MMffl

Protokoll

Nr 7

Sammanträdesdatum
2016-06-07
Sammanträdestid

08.30-12.00

FALKENBERG
Kommunstyrelsen

Närvarande
Ledamöter

Mari-Louise Wernersson (C), ordförande, inte § 194 p.g.a jäv
Per Svensson (S), 2:e vice ordförande
Claes-L Ljung (M), 1 :e vice ordförande
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)

Tjänstgörande ersättare

Stig Agnåker (C) istället för Anders Jansson (SD)
Niklas Liljeroth (M) istället för Mari-Louise Wernersson (C)
§ 194

Ersättare

Donjeta Mlinaku (S)
Niklas Liljeroth (M), inte § 194
Per-Gunnar Andersson (S)
Kristina Hallberg (V)
Ingrid Gustavsson (M)

Tjänstemän

Jenny Antonsson, utredningssekreterare
Rolf Landholm, kommunchef
Jan Fritz, ekonomichef § 171
Katarina Löfberg, controller §§ 171, 178
Sofia Hedberg Broberg, översiktsplanerare § 174
Anna Modigh, planarkitekt § 174
Josefin Selander, t.f. stadsbyggnadschef §§175-176, 191
Martin Lövström, utredare § 178
Inge Emanuelsson, VA-planerare §§ 180-182
Ingela Danielsson, kommunekolog § 185
Daniel Helsing, kommunekolog § 185
Annelie Ask, utredningssekreterare § 190
Tor Jacobsen, verksamhetschef § 190

Kommunstyrelsen 2016-06-07

Paragrafer

§§ 170 - 212

Justering

Ordföranden samt Jan Berge

Underskrifter

Sekreterare
Jenny Antonsson
Ordförande
i-Louise Wernersson

i Jan Bergi
Protokollet justerat 2016-06-08 och anslaget 2016-06-08

Underskrift
Jenny Antonsson

2(75)

Kommunstyrelsen 2016-06-07

§ 170
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 för januari – april 2016.
(AU § 180) KS 2016-120
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 1 2016.
Beslutsunderlag
Uppföljning tertial 1 2016 för kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 1 för 2016. Totalt uppvisar
kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med
8 603 tkr inklusive affärsverksamheten. Exkluderat affärsverksamheten uppgår den
positiva avvikelsen till 8 057 tkr. Den största avvikelsen finns under fysisk och teknisk
planering som visar ett överskott för perioden med 7 486 tkr beroende på obudgeterad
markförsäljning.
För helåret 2016 prognosticerar kommunstyrelsen ett sammantaget utfall om 154 052 tkr
mot budgeterat 158 992 vilket innebär en positiv avvikelse med 4 940 tkr. Fysisk och
teknisk planering prognosticerar ett överskott med 7 100 tkr medan
kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticerar ett underskott om
2 160 tkr.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 171
Tertialrapport 1 för januari – april 2016. KS 2016-121
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna tertialbokslut 1 för perioden januari – april 2016.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 för perioden januari-april 2016, samt nämndernas tertialuppföljningar.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat tertialbokslut 1 för perioden januari till och med april.
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§ 172
Reviderade principer för investeringsprocessen.
(AU § 153) KS 2016-201
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta reviderade principer för investeringsprocessen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Principer för investeringsprocessen 2016-04-22
Sammanfattning av ärendet
Gällande principer för investeringsprocessen beslutades 2014-05-23. Sedan dess har
servicenämnden tillkommit och principerna bör uppdateras till följd av detta.
Förslaget innebär även att ett politiskt beslut tas bort i processen. Enligt tidigare principer
ska facknämnd ta tre politiska beslut (steg 1, 2 och 3) innan en beställning av
lokalinvestering kan överlämnas till tekniska nämnden. I det nya förslaget krävs endast två
politiska beslut i facknämnd (steg 1 och 3).
Nytt är även att kommunstyrelsens arbetsutskott i steg 1 ska besluta om det ska tillsättas en
styrgrupp i projektet.
Principerna har även förtydligats och skrivits om, men det finns inga övriga förändringar i
sak.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Investeringsprocessen från behov till beslut i budget tar långt tid. Genom att ta bort ett
överflödigt steg påskyndas processen.
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§ 173
Bemyndigande att teckna kommunens bank- och
plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.
(AU § 165) KS 2016-191
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp över 10 000 kr
skall tecknas av någon av följande personer: Jan Fritz, Rickard Nordén, David Sjölinder
eller Liselotte Jönsson i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson,
Veronica Persson, Ingela Gunnarsson eller Negra Savic.
2 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp av 10 000 kr
och därunder skall tecknas av någon av ovanstående personer två i förening.
3 Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsers bank- och plusgiroräkningar samt kontanta
uttag skall tecknas av Jan Fritz, Rickard Nordén, Veronica Persson eller David Sjölinder
i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson, Negra Savic eller Ingela
Gunnarsson.
4 Beslutet gäller tills vidare.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-10.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att teckna bankoch plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag för kommunen samt för stiftelser, som
förvaltas av kommunstyrelsen.
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§ 174
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten.
Avrapportering av samrådsskede, förslag till revideringar.
(AU § 173) KS 2014-273
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar med tillägget att området
kring Glommen Rör och Mekaniska och minkfarmarna söder om Glommen markeras
som verksamhetsområde.
2 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att därefter ställa ut det reviderade förslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-12
Samrådsredogörelse 2016-05-24 - koncept
Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har varit ute på samråd. I
samrådet har sammanlagt 62 yttranden inkommit.
Samtliga inkomna yttranden har samlats i en samrådsredogörelse, kommenterats och sedan
har förslag till revideringar tagits fram.
Ekonomi
Det fördjupade översiktsplanarbetet med dess ingående samrådsskeden bekostas av
planenhetens budget.
Övervägande
Vissa justeringar av planen måste genomföras utifrån inkomna yttranden. Framför allt är
det i området kring Ugglarp-Långasand som de största förändringarna kommer att behöva
genomföras. När föreslagna revideringar har genomförts kan planen ställas ut.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Tore Holmefalk (C) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att området
kring Glommen Rör och Mekaniska och minkfarmarna söder om Glommen markeras som
verksamhetsområde. Per Svensson (S) instämmer i yrkandet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Tore Holmefalks (C) yrkande.
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§ 175
Centrumåtgärder – Projekt Tullbron. (AU § 184) KS 2016-231
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna information kring förslag till utveckling av Tullbron samt dess närområde.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret 2016-05-23
Projektplan (”Projektide Tullbron”), utkast 2015-11-25
Utredning (”Tullbron och dess omgivning”), daterad 2016-05-24
Sammanfattning av ärendet
Projekt Tullbron avses syfta till att lyfta fram Tullbron och dess omgivning. Inledningsvis
har frågan om belysning behandlats och utredningar inför genomförande av ett
belysningsförslag pågår. Ambitionen har vidare varit att visa på utveckling av de skilda
ytor som finns i brons närhet. Det föreligger även en sammanställning av enkätsvar.
Ekonomi
Kommunen har budgeterat 2 mkr för centrumåtgärder under 2015-2017. Medlen fördelas
på skilda projekt enligt särskild redovisning, senast gjord i KS 2015-11-17.
Samhällsbyggnadschefen står som beställare för samtliga projekt.
Samhällsbyggnadsavdelningen genomför föreslagna åtgärder kring Tullbron inom gällande
budgetram.
Övervägande
En utredning om utveckling av platserna vid Tullbrons omgivning har tagits fram.
Förslagen i utredningen avses genomföras inom ramen för budgeten för centrumåtgärder.
Parallellt med denna utredning pågår ett arbete med att ta fram ett förslag för belysning av
Tullbron.
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§ 176
Centrumåtgärder – Projekt stråkutveckling – kommunikation och
tillgänglighet. (AU § 187) KS 2015-74
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna informationen om projekt stråkutveckling till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, daterad: 2016-06-01
Tjänsteskrivelse: Avrapportering av pågående arbete i projektet, daterad: 2016-06-01
Tjänsteskrivelse: Stråkutredning i Innerstaden, daterad: 2015-02-25
Utredning: Stråkstudie i Falkenberg, daterad 2016-05-20
Sammanfattning av ärendet
En motion rörande förslag att utreda möjligheterna för bilfritt centrum i Falkenberg, under
veckosluten i december, behandlades av kommunfullmäktige i oktober 2014 (KF 2014-1028 §192). Fullmäktige gav då stadsbyggnadskontoret ett större utredningsuppdrag, att
utreda förutsättningarna för att, utöver sommartid, stänga av trafiken på Nygatan,
Torggatan och Storgatan. Fullmäktige beslöt vidare att utredningen skulle samordnas med
pågående planer och utvecklingsprocesser gällande Falkenbergs centrum och att den skulle
redovisas och behandlas i kommunstyrelsen senast i mars 2015.
I mars 2015 godkände KSAU redovisat förslag till utredningsprojekt. I beslutet står att
förslag till åtgärder ska presenteras senast 2016-06-30 och att projektet skall avslutas 201612-31.
I den tjänsteskrivelse som togs fram i samband med beslutet som fattades i mars 2015
definierades följande mål för projektet:
1. Förslag på vilka gator som ska vara gågator respektive öppna för biltrafik.
2. Förslag till tydligare separering mellan trafikslagen (bilar, cyklar, fotgängare).
3. Förslag på angöringspunkter för bilar och cyklar.
4. Utreda inriktningsförslag till ”klustrade” utbudsområden.
5. Förslag till samfinansieringslösningar mellan fastighetsägare, kommun och övriga
aktörer (voluntary Buisiness Districts -BID:s).
6. Förslag till investeringar och förslag till prioritering av dessa.
7. Metoder för att mäta fysiska flöden i Innerstaden.
8. Gynna flyttkaruseller av kommersiella verksamheter i fastigheternas markplan.
9. Attrahera nyetableringar till innerstaden.
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10. Öka den upplevda tillgängligheten och förbättra den sammanlagda upplevelsen av att
besöka stadskärnan.
11. Gynna en positiv utveckling av befintliga kommersiella och offentliga verksamheter i
Innerstaden.
För mål 1-3 har samhällsbyggnadsavdelningen ansvarat i samverkan med
utvecklingsledaren för stadskärnan. För mål 4-11 har utvecklingsledaren för stadskärnan
ansvarat.
Ekonomi
Information om projektet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Arbetet med ovan nämnda mål har fortskridit enligt följande:
Mål 1-3: En konsultrapport har handlats upp för att genomföra en stråkutredning.
Utredningen är bifogad som ett av beslutsunderlagen. Den visar på tre olika möjliga
scenarier av ett framtida trafiksystem i Falkenbergs centrum. Utredningen tydliggör hur
olika strategier för användandet av gatunätet skapar helt olika förutsättningar för
utvecklingen av Falkenbergs centrum.
Den framtagna utredningen bör betraktas som ett inspel inför det fortsatta arbetet som
kommer bestå av framtagandet av en trafiknätsanalys men även av en mindre utredning
avseende olika alternativ för gågatornas utbredning.
Mål 4-11: Ett fortlöpande arbete har bedrivits i form av diskussioner och dialog där bland
annat Falkenbergs Näringsliv AB:s styrelse, centrumgruppen och fastighetsägarna i
centrum medverkat. Detta arbete fortskrider och ”Projekt centrums delområden – visioner,
utbud & gestaltning” kommer påbörjas till hösten. Det övergripande målet är även
framgent att gynna en positiv utveckling av Falkenbergs stadskärna.
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§ 177
Centrumåtgärder - Budgeterade medel för investeringar i centrum
– rapport. (AU § 186) KS 2013-384
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna informationen kring ekonomisk utveckling i de projekt som drivs inom ramen
för budgeterade investeringsmedel för Falkenbergs centrum.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag, daterat 2016-05-23
Satsningar i centrum (projekt, ansvar och budget) 2015-2017, rapport daterad 2016-05-23
Sammanfattning av ärendet
Det yttersta ansvaret för centrumutvecklingen skiljer sig åt vad gäller ytor mellan husen
(kommunens förvaltningar och bolag) och vad gäller innehåll i husen (såväl privata som
kommunala fastighetsägare).
Utvecklingsledare har även, efter diskussioner i dialogforumet centrumgruppen 2015,
utarbetat ett förslag till fördelning av budgeterade medel för centruminvesteringar 2016.
Fördelningen på skilda projekt (”Satsningar i centrum 2015-2017”) redovisar vilka projekt
som avses genomföras under 2016. Dokumentet visar projekten, vem som är ansvarig
projektledare samt vilka medel som avses användas. I dokumentet finns även vissa tankar
kring arbetet 2017 upptagna.
Ekonomi
Kommunen har budgeterat 2 miljoner för centrumåtgärder under år 2015 och 2016.
Medlen fördelas på skilda projekt enligt särskild redovisning. Samhällsbyggnadschefen
står som beställare för samtliga projekt.
Övervägande
Budgeten för centruminvesteringar är svåröverskådlig, då den fördelas på många skilda
projekt med egna projektledare. De ingående projekten förutsätter bred samverkan och
innehåller även utredningsfaser varför tidplaner kan vara svåra att överblicka.
Bland annat på grund av att projekt berör flera förvaltningar finns svårigheter att få
kostnaderna på rätt år. Således överskreds budgeten något 2014 och detta avräknades i
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nästa års budget. År 2015 kunde budgeterade medel inte utnyttjas fullt och överskottet
disponeras därför detta år.
Prognos för utfallet i de skilda projekten redovisas i bifogat dokument Satsningar i centrum
2015-17, rapport 2016-05-23. Prognosen är mycket osäker och slutlig redovisning sker i
anslutning till årsskiftet då även förslag till satsningar 2017 presenteras.
Samhällsbyggnadsavdelningen vill, inför höstens budgetarbete, trycka på vikten av att
fortsatta investeringsmedel för Satsningar i Centrum ställs för kommande år (för år 2018
och vidare). Det är synnerligen viktigt med kontinuiteten i centrumarbetet och att
kommunen visar sin vilja att utveckla den offentliga miljön i centrumområdet.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen antecknar informationen
kring budgeterade medel för år 2016
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§ 178
Beställning av paviljong till Långåsskolan. KS 2016-235
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att de ska ta fram ett bättre
underlag på hur paviljonger kan undvikas till dess att ny- och ombyggnationerna står
klara.
2 Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott senast 28 juni 2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-25, § 55
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att beställa en paviljong till Långås. Paviljongen
ska innefatta en förskoleavdelning och ett klassrum.
Idag har Långåsskolan fyra klassrum samt ytterligare ett rum som fungerar som klassrum.
Grupperna på Långåsskolan är åldersblandade vilket innebär att det går att samutnyttja
lokalerna så att eleverna kan fördelas på de utrymmen som finns tillgängliga.
De närmsta åren kommer inte antalet elever att minska utan ligga kvar på en hög nivå. Den
förväntade inflyttningen, som är kopplat till fler lägenheter i Långås, innebär också att det
kommer bli en ökad efterfrågan på platser inom förskola och skola. Den tänkta placeringen
är i nära anslutning till den befintliga skolan och förskolan.
Vid en F-6-organisation kommer skolan behöva sju klassrum, vilket innebär att det måste
ske en om- och utbyggnation av skolan. Förskolan har inte plats för fler barn. Paviljonger
behöver komma på plats så snart som möjligt för att tillgodose det ökade behovet.
En anpassning av Långås samlingslokal, där kök och matsal ligger i källaren, behövs för att
ta emot ett ökat antal ätande. I befintlig matsal finns inbyggda skåp, dessa rivs vilket gör
att matsalen blir något större. Med hjälp av inredningsarkitekt omplaneras matsalsmiljön
för att maximera antalet sittplatser. En bättre och större serveringsdisk där även tallrikar
och glas får plats behövs, storkökskonsult kontaktas för förslag på utformning.
Köket behöver anpassas, viss äldre utrustning från den tid då tillagning skedde på plats
plockas bort och ersätts med bl.a. ny spishäll och frys. Även viss anpassning av det
befintliga renseriet, för att där ge utrymme till annan förvarning kommer att behövas
Det finns i dagsläget ingen exakt kostnad för dessa åtgärder men tanken är att använda de
reinvesteringspengar som idag finns avsatta i innevarande budget motsvarande 350 tkr.
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(BUN 200 tkr, inventarier matsal samt SVN 150 tkr köksutrustning) Möbler samt
köksutrustning återanvänds i det permanenta köket och matsalen som kommer att byggas.
Eventuellt kan det bli en något större kostnad än ovanstående som kan kopplas till
anpassning av lokalerna Alternativet att beställa serveringskök och matsal i paviljongform
framstår som betydligt dyrare.
På markplan i samlingslokalen finns ett litet kök med angränsande rum dessa behöver
anpassas för att kunna användas som klassrum och utrymme för att äta mellanmål och
eventuellt lunch.
Ekonomi
Beställningen av paviljonger har inte föregåtts av förstudie. Det kommer att uppkomma
investeringsutgifter i form av etablering, anpassning av utemiljö samt inventarier. Där till
tillkommer hyra och kostnader för avetablering.
Ansvaret för paviljongerna kommer att läggas på tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden kommer att debiteras en internhyra motsvarande tekniska nämndens
kostnader (inklusive avskrivning för etablering och anpassning av utemiljö).
Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer inte att justeras 2016 till följd av detta
beslut. Underskott till följd av beslutet bör beaktas i hanteringen av över- och underskott
från 2016 till 2017. För 2017 kommer barn- och utbildningsnämndens budgetram justeras
för volymförändringar samt för ökat pris per kvadratmeter i lokaldelen i à-priset, enligt
gällande principer.
I beslutad investeringsplan finns 200 tkr avsatta till inventarier matsal, samt 150 tkr till
köksutrustning 2016. Dessa medel avser inventarier till följd av den nybyggnad av kök och
matsal på Långåsskolan som är avsatt i budget, men som är försenad. Dessa medel kan
användas 2016 då inventarierna kommer att kunna användas även då nybyggnaden är klar.
I de fall ytterligare inventarier kommer behövas efter nybyggnationen, får det hanteras i
kommande budgetberedning.
Det finns inga medel avsatta för inventarier till ny förskoleavdelning och klassrum. Detta
får rymmas inom barn- och utbildningsnämndens årliga anslag för löpande investeringar
och eventuellt underskott bör beaktas/hanteras i behandling av över- och underskott från
2016 till 2017. Detsamma gäller de lokalanpassningar som behövs i samlingslokalen.
Övervägande
Det ökade trycket på Långåsskolan beror delvis på de nya lägenheterna som byggs i
samhället. Dessa är i sin tur delvis en följd av ökat antal kommunplacerade flyktingar i
kommunen i stort. Kommunen har tagit emot tillfälligt statsbidrag för integration och för
närvarande är det 12,7 mkr, av 54,2 mkr, som fortfarande är ospecificerade. Detta beslut
kommer generera ett underskott på barn- och utbildningsnämnden och möjligheten finns
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att finansiera underskottet med dessa ospecificerade medel. Detta ska i så fall beslutas i
kommunstyrelsens arbetsutskott som ett eget ärende.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Georgia Ferris (KD) yrkar på att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden
för att de ska ta fram ett bättre underlag på alternativ till hur paviljonger kan undvikas till
dess att ny- och ombyggnationerna står klara.
Därefter ska ärendet tas av kommunstyrelsens arbetsutskott före sommaren.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Georgia Ferris (KD) yrkande om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för
vidare utredning och beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S),
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.
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§ 179
Beställning av förskolepaviljong till Slöinge.
(AU § 193) KS 2016-234
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att de ska ta fram ett bättre
underlag på hur paviljonger kan undvikas till dess att ny- och ombyggnationerna står
klara.
2 Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott senast 28 juni 2016.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-25, § 54
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att beställa förskolepaviljong på Slöingeskolan.
Idag har Slöingeskolan tillgång till 9 klassrum och vid en F-6-organisation kommer skolan
behöva 10 klassrum, vilket innebär att förskolan måste lämna en av lokalerna för att ge
plats åt skolan. Samtidigt finns en stor efterfrågan på förskoleplatser i Slöinge. Detta
innebär att det fram till dess att det finns permanenta lösningar så finns behov av en
förskolepaviljong motsvarande en avdelning. Denna kan förläggas på Slöingeskolans tomt
alternativt Skansgårdens förskolas tomt. Paviljonger uppges behöva komma på plats så
snart som möjligt.
Ekonomi
Beställningen av paviljonger har inte föregåtts av förstudie. Det kommer att uppkomma
investeringsutgifter i form av etablering, anpassning av utemiljö samt inventarier. Där till
tillkommer hyra och kostnader för avetablering. Ansvaret för paviljongerna kommer att
läggas på tekniska nämnden och barn – och utbildningsnämnden kommer att debiteras en
internhyra motsvarande tekniska nämndens kostnader (inklusive avskrivning för etablering
och utemiljö).
Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer inte att justeras 2016 till följd av detta
beslut. Underskottet bör beaktas i hanteringen av över- och underskott från 2016 till 2017.
För 2017 kommer barn- och utbildningsnämndens budgetram justeras för
volymförändringar samt för ökat pris per kvadratmeter i lokaldelen i à-priset, enligt
gällande principer. Det finns inga medel avsatta för inventarier, varför detta får rymmas
inom barn- och utbildningsnämndens årliga anslag för löpande investeringar.
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Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Georgia Ferris (KD) yrkar på att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden
för att de ska ta fram ett bättre underlag på alternativ till hur paviljonger kan undvikas till
dess att ny- och ombyggnationerna står klara.
Därefter ska ärendet tas av kommunstyrelsens arbetsutskott före sommaren.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Georgia Ferris (KD) yrkande om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för
vidare utredning och beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S),
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.
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§ 180
Dagvattenutredning Långasand – Beslut om fortsatt arbete.
(AU § 182) KS 2013-187
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge VA-planeraren i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet enligt alt 2 nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-01-12 § 18 Dagvattenutredning Långasand - samrådsredovisning
Kommunstyrelsen 2013-12-03; § 257
Fördjupad studie av befintliga dagvattenförhållanden, Norconsult 2016-04-01 exkl bilaga
1,2 och 4
Bilaga 3 Föreslagna åtgärder Norconsult 2016-04-01
Kustnära områden utan verksamhetsområde för dagvatten, 2016-04-06
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12, § 18, att kompletterande utredningar skulle
utföras för att få en fördjupad kunskap om förutsättningarna för att göra Långasand till
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten för att genomföra en översyn av befintliga
detaljplaner för området. (KS beslut 2013-12-03 § 257)
Planarbete avses endast beröra bebyggda delar av Långasandsområdet (byggrätters
reglering på befintliga tomter). Eventuella kompletteringar med nya områden får prövas då
den fördjupade översiktsplanen för hela kustområdet prövat förutsättningarna för
kompletterande bebyggelse.
Grundförutsättningarna gällande flöden och nederbördspåverkan/klimatförändring har
utretts av Norconsult och redovisats tidigare i rapport 2015-05-15. (KS 2015-06-02, § 143)
KS beslutspunkt 1 (§18 2016-01-12) angående förprojektering besvaras i
fördjupningsutredning från Norconsult 2016-04-01 där främst kapitel 4 och 5 sammanfattar
åtgärder tekniskt och ekonomiskt. Beträffande avbördningsdiken A, B och C så är det
främst dessa åtgärder som minskar risken för översvämningar föranledda av regn och
tillförsel av vatten från avrinningsområdenas yttre delar. Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap, MSB, kan ha vissa möjligheter att lämna bidrag med upp till 60 % för
åtgärderna. Ansökan om bidrag planeras att skickas in för 2016-08-01.
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KS beslutspunkt 2 (2016-01-12, § 18) angående de juridiska förutsättningarna har
diskuterats med två jurister och både vattentjänstlagen och kommunens VA-taxa ger
möjlighet att ombesörja anslutningen av dagvatten till ett kommunalt dagvattennät på
föreslaget sätt. Det kräver dock en ny förrättning gällande samfällighetsföreningens
(vägföreningens) ansvarsområde för bl a vägdiken. Utformning med anslutning utan fysisk
förbindelsepunkt är dock inte prövat juridisk fullt ut varför en längre process kan förväntas
vid genomförandet.
KS beslutspunkt 3 (2016-01-12, § 18) angående eventuella parallellfall i kustnära områden
utan verksamhetsområde för dagvatten redovisas översiktligt och liknande frågeställningar
kan komma främst från Olofsbo, Sommarlust och Knölaberget.
Ekonomi
Av Norconsults utredning framgår att den totala kostnaden kan beräknas till 4,6 – 10,4 Mkr
(inkl projektering) beroende på hur mycket av dagvattennätet som behöver ersättas.
Detaljprojektering får visa den slutliga omfattningen.
Kostnaden fördelas enligt följande inkl tillkommande (projekteringskostnad):
- Tre avbördningsdiken A (Skällentorpsvägen), B (Ängavägen) och
 C (Långasandsvägen-Vesslundavägen) enligt utredning 2015-05-15.
 Se bilaga 3.
2,7
- Skålformade avrinningsvägar
1,2
- Föreslagna dagvattenledningar
0,5
- Föreslaget underhåll av diken
0,1
- Omläggning bef dagvattenledningar
4,6
- Omläggning bef trummor
1,1
- Förrättningskostnader, juridiskt stöd, mm
0.3
Summa kostnader
10,5 Mkr
Intäkter i form av anslutningsavgifter 350 * 13240 kr

4,6 Mkr

Sammanfattningsvis konstateras att täckningsgraden uppgår till 45 – 100 % beroende på
hur stor del av systemen som behöver åtgärdas.
Övervägande
Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för att åtgärda huvuddelen av de
dagvattenproblem som finns i Långasandsområdet kan ses som en förutsättning för att
kunna öka byggrätterna i området samt att anta ytterligare detaljplaner. Alla
översvämningsproblem kanske inte åtgärdas för framtiden beroende på hur
havsnivåhöjningen samspelar med kraftiga regn men den normala avrinningen skall kunna
hanteras.
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Om fortsatt förtätningsinventering skall utföras så skall det ske sommartid då flertalet
fastigheter i området är bebodda och det behöver i så fall planeras under juni för
genomförande i juli 2016.
Styrelserna i VIVAB och FAVRAB informerades 2016-05-19 om utredningens resultat
och de handlingsalternativ som för närvarande finns.
Handlingsalternativ:
1. Bygga enbart avbördningsdiken A, B och C utan att inrätta verksamhetsområde.
Översyn av detaljplaner med enhetlig/ökad byggrätt är tveksamt. Inget ytterligare
inventeringsarbete. Kommunal kostnad 2,7 Mkr minus ev MSB-bidrag.
2. Fortsätta inventeringsarbetet för att ha inrättandet av verksamhetsområde för dagvatten
som en möjlighet. Inventeringskostnad i inledningsskedet samt utredning juridik, ca 100
tkr. Vid eventuellt framtida genomförande svarar VA-kollektivet för kostnader och
intäkter. Underskott 5,9 Mkr minus ev MSB-bidrag.
3. Avbryta och inte göra något mer för att undvika översvämningssituationer. Översyn av
detaljplaner med enhetlig/ökad byggrätt ej möjlig.
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§ 181
Beslut om nya verksamhetsområden för
VA-verksamheten inom Gruebäck och Dalsberg (detaljplaner
Västra Tröinge och Korset). (AU § 161) KS 2016-17

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
Beslutsunderlag
Plankarta för detaljplaner Västra Tröinge och Korset
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att inrätta
verksamhetsområde för VA.
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde för detaljplaner Västra Tröinge och
Korset där detaljplan tidigare antagits samt ett område utmed väg 701 där Va-systemet har
byggts ut.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader inte uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för den del av planområdena där verksamhetsområde
tidigare ej inrättats samt för några fastigheter utmed väg 701 där VA- systemet har byggts
ut.
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§ 182
Eftra by - Beslut om nya verksamhetsområden för
VA-verksamheten. (AU § 160) KS 2016-17

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-och spillvatten) i Eftra by.
Beslutsunderlag
Översiktskarta över Eftra by
Länsstyrelsens beslut 2015-01-28 avseende verksamhetsområde och spillvattentjänst enligt lagen

om allmänna vattentjänster § 6 och § 51
VA-nämndens beslut 2015-05-21
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande § 70, 2015-10-21
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att inrätta
verksamhetsområde för VA.
Länsstyrelsen i Hallands län förelade 2015-01-28 Falkenbergs kommun att inrätta
verksamhetsområde för Eftra by samt att tillgodose behovet av vattentjänster avseende
spillvatten. VA-nämnde fastställde beslutet 2016-05-21 med ändring av
färdigställandetidpunkt till 2018-12-31. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrade sig i
ärendet rörande geografisk avgränsning 2015-10-21.
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde för det område i Eftra som omfattas av
Länsstyrelsens och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut. Beträffande miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut ingår några jordbruksfastigheter i Risarp som planeras för
inkoppling utan att formellt verksamhetsområde inrättas.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader ej uppstår för Falkenbergs kommun.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks- och
spillvatten för den del av Eftra by som omfattas av Länsstyrelsens beslut om kommunalt
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 och § 51.
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§ 183
Remissvar - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
– utökning av Smedjeholmens avloppsreningsanläggning.
(AU § 175) KS 2016-176
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Smedjeholmens
avloppsreningsanläggning.
2 Översända samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens
yttrande till tillståndsmyndigheten.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Tjänsteskrivelse, 2015-05-11
Sammanfattning av ärendet
Smedjeholmens reningsverk har inte tidigare prövats enligt miljöbalken därför prövar man
nu verksamheten enligt denna lag. Samtidigt föreslår man en utökning av
personekvilenter (pe) från 135 000 till 150 000 beräknat som årsmedelvärde vid
högbelastningsår. Personekvilenter anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.
Utökningen innebär att man tar höjd för en befolkningsökning i form av utökad anslutning
av hushåll men även för utökad belastning från verksamheter (Carlsberg, Arla m.fl.)
Samhällsbyggnadsavdelningen har önskat komplettering bland annat vad det gäller
beskrivning hur man tänker möta en framtida prognosticerad havsytehöjning.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
En utökad kapacitet att ta emot avloppsvatten är kostsamt samtidigt som det är nödvändigt.
Dels för att vi ska ha en ur smittosynpunkt bra livsmiljö för människan men även för att vi
ska kunna nå miljömålen. Hur stor den utökade kapaciteten ska bli är en avvägning mellan
nyttan och den ekonomiska kostnaden.
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Med föreliggande tillståndsansökan klaras prognosticerad befolkningsökning till 2030. Om
takten på befolkningsökningen går upp eller om andelen hushåll anslutna till reningsverket
ökar, riskerar taket i tillståndet nås redan under andra halvan av 2020-talet.
Det är även viktigt för besöksnäringen att en tillräcklig rening genomförs eftersom
näringen kan påverkas starkt negativt av dåligt badvatten vid kusten.
Vad det gäller framtida havsytehöjning tänker man hantera frågan när problemet uppstår.
Vidare skriver VIVAB att de inte förväntas ta emot mer tillskottsvatten från nederbörd
men verkar ha förbisett i resonemanget att nederbördsmängderna med en klimatförändring
förväntas öka, vilket innebär ett ökat inläckage i befintliga ledningssystem. Ett ökat
inläckage i befintliga ledningssystem innebär mer ovidkommande vatten vilket också kan
innebära att antalet tillfällen med bräddning (orenat avloppsvatten släpps utan rening) kan
komma att öka. Detta bör i högsta grad undvikas.
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§ 184
Remissvar – Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte
kommun. (AU § 175) KS 2016-175
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna Räddningstjänsten Västs yttrande till Hylte kommun som Falkenbergs
kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-16
Räddningstjänsten Väst, Tjänsteskrivelse 2016-05-02
Handlingsplan för skydd mot olyckor 2016-2018, Hylte kommun, 2016-04-13
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Hylte kommuns förslag
Handlingsplan för skydd mot olyckor 2016-2018. Handlingsplanen rör Hylte kommuns
arbete med skydd mot olyckor i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.
Ambitionen med handlingsprogrammet är att beskriva ett långsiktigt arbete för att minska
antalet olyckor samt antalet skadade på grund av händelser i form av olyckor bland de som
bor och vistas i Hylte kommun. Handlingsprogrammet är ett kommunalt styrdokument som
beskriver arbetet.
Räddningstjänsten Väst har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig.
Räddningstjänsten Väst har i sitt yttrande låtit meddela att arbetet utifrån handlingsprogrammets åtgärdsplan inte resulterar i någon direkt påverkan på varken Räddningstjänsten Västs eller Falkenbergs kommuns arbete. Med det har Räddningstjänsten Väst
ingenting att erinra mot Hylte kommuns handlingsplan mot olyckor.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av Räddningstjänsten Västs yttrande framgår att det inte föreligger någonting att erinra
mot i förslaget om handlingsplan mot olyckor, eftersom handlingsplanens åtgärder och
efterföljande konsekvenser varken påverkar Räddningstjänstens Väst eller Falkenbergs
kommun.
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Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga utöver Räddningstjänsten Västs
mening och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till Hylte kommun som
Falkenbergs kommuns remissvar.
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§ 185
Information från vattendirektivsgruppen. KS 2016-3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anteckna informationen om vattendirektivsgruppen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vattendirektivsgruppen är en förvaltningsövergripande grupp. Kommunen är medlem i
totalt 4 vattenråd.
Vattenmyndigheten har tagit fram ett åtgärdsprogram, Västerhavets vattendistrikt 20092015. Varje år ska kommunen rapportera vad de har gjort inom de 7 uppdrag som ligger på
kommunen. Falkenbergs kommun har genomfört uppdragen, med undantag av uppdraget
om att inrätta vattenskyddsområden, där arbete är påbörjat men inte avslutat.
Ett förslag på nytt åtgärdsprogram har varit ute på remiss. I nuläget inväntas ett beslut från
regeringen som gör en prövning på programmet. Tills vidare gäller därför
åtgärdsprogrammet för 2009-2015.
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§ 186
Information om Ätrans vattenråd. KS 2016-3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anteckna informationen om Ätrans vattenråd till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun deltar, tillsammans med 6 andra kommuner, i Ätrans vattenråd som
är en ekonomisk förening. Rådet stöttar vattenmyndigheten och samverkar med individer,
organisationer och kommuner.
Anteckning
Vagn Abel från Ätrans vattenråd redogör för ärendet.
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§ 187
Remissvar - Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5.
(AU § 199) KS 2016-123
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända kommunstyrelseförvaltningens yttrande som Falkenbergs kommuns svar på
remissen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-24
Remissvar på Demokratiutredningen SOU 2016:5, 2016-05-18
Sammanfattning av betänkande av 2014 års demokratiutredning SOU 2016:5, 2016-05-24
Sammanfattning av ärendet
Samtliga 290 svenska kommuner har fått möjlighet att kommentera betänkandet från 2014
års demokratiutredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit ett förslag till remissvar samt en sammanfattning
av betänkandet för att lätt kunna ge en översikt av dess innehåll.
Alla delar i betänkandet kommenteras inte. Kommunstyrelseförvaltningen har valt att bara
kommentera de delar av betänkandet som bedöms beröra Falkenbergs kommunala
verksamhet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till remissvar godkänns och skickas till
kulturdepartementet som Falkenbergs svar på remissen.
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§ 188
Remiss – Effektiv vård (SOU 2016:2). (AU § 157) KS 2016-91
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna socialnämndens yttrande till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-11
Socialnämnden 2016-04-27, § 65
Socialdepartementet, Effektiv vård (SOU 2016:2), 2016-02-24
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
betänkande Effektiv vård (SOU 2016:2). Utredningen rör en sammanhållen hälso- och
sjukvård och socialtjänst. I avsnittet till vilket remissyttrandet hör till framgår en analys
avseende de huvudsakliga komponenterna i varför vården och omsorgen om äldre
multisjuka är ineffektiv. Utredningen föreslår en ny lagstiftning som ställer krav på att
kommuner och landsting utför verksamhet gemensamt för äldre med omfattande behov.
Vidare föreslås bland annat att kommunen övertar ansvar för läkarinsatser vid fall då
kommun och landsting är överens.
Socialnämnden har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig på
Socialdepartementets remiss Effektiv vård (SOU 2016:2). Socialnämnden har i sitt
yttrande låtit meddela att utredningen innehåller många omfattande förändringar, vilka i
stort bemöts positivt. Dock ser socialnämnden behov av ytterligare utredningsarbete i form
av förtydliganden och konsekvensanalyser innan förändringar implementeras.
Ekonomi
Kommunens ekonomi väntas inte att beröras av införlivandet av de förslag utredningen
presenterar. Utredningens förslag avseende kommunens skyldighet att utföra vård och
socialtjänst gemensamt med landstinget innebär inte utvidgat ansvar för kommunen, och i
de fall kommunen ansvarar för läkarvård i enlighet med förslaget förutsätts att landstinget
ersätter uppkomna kostnader.
Övervägande
Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden ser positivt på utredningen under
förutsättning att det bland annat vidtas ett fördjupat arbete kring definitionen av vilka
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målgrupper som berörs av förändringen samt vilka konsekvenser som kan uppstå av
åtgärderna. Det är viktigt att frågor kring de föreslagna förändringarna kan rätas ut innan
åtgärderna träder i kraft.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga utöver socialnämndens mening
och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns remissvar.
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§ 189
Policy för internationellt samarbete. (AU § 192) KS 2015-236

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta förslag till policy för internationellt samarbete.
2 Policyn ska revideras vart fjärde år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till Policy för internationellt samarbete 2016-05-11
Policy för internationellt arbete antagen KF 2010-05-27 § 60
Sammanfattning av ärendet
För att bättre integrera internationella samarbeten som ett verktyg i kommunens
utvecklingsarbete finns det behov av att revidera kommunens internationella policy,
antagen av kommunfullmäktige 8 juni 2010, för att tydligare ange ramarna för arbetet så
att internationella samarbeten blir ett effektivt verktyg för kommunens utveckling.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Den föreslagna policyn syftar till att främja internationellt samarbete som ett verktyg för
att utveckla kommunen. För att underlätta tillämpningen av policyn finns det behov av att
förtydliga ramen för arbetet och renodla prioriteringarna.
Kommunens vision ”vi växer för en hållbar framtid” förutsätter bland annat att vi är öppna
mot världen och människor från andra kulturer. Globaliseringen påverkar oss. Händelser i
omvärlden blir i den globaliserade världen direkt del i vår vardag. Både kommunen som
plats och kommunen som organisation påverkas.
Kommunens arbete påverkas på flera sätt av både globaliseringen och Sveriges
medlemskap i EU. Kommunen har ett ständigt behov av att utveckla sin verksamhet. Det är
nödvändigt att pröva nya sätt att ta sig an utmaningar för att utveckla kommunen i enlighet
med vision och mål. Genom internationella samarbetsprojekt ges tillgång till fler
infallsvinklar och ofta också möjlighet till extern finansiering.
Genom den ansvarsfördelning av internationellt arbete som fastslås i den nuvarande
policyn skapades en grund för kommunen att utveckla ett mera strukturerat sätt att följa
vad som händer inom EU i frågor som är angelägna för kommunen.
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Sedan den nuvarande internationella policyn antogs har kommunens internationella arbete,
specifikt genom olika EU-projekt, utvecklats och formaliserats. Alla nämnder/förvaltningar
och bolag/bolagsstyrelser har deltagit i en process för att öka kunskapen om hur EUpåverkar på lokalnivå, vilka möjligheter som erbjuds inom olika fonder och program. Det
finns EU-kontaktpersoner på förvaltning/bolag med ansvar att särskilt bevaka EU-program
och initiativ inom sina respektive områden. Kontaktpersonerna ingår i ett
koncernövergripande nätverk som samordnas av ansvarig på utvecklingsavdelningen.
EU har antagit EU2020 strategin för tillväxt och ramprogrammet för 2014 -2020, som
innebär delvis nya förutsättningar för EU-projekt.
Vad kommunen står inför nu är att
-

skapa arbetssätt, rutiner och förhållningssätt så att internationella samarbeten, blir ett
användbart verktyg bland andra för att driva projekt inom kommunen.
söka samarbeten och ansöka om projekt/projektdeltagande som stödjer den utveckling
som kommunen strävar efter.

Yrkande
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att policyn ska
revideras vart fjärde år. Per Svensson (S) instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Filip Bertilssons (M) yrkande.
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§ 190
Projekt Falkenbergsmodell för integration.
(Int. beredningen § 7) KS 2015-112
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Ställa sig bakom det föreslagna kommunövergripande projektet ”Falkenbergsmodell för
integration” och att kommunens nämnder ska, och bolagen uppmanas att, arbeta efter
den inriktning som finns i projektdirektivet
Beslutsunderlag
Projektdirektiv och projektplan ”Falkenbergsmodell för integration”.
Protokollsutdrag Återrapportering mål för socialnämnden 2016 – integration, SN § 59
2016-04-27
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av integrationsberedningen genomfördes under oktober 2015 en förstudie med
syfte att föreslå inriktning på ett kommande förändrings/utvecklingsprojekt som ska leda
till en förbättrad integration av asylsökande och nyanlända i kommunen. Förstudien pekade
på några områden som är angelägna att utveckla för att skapa goda förutsättningar för
kommunen att nå framgång i sitt integrationsarbete. Bland annat betonades att det behövs
ett helhetsgrepp på kommunens olika insatser för dessa målgrupper med tonvikt på
samordning och samverkan internt men också att samverkan med externa aktörer behöver
utvecklas.
Förstudiens iakttagelser och slutsatser har också beaktats i socialnämndens målprojekt
avseende målområdet integration. Nämnden beslutade att under 2016 ta fram en
Falkenbergsmodell för integration som innefattar de slutsatser som dragits i såväl
integrationsberedningens förstudie som socialnämndens målprojekt. Beredningens och
nämndens gemensamma intentioner att ta fram åtgärder för en förbättrad integration
kommer därför att samordnas i ett integrationsprojekt: ”Falkenbergsmodell för
integration”. Projektet kommer dessutom att ingå som ett delprojekt i kommunstyrelsens
målprojekt angående det övergripande utvecklingsmålet att ”Falkenberg ska bli mer
inkluderande”.
Socialförvaltningen har tagit fram projektdirektiv och projektplan till det
kommunövergripande projektet som genomförs i två faser under 2016 och första halvåret
2017. Projektet presenteras i två delar med gemensamt projektdirektiv, men med separata
projektplaner, genomförandebeskrivningar och slutrapporter för respektive fas. Fas 1
omfattar huvudsakligen berörda kommunala aktörer, medan fas 2 även inbegriper externa
aktörer. Socialnämnden har tagit del av projektbeskrivningen och föreslår att
integrationsberedningen och kommunstyrelsen ställer sig bakom ”projekt
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Falkenbergsmodell för integration” och att kommunens nämnder och bolag ska arbeta efter
den inriktning som finns i projektdirektivet.
Ekonomi
Utgångspunkten för projekt ”Falkenbergsmodell för integration” är att projektet genomförs
inom ramen för befintlig budget. Under projektets gång kan det dock bli aktuellt att begära
tillskott från förvaltningsgemensamma medel avseende integration.
Yrkande
Filip Bertilsson (M) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till integrationsberedningens förslag.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till integrationsberedningens förslag med
ändringen att kommunens nämnder ska, och bolagen uppmanas att, arbeta med den
inriktning som finns i projektdirektivet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 191
Information om arbetet med kommunstyrelsens mål. KS 2016-3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anteckna informationen om kommunstyrelsens mål till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har antagit två mål för verksamheten.
-

Mål nr 1 Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka.
För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är
medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala servicen centralt. Detta
gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av privata utförare. Med
medborgare avses både boende, besökare och turister. Ett sätt att öka förtroendet
för organisationen är att verksamheten bedrivs resurseffektivt och skapar värde för
dem verksamheten är till för.

-

Mål nr 2 Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs
kommun.
I kommunens vision finns ambitionen att skapa tillväxt där invånarna upplever hög
livskvalitet. För kommunstyrelseförvaltningen handlar detta om att samordna olika
aktörer för att skapa en positiv miljö att bo och leva i. Positiva invånare är de bästa
ambassadörerna för kommunen, vilket i sin tur skapar hållbar tillväxt för hela
kommunen.

Planering för arbetet med målen har påbörjats under våren 2016.
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§ 192
Utveckling av verksamhet inom Arenaområdet.
(AU § 190) KS 2016-233
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningens i uppdrag att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden ta fram en strategisk plan för Arenaområdets långsiktiga utveckling.
2 Planen ska utreda behov av, och förutsättningar för, kompletterande byggnation vid
befintliga idrottsanläggningar samt behov av, och förutsättningar för, nyetablering av
kommunala, föreningsdrivna eller privata idrottsanläggningar inom Arenaområdet.
3 Planen ska också utreda ändamålsenligheten i att marken fortsatt är i kommunalt
ägande, respektive att delar av den avstyckas.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-25
Sammanfattning av ärendet
Ett lokalt företag inom hälsa och idrott har framfört önskemål om att kunna lokalisera sin
verksamhet till området för Falkenbergs Arena. Verksamheten innefattar gym,
gruppträning och tillhörande verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med styrgruppen för Arenaprojektet
bedömt att en verksamhet inom hälsa och idrott är lämplig att etablera inom området. Det
är utrymmesmässigt möjligt och förhindrar inte framtida kommunal verksamhet.
En försäljning/upplåtelse av mark kan genomföras genom direktanvisning,
anbudsförfarande eller genom markanvisningstävling. Vilket förfarande som är mest
lämpligt i detta fall behöver utredas vidare. Det behöver också utredas om det är
försäljning, upplåtelse av tomträtt eller eventuellt annan upplåtelse som är det mest
fördelaktiga.
Ekonomi
Förslaget kommer att generera en intäkt vid en eventuell markförsäljning.
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Övervägande
Verksamheten utgör ett bra komplement till den tänkta användningen inom Arenaområdet
och är förenlig med gällande detaljplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på etableringen och anser att den föreslagna
placeringen inte utgör hinder för deras framtida expansion.
Nackdelen med en försäljning/upplåtelse av mark inom området är att man förlorar
rådigheten över marken och dess användning. Utifrån dagens tankar stämmer förslaget väl
in men vid framtida verksamhetsförändringar kan det innebära ett hinder eller försvåra när
man behöver samordna sig med en extern aktör.
Ett alternativ till försäljning/upplåtelse av marken är att kommunen själv uppför en
generell byggnad som hyrs ut till marknadsmässiga villkor. Fördelarna med detta är att
man råder över marken och att en sådan affär skulle generera ett ekonomiskt överskott i
form av positivt driftsnetto så länge fastigheten är uthyrd. Nackdelarna med alternativet är
att det skulle konkurrera om medel i kommunens redan ansträngda investeringsbudget.
Yrkande
Filip Bertilsson (M) yrkar på att uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att tillsammans
med kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategisk plan för Arenaområdets långsiktiga
utveckling. Planen ska utreda behov av, och förutsättningar för, kompletterande
byggnation vid befintliga idrottsanläggningar samt behov av, och förutsättningar för,
nyetablering av kommunala, föreningsdrivna eller privata idrottsanläggningar inom
Arenaområdet. Planen ska också utreda ändamålsenligheten i att marken fortsatt är i
kommunalt ägande, respektive att delar av den avstyckas.
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Filip Bertilssons (M) yrkande.
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§ 193
Rapport Attraktionskraft Falkenberg.
(AU § 191) KS 2016-149

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna rapporten för Attraktionskraft Falkenberg.
2 Rapporten ska utgöra underlag för fortsatt utveckling och marknadsföring av
Falkenberg som plats.
3 Ge kommunchefen i uppdrag att implementera platsvarumärkesarbetet i den kommunala
verksamheten.
Beslutsunderlag
Rapport Attraktionskraft Falkenberg
Sammanfattning av ärendet
Under 2015 och 2016 har Falkenbergs kommunorganisation med bolag lett och samordnat
arbetet för att definiera ett varumärke för Falkenberg som plats. Arbetsprocessen har
kallats ”Attraktionskraft Falkenberg” och genomförts tillsammans med invånare, företag
och föreningar.
Platsvarumärkesarbetet syftar till att stärka Falkenbergs konkurrens- och attraktionskraft så
att fler väljer att bo, besöka och driva sina företag i kommunen. Genom att aktivt verka för
en hållbar tillväxt skapas goda förutsättningar för en fortsatt fungerande välfärd och god
samhällsservice. Det bidrar även till att fler kan och vill bidra till en ännu mer spännande
och kreativ livsplats.
Ekonomi
Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi. I dagsläget finns inga medel avsatta
för det fortsatta arbetet. Att se över ekonomiska förutsättningar och ramar för arbetet ska
ingå som del av kommunchefens uppdrag att implementera platsvarumärkesarbetet i den
kommunala verksamheten.
Övervägande
Rapporten ger en riktning för hur kommunen kan jobba vidare med platsutvecklingen.
Destinationsutvecklingen går ut på att skapa förutsättningar för Falkenberg som en
attraktiv plats.
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Detta arbete ligger helt i linje med kommunens vision: "Vi växer för en hållbar framtid"
där kommunen tydliggör sin ambition att växa och vara minst 50 000 invånare 2030.
Eftersom platsutvecklingen så starkt är kopplad till kommunens vision är det därmed också
viktigt att hela kommunorganisationen känner ansvar för det arbetet och att det integreras i
övrig kommunal verksamhet. Tillväxtverket har tydligt uttryck i rapporten ”Utveckling av
hållbara turistdestinationer” från 2015 att det är problematiskt att destinationsutvecklingen
inte tydligare kopplas till samhällsutvecklingen. Rapporten lyfter fram det offentligas roll i
destinationsutvecklingen och att destinationsutveckling är och behöver vara en del av den
övergripande planeringen av samhället för att få genomslag. Detta är just ambitionen för
det fortsatta arbetet med Attraktionskraft Falkenberg. I rapportens rekommendationer står
att ett samordnat arbetssätt kan synliggöra de samlade insatserna och säkerställa att de
inte motverkar varandra. En nyckeluppgift blir därför att harmoniera de olika insatserna
för att skapa gemensam dragkraft. Det är viktigt att kommunfullmäktige anger riktningen
för det vidare arbetet så att det kan lyftas in i förvaltningarnas arbete och bli en faktor att ta
hänsyn till i Falkenbergs framtida samhällsutveckling.

42 (73)

Kommunstyrelsen 2016-06-07

§ 194
Västra Gärdet 1:67 – Planläggning. (AU § 183) KS 2016-49
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Bevilja ansökan om planbesked.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen, daterat 2016-05-31
Bilaga 1. Orienteringskarta
Bilaga 2. Ansökan om planläggning, inkommen 2015-02-05
Bilaga 3. Sammanställning av internremiss
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs fastighet AB har inkommit med en ansökan om att ändra detaljplanen för del
av Västra Gärdet 1:67 samt en del av Västra Gärdet 2:1. Företaget har idag 3 st parhus i
norra delen av Västra gärdet 1:67 och önskar ändra detaljplan för den södra delen av
fastigheten för att kunna bygga nya hyresrätter. Sökanden gör bedömningen att ca 15-20
lägenheter kan rymmas på platsen. Området gränsar till småindustri. Västra Gärdet 1:67
ägs av sökanden och Västra Gärdet 2:1 ägs av kommunen.
För fastigheterna gäller stadsplan för Smedjeholmen III, som vann laga kraft 1974.
Området är planlagt som allmän platsmark, park.
Fastigheten är en del av bostadsområdet Valencia som till största del utgörs av
villabebyggelse. Området avgränsas i norr av väg 767 och i väster av järnvägen. Söder om
området löper ett stråk med parkmark som skyddar bostadsområdet mot störningar från det
industriområde som ligger söder om Åkarevägen respektive Kvekatorpsvägen.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete bör i sin helhet finansieras av exploatören.
Övervägande
Valencia är ett bostadsområde som i alla väderstreck är kringskuret av antingen storskalig
infrastruktur eller verksamhetsområden. Det grönområde där man nu önskar exploatera är
en viktig förutsättning för att Valencia även fortsatt ska vara en bra boendemiljö.
Den parkmark som ryms inom denna fastighet är en del av ett längre grönstråk som löper
från Lokstallarna till Smedjeholm. ”Falkenbergs grönstrukturstrategier” från 2015 slår fast
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att möjligheten ”att vistas i park- och naturområden har stor betydelse för människors hälsa
och livskvalitet. Närheten till grönområden spelar stor roll och forskning har visat att
besöksfrekvensen avtar snabbt med avståndet.” I detta dokument konstateras även att hela
Västra Gärdet, som Valencia är en del av, saknar tillgång till grönområden.
I dokumentet ”Tätortsnära natur i Falkenberg” från 2011 konstateras att grönområdet där
man nu önskar bygga bostäder har naturvärde klass 4. Det innebär relativt låga, men ändå
förekommande naturvärden. Funktionen som ekologisk korridor samt den lövskog som
finns i området torde ligga till grund för denna värdering. Ett internt samråd har
genomförts där tjänstemän på berörda förvaltningar har gett synpunkter på föreslagen
exploatering. Nedan görs en kort summering av inkomna synpunkter. En mer utförlig
sammanställning finns i bilaga 3.
Miljö- och hälsa bedömer att området inte är lämpligt för bostadsbebyggelse på grund av
de höga bullernivåerna både från närliggande industri och Åkarevägen. Istället borde
ytterligare insatser läggas på att förbättra bullerskyddet för de som redan bor i området.
VIVAB påtalar att hänsyn måste tas till befintlig dagvattenledning i områdets norra del.
Falkenbergs energi AB anger att högspänningskablar löper genom områdets södra del,
längs med Åkarevägen. Barn- och utbildningsförvaltningen menar att läget för att klara
barnomsorgssituationen i Västra Gärdet är ansträngt.
Sammanvägda avvägningar
I den nyligen antagna översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen.
Av dessa berörs framförallt strategierna 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling samt
strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av föreslagen begäran om planläggning.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planförslaget medför en lokalisering av
bullerutsatta bostäder samt ett försvårande av det utökade bullerskydd som skulle behövas
för det befintliga bostadsbeståndet. För att Falkenberg stad ska vara en bra plats att bo och
vistas i krävs tillgång till grönområden. Föreslagen planläggning skulle minska tillgången i
en del av staden där det redan idag råder brist på grönområden och skulle även skära av
viktiga gröna strukturer. Vid det interna samrådet har ett flertal olika faktorer lyfts fram,
såsom buller och situationen för barnomsorgen, som gemensamt medför att området inte
bedöms som lämpligt att bebygga.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att ansökan avslås.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Mari-Louise Wernersson (C) deltar inte i överläggning och beslut av ärendet på grund av
jäv.
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§ 195
Tröinge 6:45 – Planavtal. (AU § 200) KS 2015-358
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Tröinge 6:45 m fl.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-18
Planavtal godkänt av Stäbo Fastighet AB 2016-05-17
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-04-05 § 127 Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag
att utarbeta förslag till detaljplan för Tröinge 6:45 m fl, inordna ärendet i
planprioriteringslistan, samt teckna avtal med sökande. Ett planavtal finns nu
upprättat och har skrivits under av exploatören.
Fastigheten är detaljplanelagd (1976) för samlingslokal men har genomgått en
förändring från att ha fungerat som Folkets hus till affärs- och lagerlokal till att idag
omfatta en byggnad med 6 st lägenheter.
Fastighetsägaren Stäbo Fastighet AB önskar pröva möjligheten att bygga ytterligare
huskroppar för ca 12 nya lägenheter på fastigheten och i samband med det bekräfta
nuvarande användning för bostadsändamål. Förfrågan om planbesked föregicks av en
bygglovsansökan.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden (Stäbo Fastighet AB) tar 100 % av
kostnaden för planarbetet.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtal för Tröinge 6:45 m fl godkänns.
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§ 196
Detaljplan för Serum 9 m.fl. – Planavtal. (AU § 176) KS 2015-311
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Serum 9 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-13
Planavtal godkänt av FaBo 2016-05-10
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-01-12 § 26 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för Serum 9 m.fl.
Falkenbergs Bostads AB (FaBo) har i ansökan om planbesked angett att de i ett planarbete
önskar pröva kvarteret för främst bostadsändamål i 2-4 våningar. Kvarteret Serum gränsar i
öster till Varbergsvägen, i norr till Bergsvägen, i väster till Skomakarevägen och i söder till
grönområdet kring Falkenerarevägens tidigare planerade sträckning. Även kvarteret
Backen söder om grönytan ingår i planavgränsningen.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden (FaBo) tar 90 % och kommunen tar 10 %
av kostnaden för planarbetet.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtal för Serum 9 m.fl. godkänns.
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§ 197
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för
upprättande av publika nätverk i Falkenberg.
(AU § 171) KS 2014-399
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna informationen om förutsättningarna för upprättande av publika nätverk.
2 Uppdra åt Destination Falkenberg att föreslå platser för publika nätverk i Falkenbergs

kommun och återkomma med förslag senast i augusti 2016 för att ärendet ska tas in i
budgetberedningen.
3 Platser i Falkenbergs kommun som redan har publika nätverk ska omgående skyltas upp

i informationssyfte.
Sammanfattning av ärendet
I en motion 2014 föreslogs att kommunen utreder förutsättningarna för
upprättande av publika nätverk vid olika accesspunkter i innerstaden, Ullared och Skrea
strand. Motionären menar i sin motion att detta är ett sätt att följa utvecklingen inom
infrastruktur och framhöll ”wifi hotspots” som viktiga förutsättningar för en utvecklad
besöksnäring, förbättrad attraktionskraft och på sikt ett bättre företagsklimat med fler
arbetstillfällen.
Kommunfullmäktige beviljade motionen 29 mars 2016 och utredningen redovisas nu för
kommunstyrelsen.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 198
Redovisning av uppdrag – arbetssätt för att följa upp och
genomföra Insiktsmätningen. (AU § 158) KS 2015-356
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna det upplägg för Löpande insiktsmätning som föreslås i skrivelsen från
utvecklingsavdelningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-18
Tjänsteskrivelse Dokumenterat arbetssätt för att genomföra och följa upp Löpande
Insiktsmätning, 2016-04-18
Kommunfullmäktige 2015-12-01, § 283
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SKL)
Insiktsmätningen vid de tre tillfällen som undersökningen genomförts i denna utformning;
2011, 2013 och 2015. Fram tills i år har SKL drivit mätningar vart annat år. Framöver
kommer mätningarna att genomföras antingen månadsvis eller kvartalsvis i ett
Webbverktyg och gäller en väsentligt större omfattning av aktörer. Underlag till
datainsamlingen kommer att hanteras inom respektive kommun utifrån SKLs anvisningar.
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till utvecklingsavdelningen att ta fram ett dokumenterat
arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen enligt det nya upplägget. Ett
dokumenterat arbetssätt utifrån det nya upplägget med Löpande insiktsmätning har arbetats
fram och bifogas.
Ekonomi
Förslaget påverkar kommunens ekonomi så till vida att det utgår en kostnad för
webbverktyget, en konsultkostnad per ärende som ingår i urvalet samt föredragning av
resultat. 2015 ingick 524 ärenden i urvalet; vid samma omfattning 2016 skulle den årliga
kostnaden för webbverktyg och konsult uppgå till närmare 35 000 kr. För webbverktyget
tillkommer en startkostnad om 6000 kr. Till detta kommer interna kostnader för
handläggarnas arbetstid.
Övervägande
Myndighetsutövning är en viktig del av en kommuns funktioner, det är viktigt att detta
sköts korrekt och att det uppfattas som positivt hos de som berörs.
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Det är därför av stor vikt att återkommande ta reda på hur kommunens
myndighetsutövning uppfattas bland de som berörs av den och att denna kunskap ligger till
grund för verksamheternas förbättringsarbete. Förslaget till upplägg innebär att
Falkenbergs kommun fortsätter som tidigare år att endast mäta nöjdhet vad gäller
myndighetsutövning gentemot företag. Förslaget innebär också ett mer formellt upplägg
för redovisning av undersökningens resultat, vilket görs av ansvarig extern konsult. Vidare
ska respektive verksamhet, vars målgrupper berörs av undersökningen, årligen redovisa det
förbättringsarbete som har pågått för att nå högre nöjdhet, samt på vilket sätt respektive
verksamhet arbetat med förbättringsinsatser utifrån resultatet. Redovisningarna ska
presenteras för kommunfullmäktige.

49 (73)

Kommunstyrelsen 2016-06-07

§ 199
Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och
arvoden till förtroendevalda 2015-2018.
(ARGUS § 24) KS 2015-416

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2 I de kommunala bolagen utbetalas fast arvode enbart till ordföranden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2016-02-23, § 62
Arbetsgivarutskottet 2014-05-08, § 27
Kommunfullmäktige 2014-06-24, § 123
Arbetsgivarutskottet 2015-12-17, § 51
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-23 § 62 fått följande
yrkande antecknat i protokollet: Arbetsgivarutskottets beslut angående arvodesreglementet
för 2016 bör ses över för ställningstagande till om beslutet kan anses rymmas inom
utskottets delegation eller bör tas upp till behandling i kommunfullmäktige.
Arbetsgivarutskottet, vilken även är arvodeskommittén, gör inför varje ny mandatperiod en
översyn av Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg
kommun. Inför nuvarande mandatperiod tog arvodeskommittén fram och beslutade om
förslaget om arvoden som antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-06-24 §
123. I arvodeskommitténs översyn ingick även översyn av bolagens ersättningar. Bland
annat ingick förändringen att inget fast arvode betalas ut till vice ordförande i bolagen då
denna funktion inte längre skulle vara kvar. Förslag till förändringar skickas även till
bolagen som rekommendation. Vanligtvis tas sådana bestämmelser upp vid
bolagsstämman.
I kommunfullmäktiges beslut inför varje ny mandatperiod uppdras åt arvodeskommittén att
under kommande mandatperiod, i enlighet med bestämmelserna, årligen göra översyn av
årsarvode, det begränsade arvodets storlek samt arvode för sammanträde och övrig
ersättningsberättigad tjänstgöring. Inför 2016 tog arvodeskommittén beslut om
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löneutvecklingen inom kommunal verksamhet och innefattade även rekommendation till
förändringar avseende bolagen.
Ekonomi
Ärendet får ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
Enligt aktiebolagslagen (ABL) är det bolagsstämman som fattar beslut om arvode. I ABL 8
kap. 23 § a: Bolagsstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Av exempelvis Falkenbergs
Bostads AB:s ägardirektiv framgår av Bolagsordningens § 11 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma p.8 att ett av de ärenden som skall tas upp på ordinarie bolagsstämma är
fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
Förfarandet hittills har alltså varit att arvodeskommittén gör en mer omfattande översyn
inför ny mandatperiod, att kommittén på egen hand beslutar om årliga förändringar och att
de kommunala bolagen rekommenderas att följa arvodeskommitténs förslag.
I aktuellt ärende kan oklarhet ha uppstått i vad mån borttagande av fast arvode för vice
ordförande i bolagen var en sådan stor förändring att den borde behandlats av
kommunfullmäktige. Arvodeskommittén såg frågan mera som en naturlig följd av att
funktionen togs bort och översände därmed rekommendationen till respektive bolag på
vanligt sätt.
Ett alternativ till nuvarande beslutsordning är att arvodeskommitténs förslag, inför varje ny
mandatperiod och i det fall större förändringar görs, förs upp till kommunfullmäktige för
beslut. Kommunfullmäktige beslutar sedan rekommendera de kommunala bolagen att följa
beslutet genom att anta förslaget vid bolagsstämman.
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag.
Per Svensson (S) yrkar på att gruppledare från oppositionen i bolagen ska erhålla halva
arvodet mot ordförandeskapet. Dahn Persson (S) instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot arbetsgivarutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs.
Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Resultat
Ledamot
Per Svensson (S)
Claës L Ljung (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Stig Agnåker (C)
Lager Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

Ja-röst

Nej-röst
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall på sju Ja-röster mot fem Nej-röster samt en Avstår-röst beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med arbetsgivarutskottets förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
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§ 200
Förfrågan om sammanträdesarvode till ledamöter i
kommunala pensionärsrådet.
(ARGUS § 23) KS 2015-413

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå förfrågan från kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Förfrågan från kommunala pensionärsrådet, 2015-12-21
Socialnämnden, Organisation och arbetsformer för Kommunala Pensionärsrådet i
Falkenberg, 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har hos kommunstyrelsen begärt om att
sammanträdesarvode skall utgå till ledamöter i KPR i likhet med det som gäller för övriga
styrelser och nämnder i kommunen. KPR menar att detta är skäligt utifrån den betydelse
man har när det gäller att tillvarata pensionärers behov och intressen i den kommunala
beslutsprocessen och den tidskrävande research som krävs för att ledamöterna skall hålla
sig uppdaterade.
Dokumentet Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg
kommun gäller enbart för de förtroendevalda som utsetts av komunfullmäktige. Vanligtvis
finns för dessa en budget som baseras på de kostnader som uppstår. För övriga
samrådsorgan utgår ingen ersättning enligt dessa regler.
För KPR har socialnämnden fastställt Organisation och arbetsformer för Kommunala
pensionärsrådet i Falkenberg där bland annat följande behandlas:
”Varje politiskt obunden pensionärsorganisation i kommunen, som tillhör en

riksorganisation och vars medlemstal lokalt överstiger 50 medlemmar, får representeras av
en ledamot och en ersättare. Organisation vars medlemstal lokalt överstiger 1 000
medlemmar får representeras av ytterligare en ledamot och en ersättare.
Pensionärsorganisationernas representanter i pensionärsrådet utses av och representerar
sina organisationer.
Ledamot eller ersättare bör inte samtidigt ha uppdrag i beslutande kommunala nämnder
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och styrelser.
Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum. Ersättarna ersätter ordinarie ledamot från
pensionärsorganisationerna som avgår under mandatperioden.
De politiska ledamöterna i pensionärsrådet består av två representanter från socialnämnden
med ersättare och en representant från kommunstyrelsen med ersättare.
Ersättningar

Reseersättning till ledamöter som representerar pensionärsorganisationer utgår enligt de
bestämmelser som gäller för förtroendevalda i kommunen. Till vice ordförande, utsedd av
pensionärsorganisationerna, utgår även kommunalt sammanträdesarvode för deltagande i
pensionärsrådets sammanträden. Inga andra ersättningar utgår. ”
KPR har representanter från SPF (2+2), PRO (2+2), PRG (1+1), SPRF (1+1) och SKPF
(1+1) och skall enligt bestämmelserna sammanträda minst 6 ggr per år.”
Ekonomi
I det fall beslut tas om att arvodera och ge ersättning till ledamöter som inte utsetts av
kommunfullmäktige bör ärendet först utredas noggrant, inte minst ekonomiskt. Det torde
innebära vissa svårigheter att enbart arvodera vissa samrådsorgan, utan en utredning bör
göras över vilka som finns och deras verksamhet. Kostnaden för KPR kan uppskattas till
cirka 80 tkr. per år vid sex sammanträden och hög närvaro. Därtill finns kommunala
handikapprådet inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Möjligtvis kan kostnaderna
begränsas i det fall antalet representanter minskar.
Övervägande
Kommunens ersättningsbestämmelser bör enbart gälla för de förtroendevalda som utsetts
av kommunfullmäktige. I det fall denna inriktning ska ändras bör beaktas att liknande
samrådsorgan kan komma att rikta samma önskemål och enligt likhetsprincipen torde det
vara svårt att enbart ge ersättning till vissa. Kostnaden för dessa ersättningar bör
dessförinnan beräknas och budgeteras. Kommunens ersättningar bygger på grunden att
ingen ska förlora på sitt uppdrag och för vissa organ torde inte inkomstförlusten vara så
stor. Om man – som i socialnämndens riktlinjer – enbart inriktar sig på i första hand
reseersättning behövs ändå utredas omfattning av verksamheten.
I förfrågan görs en jämförelse med övriga styrelser och nämnder i kommunen. Man bör
dock beakta att uppdragen är helt olika. Den beslutsprocess som en nämnd har som främsta
uppgift är ett samrådsorgan helt befriat från.
Personalavdelningen föreslår att avslå förfrågan om att sammanträdesarvode ska utgå till
ledamöterna i kommunala pensionärsrådet och att grunden till detta är att Bestämmelser om
ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun enbart gäller för de
förtroendevalda, som utsetts av kommunfullmäktige.
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§ 201
Revidering av telefonpolicy. (AU § 177) KS 2016-199
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt servicenämnden att lämna förslag på styrdokument gällande
telefonanvändning i Falkenbergs kommun.
2 Servicenämnden ska återkomma med ett förslag på styrdokument senast december
2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-12
Servicenämnden 2016-04-07, § 12
Telefonpolicy, 2010-01-28
Sammanfattning av ärendet
Servicenämnden har beslutat att be kommunstyrelsen uppdra åt servicenämnden att lämna
förslag till reviderad telefonpolicy. Anledningen till beslutet är att gällande telefonpolicy,
vilken antogs av kommunfullmäktige 2010, bör ses över då det skett förändringar i de
områden policyn behandlar. I och med omläggningen av informations- och
kommunikationshanteringen i samband med införandet av kontaktcenter 2014 anser
servicenämnden att en revidering av telefonpolicyn är befogad.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar servicenämndens uppfattning vad gäller behovet av en
översyn av befintlig telefonpolicy mot bakgrund av de organisationsförändringar som
genomförts efter policyns antagande. Vidare ska policys följas upp kontinuerligt för att
vara följsamma med verkligheten. För tillfället pågår ett arbete med att fastställa en ny
struktur för Falkenbergs kommuns styrdokument. Det finns ett stort antal frivilliga
styrdokument som är i behov av en tydlighet vad gäller struktur och definition av dess
innehåll. Tanken är att arbetet ska underlätta skapandet av styrdokument och en bättre
förståelse för hur de ska användas i verksamheterna. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att servicenämnden ges i uppdrag att lämna förslag på
styrdokument för telefonanvändning i Falkenbergs kommun.
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§ 202
Rapport – ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till
funktionshindrande LSS. (AU § 166) KS 2016-37

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-03-31 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Socialnämnden 2016-04-27, § 69
Rapport – ej verkställda beslut, 2016-03-31
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunenes revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 203
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
motioner. (AU § 201) KS 2016-205

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2016-05-23
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.
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§ 204
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. (AU § 202) KS 2016-206

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2016-05-23
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december redogöra för de medborgarförslag som ännu
inte beslutats om i kommunfullmäktige.
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§ 205
Undertecknande av skrivelser och handlingar. KS 2016-253
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Skrivelser och handlingar, som följer av beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott, ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise
Wernersson med Per Svensson som ersättare samt, vid deras förhinder, förste vice
ordförande Claës L. Ljung och med kontrasignering av någon av följande tjänstemän:
Kommunchef Rolf Landholm t o m 2016-07-31 och kommunchef Charlotte Johansson
fr o m 2016-08-01, administrativ chef Marie Pettersson, ekonomi- och strategichef Jan
Fritz, personalchef Thérese Lundgren eller tf samhällsbyggnadschef Josefin Selander.
2 Handlingar, som följer av delegationsbeslut till enskild förtroendevald eller tjänsteman,
även får undertecknas av delegaten ensam.
Ärende
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att underteckna
skrivelser och handlingar, som följer av beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott. Uppdraget avser också beslut enligt delegation från
kommunstyrelsen.
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§ 206
Motion om att starta en fritidsbank.
(AU § 159) KS 2016-62

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta en
fritidsbank.
2 Kultur- och fritidsnämnden återkommer med en redovisning senast november 2016.
3 Anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-04-05
Motion om uppstart av en fritidsbank, 2016-02-16
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M) har inkommit med en motion om uppstart av en fritidsbank i
Falkenbergs kommun. Tanken är att fritidsbanken lånar ut idrottsutrustning utan kostnader,
vilket motionären likställer med bibliotek. Artiklarna skänks av privatpersoner eller
föreningar. Fritidsbanker finns idag i ett antal kommuner och drivs ofta av föreningslivet i
samarbete med kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning berett ärendet i samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen, vilken har en positiv inställning till motionens
andemening. Dock anser arbetsmarknadsavdelningen att den bör anses behandlad och
därefter att kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda förutsättningarna att inrätta en
fritidsbank.
Ekonomi
Förslaget att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheterna till ett eventuellt
inrättande av en fritidsbank påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
I Falkenbergs kommun pågår ständigt förebyggande arbete mot utanförskap under barn
och ungas uppväxt inom olika verksamheter, men också i samarbete över
förvaltningsgränserna. Uppväxtvillkoren för unga ser olika ut och debatten om
barnfattigdom är återigen aktuell. En fritidsbank i Falkenbergs kommun skulle kunna öka
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möjligheterna för fler människor att känna sig inkluderade, kunna spontanidrotta och få
chans att testa på idrott. Det kan också underlätta för barn och unga att delta i olika
fritidsaktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med i. Att tillvarata fritids- och
idrottsutrustning som annars riskerar att slängas eller inte användas, bidrar till en mer
hållbar miljö.
Arbetsmarknadsavdelningen är dock kritisk till motionens text om att fritidsbanken ska
vara ämnad endast för de som är ekonomiskt utsatta. En tanke med fritidsbank är att
tillgängliggöra en social fritid för alla barn och unga som har intresse, oavsett ekonomisk
bärkraft. Vidare är arbetsmarknadsavdelningen av uppfattningen att det inte ska tas hänsyn
till boendeort för möjlighet att nyttja fritidsbanken. För att Falkenbergs kommun ska växa
krävs hänsyn och välkomnande för barn och unga som är folkbokförda både i och utanför
kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning har samrått med kultur- och
fritidsförvaltningen, vilka stödjer förslaget att utreda förutsättningarna för en uppstart av en
fritidsbank i Falkenbergs kommun. Arbetsmarknadsavdelningen anser att en fritidsbank i
Falkenbergs kommun inte är en arbetsmarknadsfråga och ärendet bör därmed höra hemma
inom föreningslivet. Då motionens andemening tas tillvara, men förslaget istället bör
åligga kultur- och fritidsnämnden, anser arbetsmarknadsavdelningen att motionen ska
anses behandlad.
Yrkande
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 207
Motion om kommunal handlingsplan för minskad
barnfattigdom. (AU § 167) KS 2015-376

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden att genom barn- och ungdomspolicygruppen utreda behov och
presentera förslag på tänkbara åtgärder mot socialt utanförskap beroende på ekonomisk
utsatthet bland barn och unga i Falkenbergs kommun.
2 Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast december 2016.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-19
Socialnämnden 2016-03-23, § 47
Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom, 2015-11-24
Sammanfattning av ärendet
Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har inkommit med en motion om att Falkenbergs
kommun ska upprätta en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som
säkerställer att inga barn och unga diskrimineras mot bakgrund av ekonomisk bärkraft.
Motionärerna skriver att 746 barn i Falkenbergs kommun lever i vad organisationen Rädda
barnen definierar som fattigdom, det vill säga att familjens inkomst inte räcker till
nödvändiga utgifter alternativt att familjen är beroende av försörjningsstöd. Vidare menar
motionärerna att barn och unga som lever i fattigdom tenderar att fastna i utanförskap
genom hela livet.
Socialnämnden ställer sig positiva till förslaget att utarbeta en kommunal handlingsplan
mot barnfattigdom. Nämnden menar att en samverkansgrupp skulle kunna inrättas
bestående av både interna och externa intressenter för att behandla områden som
exempelvis berörda aktörers ansvarsområden och arbetssätt mot barnfattigdom. Vidare
menar socialnämnden att det är av värde att det utarbetas strategier för att uppmärksamma
faktorer som begränsar ekonomiskt utsatta barn och unga, vilket även nämns i motionen.
Dock framgår det i socialnämndens yttrande en kritik mot motionens många och specifika
att-satser kring vad handlingsplanen bör bestå i, vilka det enligt yttrandet bör vara upp till
varje nämnd att själv besluta om.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas beroende på vilka eventuella åtgärder som vidtas, samt
dess innehåll och utformning. Ekonomin får specificeras närmare som del av utredningen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning att det är angeläget att
belysa den problembild motionärerna beskriver som rör barnfattigdom. Ekonomisk
utsatthet bland barn och unga leder till direkta konsekvenser för dem som berörs, men
risken finns även för att det utvecklas ett socialt utanförskap på längre sikt.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas andemening, men ser samtidigt en
problematik i motionens att-satser, eftersom dessa i varierande grad bryter ut detaljerat
innehåll i befintliga riktlinjer och regelverk som de olika nämnderna arbetar efter i
dagsläget. Att kommunfullmäktige ska detaljstyra nämndernas verksamheter i enlighet
med motionens att-satser menar kommunstyrelseförvaltningen är mindre lämpligt.
Falkenberg och övriga svenska kommuner förutsätts förhålla sig till de lagar som lägger
grunden för likställighet mellan människor och ska garantera välfärd samt god livskvalitet.
De kommunala verksamheternas innehåll, tillgänglighet och utbud ska i hög utsträckning
anpassas för samtliga medborgares behov och förmågor. Efterlevnaden av sådana juridiska
åligganden kan kräva att särskilda resurser avsätts för enskilda grupper i samhället.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att ett sådant inkluderande perspektiv är en naturlig
och ständig utgångspunkt i den kommunala förvaltningen. Därför kan styrdokument som
reglerar särskilda fall, exempelvis barnfattigdom, riskera att skymma sikten för en
helhetsplan att presentera bästa möjliga nytta utifrån den kommunala kompetensen.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att det är relevant att uppdra barn- och
ungdomspolicygruppen, vilken är en samverkansgrupp med företrädare från barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen, att
utreda behov och presentera förslag på tänkbara åtgärder mot utanförskap bland barn och
unga beroende på ekonomisk utsatthet. Samverkansgruppen presenterade en utredning om
åtgärder för likvärdiga förutsättningar gällande barn och unga för kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen anser att barn- och ungdomspolicygruppen kan vara ett bra
forum för att arbeta vidare med frågorna i form av samverkansgrupp. Detta motiveras av
socialnämndens positiva yttrande samt att det har gått ett antal år sedan den senaste
översynen. Delar av den utredning som presenterades 2013 kan vara avstamp för en ny
utredning som redovisar behov och åtgärder, vilka det är upp till varje nämnd att prioritera.
I och med ovanstående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, genom
barn- och ungdomspolicygruppen, får i uppdrag att utreda behov och presentera förslag på
tänkbara åtgärder mot socialt utanförskap beroende på ekonomisk utsatthet bland barn och
unga i Falkenbergs kommun. Därmed kan motionen anses behandlad.
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§ 208
Motion om byaträffar i Falkenbergs kommun.
(AU § 178) KS 2015-365

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillsyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-12
Yttrande från Falkenbergs Näringslivs AB, 2016-05-04
Motion om byaträffar i Falkenbergs kommun, 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska
formulera riktlinjer för vilka orter som ska vara aktuella för så kallade byaträffar, samt att
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti ges möjlighet att delta på
sådana sammankomster. Syftet är att de förtroendevalda ska ha stadig dialog med de
boende på landsbygden.
Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) förmedlar i sitt yttrande att kommunen arbetar aktivt
för att stödja och lyssna till kommuninvånarna, oavsett om de är bosatta i centralorten eller
på landsbygden. Då dialogen med medborgare anses likvärdig oavsett boendeort ser inte
FNAB behov av kommunalt anordnade politiska sammankomster mellan medborgare och
förtroendevalda i motionens anda.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med ständig
dialog mellan medborgare och förtroendevalda i hela kommunen. På så sätt stärks
förtroendet för kommunen som politiskt styrd organisation. I de politiska beslut som
dagligen fattas i olika sammanhang finns en medvetenhet kring hela kommunens
välmående och likvärdighet. Det är däremot mer givande att anordna dialogmöten där och
då det finns uppenbara behov för samtal. Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed, i
likhet med FNAB:s yttrande, att det ej är erforderligt med särskilda så kallade byaträffar på
orter i inlandet just på grund av det faktum att platserna finns på landsbygden.
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Falkenbergs kommun ger idag medborgare, oavsett bostadsort, möjlighet att exempelvis
inkomma med medborgarförslag och ställa en fråga till kommunfullmäktige på
allmänhetens frågestund. Frågestunden kommer under en försöksperiod från och med år
2017 utökas från två fullmäktigesammanträden per år till samtliga sammanträden.
På så sätt öppnar Falkenbergs kommun upp för aktiva samtal och inflytande bland
kommunens alla invånare.
Då det finns ett kommunkontor i Ullared som har öppet fem dagar i veckan, där även
kommunstyrelsens ordförande kontinuerligt arbetar, anser kommunstyrelseförvaltningen
att representationen av förtroendevalda i kommunal regi är proportionerlig och likvärdig.
Kommunstyrelseordförandens vistelse i Ullared annonseras utåt för att möjliggöra för
intresserade medborgare att besöka kommunrådet och ha en dialog om frågor som berör. I
övrigt finns kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Falkenbergs kommun, som är
bosatta på olika platser i hela kommunen, tillgängliga för medborgare just i syfte att
möjliggöra dialog. Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar i övrigt de politiska
partiernas samtal med medborgare för att på så sätt få uppslag för politiska frågor och öka
möjligheterna till en bred och växande representation i det lokalpolitiska arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen ser generellt sett positivt på samtal mellan medborgare och
förtroendevalda som ökar den demokratiska förståelsen och inflytandet, men det ska finnas
fog för sammankomster om sådana anordnas i kommunal regi. Kommunalt anordnade
möten bör utgå från klara syften och identifierade behov. Några argument för att
landsbygdsbor är i ett särskilt behov av dialogmöten mer än övriga medborgare framgår
inte av motionen. Mot den bakgrunden anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
om att kommunen ska anordna så kallade byaträffar bör avslås.
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§ 209
Medborgarförslag om kommunsammanslagning.
(AU § 155) KS 2016-192

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-04
Medborgarförslag om kommunsammanslagning, 2016-04-26
Sammanfattning av ärendet
Bo Rylander har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska ingå
en kommunsammanslagning med Varbergs kommun, lämpligen efter kommande
kommunalval. Förslaget motiveras bland annat genom den gemensamma samverkan som
är gällande kommunerna emellan.
Ekonomi
Förslaget till beslut att avslå medborgarförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av vad Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting förmedlar i
sakfrågan om kommunsammanslagningar är det endast regeringen som har möjlighet att
fatta beslut som rör kommunernas och landstingens indelning. Det ges följaktligen inget
utrymme för Falkenbergs kommun att på egen hand besluta om att ingå en
kommunsammanslagning med Varbergs kommun, oavsett hur stor viljan för en
sammanslagning i vare sig Falkenberg och Varberg än må vara. Däremot framgår det i
lagtexten att regeringen vid prövning av frågor om sammanslagningar ska ta särskild
hänsyn till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av
indelningen. Vidare framgår att fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas
av en kommun eller medlem av en kommun, vilket ska inges till kammarkollegiet.
Falkenberg är en kommun med en stabil befolkningsökning över tid. Idag uppnår
invånarantalet nästan 43 000, vilket är mer än fem gånger så stort som vad förväntades av
en kommun i samband med den senaste kommunreformen under 1970-talet. Vidare har
kommunens goda ekonomiska utveckling legat till grund för att fatta stora och långsiktiga
beslut som påverkar Falkenbergs kommun framöver. Kommunen seglar generellt sätt på en
våg av positivism och klarar av de utmaningar som dagens samhälle förväntar sig av de
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kommunala verksamheterna. Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att
Falkenbergs kommun uppfyller uppdragen och med det lever upp till den kompetens
kommunen har mandat att ansvara för.
Kommunstyrelseförvaltningen ser således inga kvalificerade argument som talar för att
Falkenbergs kommun aktivt ska ta ställning för en sammanslagning med en annan
kommun.
Regeringens civilminister har i olika sammanhang visat intresse för att utreda alternativa
lösningar för hur kommuner ska kunna klara av att uppfylla det kommunala uppdraget och
därmed pröva dess kompetens. Att Falkenbergs kommuns fullmäktige skulle föregripa en
utredning om möjliga förslag för hur framtidens offentliga rike ska vara organiserat menar
kommunstyrelseförvaltningen vore oklokt. Medan kommunal samverkan idag är en
effektiv lösning vad gäller administration och ekonomi, vilket kommunen delar med
Varberg i en del avseenden, är det möjligt att sammanslagningar eller asymmetrisk
uppdelning (statlig fördelning av kommunala uppdrag) är alternativ för morgondagen.
Falkenbergs kommun kommer precis som tidigare fortsätta omvärldsbevakningen
beträffande den kommunala kompetensen.
Mot ovanstående övervägande anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås och kommunfullmäktige därmed inte driver frågan om att Falkenbergs kommun
ska ingå en kommunsammanslagning.
Yrkande
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 210
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder
i Glommen. (AU § 168) KS 2016-82

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-09
Tekniska nämnden 2016-04-20, § 33
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Glommen, 2016-02-22
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Nordberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
påverka Trafikverket att upprätta trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Glommen genom att
anlägga en gång- och cykelväg på Glumstensvägens södra sida från rondellen till affären.
Vidare skriver förslagsställaren att det behövs hastighetsdämpande åtgärder på
Glumstensvägens 30-sträcka. Anledningen till förslagen är att förslagsställaren anser att
dagens gång- och cykelväg är riskabel att trafikera, särskilt när det är mörkt. Vidare
upplever förslagsställaren att trafiken på vägen är tung och inte tar hänsyn till gällande
hastighetsbestämmelser.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget ska avslås och förmedlar i korthet att förslagsställaren bör vända sig
till Trafikverket med sina synpunkter på hastighetsdämpande åtgärder och upprättande av
gång- och cykelväg på Glumstensvägen, eftersom det är en statlig väg. Kommunen
behandlar dock frågan i planprogram och i kommande detaljplaner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att
förslagsställarens idéer om gång- och cykelväg och hastighetsdämpande åtgärder på
Glumstensvägen i Glommen bör riktas till Trafikverket eftersom aktuell väg är statlig och
Trafikverket är ansvarig myndighet för statliga vägar. Trots att vägen är lokaliserad i
Glommen har Falkenbergs kommun inte mandat att besluta om de tänkbara åtgärder som
föreslås i medborgarförslaget.
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Men som tekniska nämnden påpekar så kommer frågan om åtgärder på Glumstensvägen
ända att behandlas av kommunen i planprogram och kommande detaljplaner. Mot
bakgrund av tekniska nämndens yttrande och det faktum att Trafikverket är ansvarig för
åtgärder förslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget avslås.

69 (73)

Kommunstyrelsen 2016-06-07

§ 211
Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom
Glommens samhälle. (AU § 180) KS 2016-59

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-13
Tekniska nämnden 2016-04-20, § 32
Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Glommens samhälle, 2016-02-12
Sammanfattning av ärendet
Göte Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
anlägga en gång- och cykelväg genom Glommens samhälle jämte Glumstensvägen.
Förslagsställaren anser att Glumstensvägen är smal och trafikerad, vilket innebär en fara
för gående och cyklister som färdas på vägen.
Tekniska nämnden har uppdragits att behandla ärendet och återkomma till
kommunstyrelseförvaltningen med ett beslutsförslag. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget ska avslås och förmedlar i korthet att förslagsställaren bör vända sig
till Trafikverket med synpunkterna, eftersom Glumstensvägen är en statlig väg och således
ingenting som Falkenbergs kommun har ansvar för. Dock behandlas frågan kommunalt i
planprogram och i kommande detaljplaner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att
förslagsställarens förslag om gång- och cykelväg vid Glumstensvägen i Glommen bör
riktas till Trafikverket eftersom aktuell väg är statlig och Trafikverket är ansvarig
myndighet för statliga vägar. Trots att vägen är lokaliserad i Glommen har inte
Falkenbergs kommun mandat att besluta i enlighet med de förslag förslagsställaren lyfter
fram som tänkbara åtgärder på dennes upplevda bekymmer. Då tekniska nämnden
förmedlar att frågan om gång- och cykelväg kommunalt behandlas i planprogram och
kommande detaljplaner vet nu förslagsställaren om att synpunkterna vägs in i det fortsatta
arbetet.
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Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande och det faktum att Trafikverket är ansvarig
för åtgärder anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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§ 212
Anmälan av delegationsärenden.
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2016-05-10, 2016-05-17, 2016-05-24 och 201605-31.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
Yttrande 2016-05-04 till Länsstyrelsen över ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning avseende Qstar, Ullaredsvägen 8, Källsjö. KS 2016-193
Yttrande 2016-05-20 till Länsstyrelsen över ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning avseende Qstar, Hjortvägen 1, Falkenberg. KS 2016-222
Kommunchef Rolf Landholm
Tilldelningsbeslut 2016-05-04 avseende leverans och spridning av kalk. KS 2016-28
Administrativ chef Marie Pettersson
Beslut 2016-05-27 att avbryta upphandling ramavtal avseende underhålls- och
reparationsarbeten/måleri. KS 2016-105
Chefsupphandlare Samer Mahra
Tilldelningsbeslut 2016-04-07 avseende arbetskläder – Grova. KS 2015-414
Översiktsplanerare Sofia Hedberg Broberg
Svar till Gislaveds kommun – samråd avseende Gislaveds kommuns översiktsplan, ÖP 16.
KS 2016-113
Exploateringsingenjör Jörgen Högdin
Delegationsärenden under februari 2016. Se bilaga 1
Exploateringsingenjör Janna Andersson
Delegationsärenden under perioden 2015-10-08 – 2016-05-19. Se bilaga 2.
Övrigt
Miljö- och energidepartementets beslut 2016-05-19 att förlänga Swedegas AB koncession
för naturgasledning från svenska territorialgränsen via Klagshamn till Rävekärr i Västra
Götalands län till 2056-05-19. KS 2015-262
Länsstyrelsens beslut 2016-05-04 om bildande av naturreservat Yxsjöliden. KS 2016-111
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Länsstyrelsens beslut 2016-04-26 om utvidgning av förordnande av polishuset i
Falkenberg som skyddsobjekt. KS 2016-1
Länsstyrelsens beslut 2016-05-17 med tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Hansson och
Möhring att tillverka ensileringsmedel och dammbindningsmedel på fastigheten Västra
Gärdet 2:1. KS 2016-124
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun beslut 2016-05-17 att anta handlingsprogram
för skydd mot olyckor. KS 2016-76
Årsredovisning för Hallandstrafiken AB.
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2016-06-01.
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BESLUT FATTADE MED STOD AV DELEGATION
(under januari-april 2016)
Beslutsfattare: Jorgen Hogdin
STADSBYGGNADSKONTORET
Exploateringsavdelningen

Berord fastighet
Skrea 9:26

Motpart/ Ingivet till

Skrea 9:26

Agare till Skrea 9:5 och 9:19
(Obos-Myresjo)/ Lantmateriet
Lantmateriet

Troinge 6:75

Martin Vernersson

Ullared 1:142

Agare till Ullared 1:93 (Fabo)/
Lantmateriet

BeslutsBeslut
datum
160205 Ok rorande overlamnande
av allman platsmark
160205 Ok rorande upphavande av
servitut
160208 Uppsagning av del av
nyttjanderatt 600 098 for
utbyggnad av industriomradeVinbergskvadranten (Motet)
160225 Ok rorande markreglering
for ny busstation i Ullared

t

<<

KS lloOGOd § 1(0.
BESLUT FATTADE MED STOD AV DELEGATION
Beslutsfattare: Janna Andersson
sep 2015 - maj 2016
Beslutsdatum

Berord fastighet

Beslut

Motpart

2015-11-06

Arvidstorp 1:39,
Vastra Gardet 2:1
Heberg 4:6

2015-11-06

Arstad 25:2

Skanova

Ledningsratt

2015-11-09

Vinberg 2:81

Trafikverket

Vagratt

2015-11-09

Troinge 6:4

Trafikverket

Vagratt

2015-12-21

Vaxthuset 5

Socialforvaltningen

Nyttjanderatt

2016-01-07

Hjortsberg 4:1

Qstar Forsaljning AB

Lagenhetsarrende

2016-01-13

Esered 2:11

Skanova

Nyttjanderatt

2016-01-18

Sloinge 1:132

Favrab

Ledningsratt

2016-01-25

Arvidstorp 1:56
Ullared/Fridhemsber
g

Inger Schakonat
Ullaredbygdens
fiberforening
Ullaredsbygdens
fiberforening
Olssons Entreprenad

Nyttjanderatt

Falkenbergs OK

Nyttjanderatt

2015-10-08

2016-01-26
2016-01-26

Horsared 1:15 m.fl

2016-02-08

Toringe 7:19
Maja Graddnos 1
m.fl

2016-02-08

Sarrasso AB

Lagenhetsarrende

Skanova

Ledningsratt

Nyttjanderatt/Mar ka vtaI
Nyttjanderatt
Nyttjanderatt

2016-02-12

Troinge 15:1

2016-02-24

Hjortsberg 4:1

Varbergs
Anlaggningsservice AB
Eirefelt

2016-03-01

Vinberg 2:81

Bjorklund

Nyttjanderatt

2016-03-21

Morups-Ry 1:86

Inger Johnsson

Nyttjanderatt

2016-03-24

Skogstorp 4:148

Wallin

Nyttjanderatt

2016-04-08

Ullared 2:205

Jordbruksarrende

2016-04-18

Ostra Gardet 1:38

Tommy Johansson
Kloackaregatans
koloniforening

2016-05-03

Herting 2:1

Falkenbergs Sparbank

2016-04-29

Svartra-Barkhult 1:3

Svevia

Anlaggningsarrende,
overlatelse
Nyttjanderatt

2016-05-10

Troinge 15:1 o 6:75

Eirefelt Invest AB

Nyttjanderatt

2016-05-19

Svartra-Barkhult 1:3

Gekas Ullared AB

Nyttjanderatt

2016-05-19

Troinge 15:1

Eirefelt Invest AB

Nyttjanderatt

Lagenhetsarrende
Nyttjanderatt

Nyttjanderatt

