
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§ 12
Fastställelse av dagordning, KFT 2019/29
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden 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
Beslutsförslag 2019-01-28
Kallelse, 2019-01-28

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 13
Information - Kommunrevisionen, KFT 2019/1
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen rapporterar föregående års granskning av nämnderna
samt presenterar hur arbetet med granskningen av nämnden 2019 kommer
att se ut.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 14
Information till nämnden 2019, KFT 2019/1
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Information om ny förvaltningschef
 Internutbildning KFTN
 Samverkansprotokoll, 2018-01-21

Bifogad
Bifogad

Ungdomsavdelningen
 Ungdomsverksamhet TG-Prästgården-Coop

Bifogad

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 15
Årsredovisning tekniska nämnden 2018, KFT 2019/16
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Anteckna informationen och överlämna tekniska nämndens
årsredovisning 2018 till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning 2018 för tekniska nämnden har upprättats.
Motivering av beslut
Då kultur- fritids och tekniknämnden är en nybildad nämnd tas tekniska
nämndens årsredovisning upp endast som information.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-21
Årsredovisning 2018, tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 16
Årsredovisning kultur- och fritidsnämnden 2018, KFT
2019/16
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Anteckna informationen och överlämna kultur- och fritidsnämndens
årsredovisning 2018 till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning 2018 för kultur- och fritidsnämnden har upprättats.
Motivering av beslut
Då kultur- fritids och tekniknämnden är en nybildad nämnd tas kultur- och
fritidsnämndens årsredovisning upp endast som information.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämnden ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-24
Årsredovisning 2018 Kultur- och fritidsnämnden, 2019-01-24

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 17
Framställan om över- och underskott tekniska
nämnden 2018, KFT 2019/17
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Äska om att inte överföra tekniska nämndens underskott på 16 520 tkr
2. Äska om att överföra över- och underskott för tekniska nämndens
löpande investeringar med totalt 2 862 tkr.
Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden redovisar ett underskott gentemot driftbudget på
16 520 tkr. De främsta orsakerna till underskottet är ökade elkostnader,
avsättning för sanering inom kvarteret Krispeln, nytt avtal och ökade
volymer inom färdtjänst, vinterväghållning samt satsningar i lokalsamhällen
och Ullared. Orsakerna till underskotten förklaras ytterligare i
beslutsunderlaget ”Framställan om över- och underskott för tekniska
nämnden 2018”
Då det gäller tekniska nämndens årliga anslag i investeringsplanen äskas om
att överföra både överskott och underskott enligt gällande principer. Även
detta specificeras i beslutsunderlaget ”Framställan om över- och underskott
för tekniska nämnden 2018”.
Motivering av beslut
Motivering av beslut framgår i beslutsunderlaget ”Framställan om över- och
underskott för tekniska nämnden 2018”.
Ekonomi
Förslaget påverkar kultur-, fritids- och tekniknämndens ekonomi positivt då
kultur- och fritidsnämndens underskott från 2018 inte behöver påverka 2019
års driftbudget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-21
Framställan om över- och underskott för tekniska nämnden 2018
Kommunfullmäktige, 2018-02-27 § 41

Utdragsbestyrkande

1 (1)

10

Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-01-31

§ 18
Framställan om över- och underskott kultur- och
fritidsnämnden 2018, KFT 2019/17
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Till kommunstyrelsen begära att kultur- och fritidsnämndens
driftunderskott på 2 187 tkr avskrivs.
2. Till kommunstyrelsen begära att kultur- och fritidsnämndens underskott
för löpande reinvesteringsanslag på 1 078 tkr överförs till kultur, -fritidsoch tekniknämnden 2019.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen prövar om nämnderna ska föra med sig över- eller
underskott gällande drift och investeringar till påföljande år. 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 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. Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2018 visar ett
driftunderskott på 2 187 tkr. Det löpande investeringsanslaget visar ett
underskott på 1 078 tkr.
Motivering av beslut
Drift
Den främsta orsaken till nämndens driftunderskott är relaterad till minskade
intäkter. Klitterbadets renovering och därmed stängning medförde ett
intäktsbortfall på 1 600 tkr, intäktskravet för Falkenbergs Arena ställdes 700
tkr för högt i budget i förhållande till det avtal som senare skrevs med
hyresgästen Falkenbergs FF och investeringsprojektet på Vallarnas
friluftsteater kunde inte färdigställas i tid vilket medförde att årets
delfinansiering från 2Entertain motsvarande 200 tkr utgick. Verksamheterna
påverkades också av höjda elpriser och ökade kostnader för vatten och sopor
kopplade till sommarens värme. Sammantaget beror underskottet på yttre
omständigheter som inte haft täckning i ram. Däremot har nämnden till viss
del kunnat minska underskottet tack vare noggrant uppföljningsarbete som
lett till omprioriteringar samt att vakanta tjänster inte kunnat tillsättas.
Löpande anslag för reinvesteringar/investeringar
Nämnden förfogade 2018 över ett löpande anslag för reinvesteringar och
investeringar på 5 000 tkr. Reinvesteringsbehovet baseras på ett flertal
underhålls- och utbytesplaner vilket innebär högre kostnader vissa år och
lägre andra. Kostnaderna varierar mellan åren men underhållsskulden är
växande över tid. För 2018 ingår basutställningen Stadens Nycklar som en
delpost inom anslaget. Kommunstyrelsen godkände i juni 2018 ett
underskott för Stadens nycklar motsvarande 1 900 tkr. Då projektet kommer

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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att belastas med ytterligare kostnader i början av 2019 begär nämnden att
underskottet flyttas över så att slutredovisning kan ske i enlighet med
beslutet.
Ekonomi
Förslaget påverkar kultur-, fritids- och tekniknämndens ekonomi positivt då
kultur- och fritidsnämndens underskott från 2018 inte behöver påverka 2019
års driftbudget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-25
Framställan av över- och underskott 2018 kultur- och fritidsnämnden 201901-25
Protokollsutdrag KS § 165 2018-06-12, Överskridande av projektbudget –
basutställningen Stadens Nycklar

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 19
Detaljplan för Långaveka 3:21 - granskningsremiss,
KFT 2019/14
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Att tillstyrka detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl.
Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och tekniknämnden har fått rubricerat detaljplaneförslag för
yttrande i samband med granskningsremiss. Huvudsyftet med detaljplanen
är att möjliggöra för bostäder i området, friliggande villor, parhus och
flerbostadshus. Centralt i området planeras även för en mindre
rekreationsplats.
Motivering av beslut
Allmänna ytor inom planområdet kommer att ha enskilt huvudmannaskap
utom cirkulationsplatsen som blir kommunalt huvudmannaskap då
trafikverket är väghållare. På samrådsremissen hade vi en rad punkter som
har setts över och åtgärdats tillsammans med gata- och trafikenheten.
Raksträckorna på bostadsgatorna kvarstår vilket sannolikt kommer betyda
att de som bor längs gatorna kommer att ha synpunkter på att
hastighetsgränsen inte följs och kan komma att vilja ha hastighetsdämpande
åtgärder.
Ekonomi
All utbyggnad av allmän plats belastar de detaljplaner som planeras inom
området (Långaveka 3:21 och Långaveka 1:17) samt exploatören. Inga
kostander tillfaller kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-09
Detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl. samt granskningshandlingar upprättade
2019-01-02

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 20
Revidering av delegationsordning för kultur-, fritid- och
tekniknämnden, KFT 2019/7
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Anta föreslagen delegationsordning för kultur-, fritids- och
tekniknämnden.
Beskrivning av ärendet
Kulturutskottets tidigare delegation att anta biblioteksplan ska tas bort ur
nämndens delegationsordning. Detta då biblioteksplan är ett
policydokument som enligt strukturen för Falkenbergs kommuns lokala
styrdokument ska antas av kommunfullmäktige.
Ett tillägg av delegat, Projektledare, har gjorts till delegationsordningens
punkt 4.7 - Beslut om tilldelning, avtalstecknande samt beslut att avbryta en
pågående upphandling inom byggprojekt med kontraktsvärde upp till 100
prisbasbelopp.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-21
Förslag till delegationsordning 2019-01-21

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 21
Revidering, beslutsattest kultur-, fritids- och
tekniknämnden, KFT 2019/10
Beslut
Kultur-, fritid- 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.
Motivering av beslut
Ny kulturchef anställs 1 februari.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-21
Förteckning, Beslutsattest, kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-02-01

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 22
Biblioteksplan 2019-2022, KFT 2019/19
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Anta biblioteksplan.
Beskrivning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta en
biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet där den biblioteksverksamhet
som kommunen bedriver som huvudman ska ingå. Biblioteksplanen är ett
policydokument som anger färdriktning för alla bibliotek i Falkenberg. Den
ska ge stöd och fungera som ledning åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2019–2022.
Kultur, - fritids- och tekniknämnden ansvarar för de delar i biblioteksplanen
som avser folkbibliotek och barn- och utbildningsnämnden för de delar som
avser skolbibliotek.
Kommunfullmäktige är den instans som beslutar om kommunens
policydokument.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas inte.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-22
Biblioteksplan 2019-2022
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet för att återkomma till
kommunfullmäktige med synpunkter i ärendet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 23
Närvarorätt vid nämndens sammanträden, KFT
2019/129
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Ge förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, verksamhetschefer
samt nämndsekreterare vid kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
generell närvarorätt vid nämndens sammanträden under perioden 20192022.
2. Ge den som nämnden kallar och bjuder in för föredragningar och
informationer närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på nämndens
föredragningslista.
Beskrivning av ärendet
Enligt kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente § 15 får nämnden
besluta om närvaro vid nämndens sammanträden.
Nämnden beslutar om vilka som har generell och specifik närvarorätt vid
nämndens sammanträde under mandatperioden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-28

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 24
Redovisning av delegationsbeslut, KFT 2019/12
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattade enligt kultur-, fritids- och tekniknämndens delegationsordning
har sammanställts för nämndens kännedom.
Beslutsdatum

Beslut

Delegationsbeslut diariet
2018-10-25
Avtal gällande
Fristadsprojekt
2018-12-01
Hyresavtal, lokal

Delegat

Delegationsordning

Förvaltningschef

2018-12-17

Avtal om samfinansiering

Förvaltningschef

2019-01-11
2019-01-16,
2019-01-23
2019-01-23

Ombudsfullmakt
Beslut om tilldelning

Ordförande
Byggprojektledare

Beslut från 2018 ej
redovisat för KFN
Beslut från 2018 ej
redovisat för KFN
Beslut från 2018 ej
redovisat för KFN
1.3
4.7

Uppsägning samt ändring
av hyresvillkor
Lotteritillstånd
Beslut om
iståndsättningsbidrag till
enskilda vägar
Tillfälliga föreskrifter,
trafikverksamhet
Tillfälliga undantag och
dispenser, trafikverksamhet
Upplåtelse av allmän plats
m.m., trafikverksamhet

Verksamhetschef

4.11

Föreningsutvecklare
Gatuingenjör

5.3
7.5

Trafikingenjör

8.3, 8.4, 8.7

Trafikingenjör

8.16, 8.19, 8.20

Trafikingenjör

8.22

Verksamhetschef

2.2

Enhetschef

2.3

2019-01-09
2019-01-14
2019-01-14 –
2019-01-15
2019-01-11 –
2019-01-22
2019-01-14

Verksamhetschef

Delegationsbeslut anställning
2018-12-21 – Anställningar av
2019-01-02
enhetschefer och övrig
direkt underställd personal
2018-11-28 – Anställningar övrig
2019-01-09
personal
Trafikärenden
2018-12-03 – Beslut om trafikverksamhet
2018-12-28

Beslut från 2018
som ej redovisats
för trafiknämnden

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-21
Redovisning anställningsärenden november 2018 – januari 2019, 2019-0121
Redovisning delegationsbeslut trafikärenden december 2018
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Redovisning delegationsbeslut diariet, oktober 2018 – januari 2019, 201901-23

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 25
Skrivelser för kännedom, KFT 2019/13
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott
 KF § 317, Val av förtroendeuppdrag för mandatperioden 2019-2022
 KS § 302, Reglemente för kultur- fritids och tekniknämnd
 KS § 321, Statligt stöd för integration - Fördelning av kvarstående
integrationsmedel
 KS § 343, Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2019
 Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen
 KS § 355, Tilldelning av budget för löneökningar
 KS § 359, Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter
 KS § 364, Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för kultur-,
fritids- och teknikförvaltningen
 KS § 15, Uppdrag i budget 2019 – Fastställande av uppdragshandlingar
 KSAU § 389, Kommunens månadsuppföljning och prognos november
2018
 Månadsuppföljning, Kommunens inkl. nämndernas
månadsuppföljningar för perioden januari-november 2018

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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