Protokoll
Kultur-, fritids- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-16
Sammanträdestid
08:00 – 12:00
Ajournering
09:45 – 10:10

Ledamöter

Georgia Ferris (KD)
Lars Agbrant (M)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Rickard Cavallini (L)
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M)
Sara-Lena Bjälkö (SD) §§ 84-86
Lena Berglund (MP)
Claes Bertil Claesson (C)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Andersson (C) ersätter Maria
Larsson (C)
Caroline Sheela Karlsson (S) ersätter Dahn
Persson (S)
Kjell Birgersson (L) ersätter Mikael
Salomonsgård (S)

Övriga närvarande

Niklas Andersson, förvaltningschef
Carola Andersson, bitr. förvaltningschef §§
84-87
Anneli Johansson, gatuchef
Liselott Svensson, nämndsekreterare
Emma Jakobsson, nämndsekreterare
Jessica Karlsson, Dataskyddsombud § 85
Henrik Selamis, Trafikingenjör §§ 85-86
Anna Baeck, Projektledare § 86
Jesper Shabani, Projektledare § 86
Erika Svensson, ungdomschef §§ 86-98
Christian Fager, fritidschef §§ 86-98
Johan Bengtsson, projektledare Destination
Falkenberg AB § 86
Kristina Karlsson, utvecklingsledare § 87
Katarina Löfberg, controller § 87
Torbjörn Hansson, gatuingenjör §§ 89-98

Paragrafer

§§ 84-98

Justering

Ordföranden och Agnes Polak Ljung (M).

1

Underskrifter

Sekreterare ..............................................................
Emma Jakobsson
Ordförande .............................................................
Georgia Ferris
Justerare ..................................................................
Agnes Polak Ljung (M)

2

Anslag/Bevis
Protokollet justerat 2019-05-21 och anslaget 2019-05-22. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.
Beslutsinstans
Kultur-, fritids- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-16
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-22
Datum då anslaget tas ned
2019-06-13
Protokollet förvaras hos
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Underskrift

……………………………………………………………
Emma Jakobsson
___________________________________________________________________________________________________
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 84
Fastställelse av dagordning, KFT 2019/29
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Fastställa dagordningen i enlighet med förslag med tillägg av ärende
”Införa P-skiva i P-hus Centrum”.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen
med tillägg av ärende ”Införa P-skiva i P-hus Centrum” som tillkommit
efter att kallelsen skickats ut.
Underlag för beslut
Kallelse, 2019-05-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 85
Information från dataskyddsombudet, KFT 2019/1
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsombudet Jessica Karlsson informerar om nämndens
personuppgiftsansvar.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 86
Information till nämnden, KFT 2019/1
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Länkarna, uppdatering avseende avtal (Niklas)
 Uppdrag – Förslag på effektiviseringar 2020 (Niklas) 10 min
 Protokoll, förvaltningssamverkan
Bifogad

Gata- och trafikenheten





Uppdrag – Utredning införande av p-skiva (Henrik) 30 min
Nygatan (Anna) 10 min
Statusrapport, kameraövervakning vid stationsområdet
(Anneli) 10 min
Statusrapport, Utbyggnad av cykelleden Kattegattleden
(Jesper) 10 min

Kulturavdelningen
 Ekonomisk redovisning Stadens nycklar (Carola) 10 min

Bifogad

Fritidsavdelningen
 Laxfiske (Christian, Johan) 30 min
Övrigt
 En felskrivning i kultur-, fritids- och tekniknämndens protokoll § 78
Motion - Omgestaltning av Stortorget, 2019-04-18.
Under rubriken Resultat står ”Med elva (11) Ja-röster mot en (1)
Nej-röst beslutar nämnden enligt liggande.” Det korrekta antalet
röster är 10 Ja-röster och 1 Nej-röst. Felskrivningen påverkar inte
beslutet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 87
Tertialbokslut 1, KFT 2019/472
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Godkänna månadsuppföljningen för perioden januari-april 2019 samt
överlämna till kommunstyrelsen.
2. Anteckna informationen om investeringsuppföljning till och med april
2019.
Beskrivning av ärendet
Kultur- fritid- och tekniknämnden redovisar ett överskott för perioden med
3 640 tkr. Prognostiserad avvikelse för helår uppgår till -1 100 tkr.
Motivering av beslut
Förvaltningen har upprättat månadsuppföljning för perioden januari-april
2019.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-14
Tertialrapport för januari-april 2019
Investeringsuppföljning till och med april 2019

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 88
Nyttjanderättsavtal Falkenbergs Tennisklubb, del av
Strandbaden 4 , KFT 2019/477
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden besluta
1. Godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med Falkenbergs Tennisklubb
avseende banor för padeltennis, avtal nr 200 719.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Tennisklubb har inkommit med önskemål om att få uppföra
utomhusbanor för padeltennis i anslutning till klubbens tennisanläggning
vid Skrea Strand.
Falkenbergs kommun har upprättat ett nyttjanderättsavtal med
tennisklubben avseende två stycken banor för padeltennis. Avtalet är
kostnadsfritt och nyttjanderättshavaren svarar för och bekostar samtliga
anläggnings-, underhålls- och driftskostnader för deras verksamhet inom
nyttjanderättsområdet. Avtalet löper på tio år med tillträde den 15 juni 2019.
I det fall kommunen behöver komma åt marken i förtid, innan den 15 juni
2029, har kommunen rätt att säga upp avtalet med 8 månaders
uppsägningstid, dock inte innan den 15 juni 2024. Nyttjanderättshavaren har
inte rätt till ersättning eller ersättningsmark när nyttjanderättsavtalet upphör.
Avtalet ska godkännas av kultur-, teknik- och fritidsnämnden, såsom
förvaltare av området, och av kommunstyrelsens arbetsutskott, såsom
markägare.
Motivering av beslut
Falkenbergs Tennisklubb nyttjar ett område på Skrea Strand för
tennisanläggning. Föreningen har inkommit med ett önskemål om att få
uppföra två stycken utomhusbanor för padeltennis. Falkenbergs kommun
har undersökt olika alternativ och anser det möjligt att placera padelbanorna
på ytan mellan Klitterbadet och Kattegattvägen, del av fastigheten
Strandbaden 4. Ytan är detaljplanelagd för kultur- och fritidsanläggning. Det
pågår ett utredningsarbete avseende Klitterbadets framtid och eventuell
utbyggnad/ombyggnad av Klitterbadet men någon byggnation bedöms inte
aktuell inom minst fem år. Falkenbergs kommun har upprättat ett
nyttjanderättsavtal som ger Falkenbergs Tennisklubb rätt att nyttja mark
inom fastigheten Strandbaden 4 för två stycken utomhusbanor för
padeltennis.
Området som upplåts ligger inom fastigheten Strandbaden 4 som förvaltas
av kultur-, fritid och teknikförvaltningen. Avtalet ska därför godkännas av
både kultur-, fritid- och tekniknämnden samt kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

Ekonomi
Området upplåts kostnadsfritt. Nyttjanderättshavaren svarar för samtliga
anläggnings-, underhålls- och driftskostnader för deras verksamhet inom
nyttjanderättsområdet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-13
Nyttjanderättsavtal med Falkenbergs Tennisklubb, 2019-05-07
Karta över nyttjanderättsområdet, 2019-05-10

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 89
Energi- och klimatstrategi för Hallands län - remiss,
KFT 2019/321
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden besluta
1. Att ställa sig bakom Energi- och klimatstrategin för Hallands län
2. Att lämna vidare detta beslut till Utvecklingsavdelningen som
sammanställer ett gemensamt svar för Falkenbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en Energi- och klimatstrategi för
Hallands län. Strategin har tagits fram i bred och nära samverkan med olika
aktörer i länet. Den har arbetats fram under 2017-2019 och har skickats på
remiss under våren 2019.
Det är en gedigen och välarbetat strategi. Strategin ska fastställas i oktober.
Falkenbergs kommun har fått strategin på remiss. Kommunens
utvecklingsavdelning ansvarar för att svara på remissen och har skickat ut
den på internremiss till bland annat Kultur- fritids- och tekniknämnden.
Motivering av beslut
Strategin tar avstamp i det som identifierats som Hallands viktigaste energioch klimatutmaningar
1. Fossilfria och effektiva transporter
2. Resurseffektiva och fossilfria energisystem
3. Klimatsmarta livsmedel
4. Hållbar konsumtion och produktion
Av dessa är det främst punkterna 1, 2 och 4 som är tillämpliga på Kulturfritids- och tekniknämnden.
Utmaning 1 har som mål att De halländska klimatgasutsläppen från
transportsektorn sänks med 70 procent mellan 2010 och 2030.
Fyra strategiska ställningstaganden inom utmaning 1 har tagits fram:
Ekonomi
I detta skede har inte strategin några konkreta ekonomiska konsekvenser på
nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-16
Internremiss 2019-03-26
Länsstyrelsens remiss 2019-03-07
Remissversion Energi- och klimatstrategi för Hallands län

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 90
Parkeringsförbud Kärrets väg, KFT 2019/382
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden besluta
1. Införa parkeringsförbud på del av Kärrets väg och del av Petters väg.
Beskrivning av ärendet
Parkeringsproblematiken upplevs av sökande som försämrad i och med
införandet av parkeringsförbud på del av Kärrets väg 2014. Tidigare beslut
om parkeringsförbud på Kärrets väg upplevs inte haft avsedd effekt utan har
istället förflyttat problemet närmare Tångaskolan. I dagsläget parkerar det
bilar längs med cykelbanan vilket medför att möte av två bilar på körbanan
är väldigt svårt. När det blir mötesfritt upplevs detta resulterar i snabba
accelerationer då de parkerade bilarna snabbt ska passeras innan nästa möte
kommer. Då det även ofta förekommer tunga, långa lastbilstransporter som
ska till och från fjärrvärmeverket kan det bli köbildning och trångt att
passera.
Sökande önskar parkeringsförbud dygnet runt på båda sidor av vägen,
alternativt införa parkeringsförbud vardagar 06:30-17:00.
Motivering av beslut
När en bil parkeras på Petters väg är den resterande bredden drygt 4 meter
vilket gör att möte på sträckan är försvårad. Sträckan är ca 170 meter och
det går en del tung trafik (6% enligt trafikmätning från juni 2013),
framförallt till Falkenberg Energis förbränningsanläggning.
Ekonomi
Uppsättning av vägmärke tas ur den befintliga driftsbudgeten.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-16
Skrivelse från Föräldraföreningen Falkenbergs Montessoriskola 2017-06-12
Karta Kärrets väg

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 91
Flytt av vår- och höstmarknad till Stortorget, KFT
2019/423
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden besluta
1. Att från och med höstmarknaden 2019-10-16 flytta vår- och
höstmarknaderna permanent från Nygatan till Stortorget.
2. Att marknaderna ska arrangeras tredje onsdagen i april och tredje
onsdagen i oktober årligen.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs marknad arrangeras två gånger per år av gatu- och
trafikenheten. I räddningstjänstens yttrande inför vårmarknaden 2019-04-17
sägs bl.a. att fr.o.m. höstmarknaden 2019 måste det vara ett avstånd på
minst 6 meter mellan marknadsstånd och byggnader. Den fria bredden på
gator mellan marknadsstånden måste vara minst 3 meter. Detta gör att
Nygatan inte är en möjlig plats för marknaden.
Motivering av beslut
Den enda platsen i centrum där räddningstjänstens villkor uppnås är på
Stortorget.
Ekonomi
Idag måste en hel del utrustning hyras in för att kunna tillhandahålla el till
marknadsknallarna. På Stortorget finns redan förberett med eluttag i ett antal
brunnar på parkeringsplatserna. Etablering av marknadsplats på Stortorget
kräver inte lika stor arbetsinsats och material som på Nygatan.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-23
Räddningstjänstens yttrande 2019-04-11

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 92
Satsningar i lokalsamhällen 2019, KFT 2019/354
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar
1. Bevilja bidrag för satsningar i lokalsamhällen till


Vinbergs samhälles vägförening
Inköp av 2 digitala hastighetsdisplayer
61 344 kr



Ringsegårds vägförening
Underhåll av vägskyltar samt inköp av 1 digital hastighetsdisplay
55 000 kr



Axelia vägförening
Fortsatta arbeten på utsiktsplatsen Grosslan
20 000 kr



Älvsereds vägförening
Utbyte av 3 belysningsarmaturer samt införskaffande och
uppsättning av 2 ljuspollare i park intill kyrkan, Toppered 1:202
43 750 kr



Glommens fiskeläges vägförening
Inköp av 2 digitala hastighetsdisplayer
62 350 kr



Ullareds centrums vägsamfällighet
Stödmur samt växter och jord till plantering
157 250 kr



Stranninge vägförening
Främja tillgängligheten till badplatsen Peters brygga vid
Koggerudden
25 000 kr



Norra Tröingebergs vägförening
inköp av 3 farthinder av typen busskuddar
37 500 kr



Ljungby-Lyngen samfällighetsföreningar
1 belysningsstolpe på lekplats
48 804 kr



Ullareds samfällighetsförening
Asfaltering av väg mellan väg 154 och konstgräsplanen
200 000 kr

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i budget 2014-2017 avsatt sammanlagt 500 tkr årligen för
satsningar i lokalsamhällen. Fr.o.m. 2015 hanteras satsningar i
lokalsamhällen av tekniska nämnden och fr.o.m. 2019 av kultur-, fritidsoch tekniknämnden. 2018 infördes även ett bidrag för satsningar i Ullared.
2019 slogs dessa båda bidrag ihop till ett, satsningar i lokalsamhällen och
Ullared.
Vägföreningar och vägsamfälligheter har möjlighet att ansöka om dessa
medel för åtgärder på allmän platsmark inom deras respektive
skötselområden, såsom förbättring av lekplatser, försköning av
centrumanläggningar, skapande av träffpunkter, trafiksäkerhetsåtgärder mm.
Kultur-, fritids- och teknikförvaltningens förslag är att bevilja de
ansökningar som märkts med prioritet 1 i bilaga.
Motivering av beslut
Enligt Lantmäteriet och Riksförbundet enskilda vägar (REV) skall en
vägförening endast syssla med saker av mindre ekonomisk betydelse vilket
tidigare år lett till en del avslag. I år har inga föreningar ansökt om saker
som bedöms vara av större ekonomisk betydelse.
Älvsereds vägförening har ansökt om åtgärder på mark som inte ligger inom
deras skötselområde och som dessutom är uthyrt av Falkenbergs kommun
(mark- och exploateringsenheten) till Förpacknings- och tidningsindustrin
(FTI).
Skrea vägförening har ansökt om bidrag på 70 000 kr för trafiksäkerhetsåtgärd. Vägföreningen beviljades redan 2017 ett bidrag på 100 000 kr för
åtgärder på lekplatser och komplettering med en gatubelysningsstolpe på
Högalundsvägen. Av dessa medel har man använt 23 297 kr. Resterande
76 703 kr bokades upp för att istället användas under 2018 vilket inte
gjordes utan istället bokades samma medel upp igen till 2019.
Ekonomi
Totalt finns det 1,5 miljoner kr i budget.
11 föreningar har inkommit med ansökningar på totalt 876 092 kr.
Efter arbetsutskottets beslut upptäcktes att moms inte tagits med i LjungbyLyngens samfällighetsförenings ansökan. Rättelse av bidragsbeloppet har
därför gjorts.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-02
Beslut KFTN au §
Sammanställning ansökningar 2019-05-02
Beslut om riktlinjer TKN § 16 2017-02-08
Ansökningar från föreningar

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 93
Medborgarförslag - Utökad gatubelysning på
landsbygden, KFT 2019/346
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden besluta
1. Att avslå medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Samantha Ebbesson har lämnat in ett medborgarförslag om utökad
gatubelysning på landsbygden.
Motivering av beslut
Det pågår nu ett stort arbete med att byta ut alla trästolpar för gatubelysning
i hela kommunen men främst på landsbygden. Parallellt med detta arbete har
SKL och Trafikverket tecknat ett avtal som går ut på att Trafikverket skall
kunna överta kommunägd belysning på statliga vägar. Under 2018
genomfördes ett antal pilotprojekt som skall utvärderas under 2019. Innan
dessa båda arbeten är avslutade bör inte beslut om utökad belysning på
landsbygden tas.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-11
Medborgarförslag 2018-12-03
Internremiss 2019-03-29
KF § 54 anmälan av medborgarförslag 2019-03-26

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 94
Projektbidrag "Skrea Beach Cup 2019", Falkenbergs
volleybollklubb, KFT 2019/431
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden besluta
1. Bevilja Falkenbergs volleybollklubb 25 000 kr i projektbidrag för
”Skrea Beach Cup 2019” genom att göra ett enskilt undantag från
bidragsbestämmelserna eftersom ansökan är inlämnad för sent.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs volleybollklubb har, genom kassör Ann-Lucie Nilsson, ansökt
om projektbidrag hos kultur-, fritids- och tekniknämnden för evenemanget
”Skrea Beach Cup 2019”. Ansökan till nämnden är 25 000 kr.
Motivering av beslut
Projektansökan uppfyller nämndens syfte och villkor för bidraget men
ansökan är inlämnad försent. Enligt bidragsbestämmelserna skall ansökan
göras senast tre månader innan projektets start. Föreningen har ansökt om
bidrag 2019-04-18. Arrangemanget startar 2019-06-28.
2018 arrangerades Skrea Bech Cup för första gången. 2019 satsar
föreningen lite större och har för avsikt att locka och nå lag från ett större
område. Turneringen riktar sig främst till ungdomar med syfte att vara en
familjefest. Bland annat kommer en öppen klass för vuxna/föräldrar och en
familjefajt med mixade åldrar att finnas. Samtidigt som turneringen
arrangeras kommer Destinationsbolaget att arrangera SM i
utomhusmatlagning. Arrangemangen kommer tillsammans att locka mycket
folk till Skrea strand under helgen.
Beachvolleyturneringen invigs på kvällen fredag 28/6 och pågår till
söndagen 30/6 2019.
2018 beviljades föreningen 20 000 kr från kultur- och fritidsnämnden för
”Skrea Beach Cup 2018”.
Ekonomi
Bidraget ryms inom nämndens bidragsbudget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-04-24
Projektansökan (FRI) ”Skrea Beach Cup 2019”, Falkenbergs
volleybollklubb, 2019-04-18
Ansökan om projektbidrag ”Skrea Beach Cup 2019”, Falkenbergs
volleybollklubb, 2019-04-18
Projektbudget ”Skrea Beach Cup 2019”, Falkenbergs volleybollklubb,
2019-04-18
Projektbidrag, utdrag från nämndens bidragsbestämmelser

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

Yrkande
Georgia Ferris (KD), Rikard Cavallini (L) och Claes Bertil Claesson (C)
yrkar bifall till liggande förslag.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

§ 95
Införa P-skiva i P-hus Centrum, KFT 2019/502
Beslut
Kultur-, fritids- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Ta bort parkeringsavgiften i parkeringshuset Centrum till förmån för pskiva, 2 timmar, under perioden 2019-07-01 – 2019-09-30 samt
godkänna intäktsbortfall och kostnadsökning som uppstår till följd av
beslutet.
2. Beakta beslutet i samband med över- och underskott mellan 2019 och
2020.
Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och tekniknämnden har i budget 2019 fått i uppdrag att ta
fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva. Uppdraget ska även
inkludera förslag på finansiering av intäktsbortfallet. Arbetet ska kunna tas
med i budget för 2020.
Vid sidan av uppdraget vill kultur-, fritids- och tekniknämnden att P-skiva
införs på prov i parkeringshuset Centrum redan under sommaren 2019.
Parkeringshuset är öppet mellan 7-19, alla dagar i veckan. Det är
avgiftsbelagt vardagar mellan 9-18. Betalning sker via app/sms.
Förslaget är att införa p-skiva 2 timmar under perioden 2019-07-01- 201909-30. Detta kommer gälla under parkeringshusets öppettider. Vid parkering
längre tid än 2 timmar riskerar fordonsägaren en kontrollavgift om 400 kr.
I förlängningen är ambitionen att parkeringshuset är öppet dygnet runt. För
att säkerställa trygghet och minska risk för förstörelse kommer nämnden att
äska medel för att införa ett bomsystem inkl kameraövervakning. Detta
kommer bland annat att möjliggöra ovanstående öppettider, digital skyltning
(med antalet lediga platser) samt minska behovet av övervakning.
Motivering av beslut
Genom att införa P-skiva i parkeringshuset kan fler besökare lockas till att
parkera i P-huset vilket innebär att parkeringsplatser frigörs från gatorna
men även att fler personer använder parkeringshuset.
Ekonomi
Beslutet innebär ett intäktsbortfall på grund av uteblivna parkeringsavgifter
samt ökade kostnader för omskyltning, informationsinsatser, inköp av pskivor samt ev. utökad övervakning. Nämnden kommer först till
kommunstyrelsens sammanträde att kunna lämna en sammanställning av de
ekonomiska konsekvenserna.

Utdragsbestyrkande

1 (2)

19

Falkenbergs kommun
Kultur-, fritids- och tekniknämnd 2019-05-16

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-14
Yrkande
Claes Bertil Claesson (C) yrkar, med instämmande av Lars Agbrant (M),
avslag till liggande förslag.
Karl Gustaf Carlzon (S) yrkar, med instämmande av Rikard Cavallini (L)
och Georgia Ferris (KD), bifall till liggande förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Claes Bertil
Claessons (C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande
förslag.
Reservation
Claes Bertil Claesson (C), Lars Agbrant (M), Agnes Polak Ljung (M) och
Per-Gunnar Andersson (C) reserverar sig mot beslutet.
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§ 96
Skrivelser för kännedom, KFT 2019/13
Beslut
Kultur-, fritid- och tekniknämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott














KF § 78, Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell
o Styrmodell, Falkenbergs kommun
o Bilaga – ny budgetprocess
o Vision, politisk viljeriktning och övergripande mål 2019-2022
KF § 80, Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2018 års
kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen
Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsen
Samordningsförbundet Halland
KF § 90, Antagande av antikorruptionspolicy
o Antagen antikorruptionspolicy
KF § 95, Revidering av kultur-, fritids- och tekniknämndens
reglementen; Förtydligande av ansvar för skötsel av
turistinformationsskyltar
KS § 98, Svar på kommunrevisionens granskning av intern styrning
och kontroll
o Tjänsteskrivelse, Revisorernas granskning av intern styrning
och kontroll
o Revisionsrapport
KS § 101, Kommunens månadsuppföljning och prognos februari
2019
KS § 102, Tilldelning av centrala budgetmedel
o Nämndernas ramar 2019
KS § 117, Antagande av riktlinje mot mutor
o Antagen riktlinje mot mutor
KS § 118, Antagande av riktlinje för representation och gåvor
o Antagen riktlinje för representation och gåvor
KS § 129, Redovisning av muddring
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§ 97
Redovisning av delegationsbeslut 2019, 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
2019-04-17
Beslut om tilldelning,
avbruten upphandling
2019-05-02
Beslut om att pröva och
fatta beslut om att ställa in
alternativt flytta
torghandeln till annan plats.
2019-04-15
Tillfälliga föreskrifter
2019-04-11 – Tillfälliga undantag och
dispenser, trafikverksamhet
2019-05-08
2019-04-10 – Beslut om flyttning av
fordon
2019-05-06
2019-04-11–
Yttrande, tillfällig
upplåtelse av allmän plats
2019-05-07
Delegationsbeslut anställning
2019-03-04 – Anställningar övrig
2019-04-09
personal

Delegat

Delegationsordning

Byggprojektledare

4.7

AU

6.3

Trafikingenjör
Trafikingenjör
Parkeringsövervakare

7.3, 7.7
7.14, 7.16, 7.19,
7.20
7.21

Trafikingenjör

7.22

Enhetschef

2.3

Motivering av beslut
Redovisning delegationsbeslut diariet april – maj 2019, 2019-05-08
Redovisning anställningsärenden mars – maj 2019, 2019-05-08
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§ 98
Övriga frågor kultur-, fritids- och tekniknämnden, KFT
2019/168
Lars Agbrant (M)
Lyfter frågan om problemet hur besökare till Falkenbergs arena parkerar på
lokalgatorna i närområdet på sätt som gör att det, i värsta fall, hindrar
boende att komma in och ut från sina fastigheter. Vem ska hantera det och
vad kan vi eller polisen göra åt problemet?
Christian Fager informerar om den dialog som förvaltningen har med
Falkenbergs FF om parkeringssituationen vid Falkenbergs Arena och
närområdet samt föreningens ansvar i detta. Parkeringsövervakning har skett
under senaste matchen 2019-05-15.
Kjell Birgersson (L)
Lyfter frågan om behov av ställplatser för husbilar under sommaren.
Christian Fager informerar om att Destination Falkenbergs AB har i
uppdrag att undersöka frågan om fler ställplatser.
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