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§ 331
Plan för förskola och grundskola – avveckling av
Vinbergsskolan. KS 2015-279

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avveckla Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på Tröingeberg.
Kommunstyrelsen beslutar
1 Med ett godkännande lägga barnkonsekvensanalysen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-13
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Kommunstyrelsen § 307, 2016-11-08
Barn- och utbildningsförvaltningen, Barnkonsekvensanalys avveckling Vinbergsskolan,
2016-11-15
Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26, § 54
Barn- och utbildningsförvaltningen, Plan för förskola och grundskola, 2016-09-12
Sammanfattning av ärendet
Beslutet från barn- och utbildningsnämnden innebär i korthet att skolornas nuvarande
stadieindelning, årskurserna F-5 och F-9, från 2017 och framåt istället blir stadieindelat
efter F-3, F-5 och F-9 beroende på skolområde då behoven förefaller vara varierande.
Vidare framgår att nämnden konstaterar att det föreligger behov av både utbyggnader och
nyetablering av skolor i områdena kring Falkenbergs centralort och utmed kusten, vilket
bland annat kommer resultera i en ny skola på Tröingeberg i Falkenberg. Stadieindelning
på skolan kommer vara årskurserna F-9 och byggstart planeras till år 2021. Som en följd av
nyetableringen på Tröingeberg föreslås att Vinbergsskolan i Vinbergs kyrkby avvecklas.
De främsta anledningarna till avvecklingen av Vinbergsskolan, och tillika etableringen av
en ny skola på Tröingeberg, är dels att eleverna på Vinbergsskolan i liten utsträckning bor i
Vinbergs kyrkby, medan merparten bor på Tröingeberg med omnejd. Det är således mer
logiskt med en skola i boendeområdet. Vidare kommer det finnas ökade elevkullar på
Tröingeberg och områden därikring enligt framtagna befolkningsprognoser. Utöver det
dras Vinbergsskolans med bitvis sämre fastighetsskick och lokalbrist, vilket på sikt inte är
en hållbar situation.
Enligt kommunallagen 3 kap 9 § ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller av annars större vikt, varför barn- och utbildningsnämnden föreslår
fullmäktige att besluta om avveckling för Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på
Tröingeberg.
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Kommunstyrelsen beslutade i 2016-11-08, § 307 att inför kommunfullmäktiges
sammanträde komplettera ärendet med en barnkonsekvensanalys. En
barnkonsekvensanalys utgår från frågeställningar kring hur ett beslut rör barn, hur barn
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktas. En barnkonsekvens är upprättad och
överlämnad till kommunstyrelsen för redovisning.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av beslutet i och med att det är erforderligt att i
investeringsplanen avsätta medel för etablering av en ny skola på Tröingeberg, vilket är en
förutsättning för avveckling av Vinbergsskolan. Vidare kommer tekniska nämnden överta
barn- och utbildningsnämndens kostnader för lokalhyra i samband med att verksamheten
på Vinbergsskolan upphör. Ekonomin kommer också påverkas beroende på hur
exempelvis den inhyrda paviljongen och måltidsservicen hanteras. Under förutsättning att
lokalen säljs till det bokförda värdet försvinner den årliga kostnaden för skollokalen,
inklusive den inhyrda paviljongen, till en summa om drygt två miljoner kronor. En
närmare kostnadskalkyl för arbetet kommer ingå som en del i en fortsatt beredning.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
förslag till kommunfullmäktige att avveckla Vinbergsskolan. Resonemangen bakom
förslaget är väl förankrade i de parametrar som varit grund i hur den nya
skolorganisationen ska vara utformad, i detta fall inom skolområde Tånga. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att Vinbergsskolan ska avvecklas när en ny skola finns
etablerad på Tröingeberg.
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§ 332
Information – Bidrag från Boverket. KS 2016-3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Information om Boverkets ekonomiska stöd till kommuner för att stimulera ökat
bostadsbyggande. Falkenbergs kommun erhåller drygt 16 miljoner kronor.
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§ 333
Remissvar - Natura 2000, Förslag på bevarandeplan för Stora
Middelgrund och Röde bank. KS 2016-400
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Lämna nedanstående yttrande som Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-30
Länsstyrelsen remiss 2016-09-30
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har remitterat en ny bevarandeplan för Natura 2000-området Stora
Middelgrund och Röde bank. Bevarandeplanen ska beskriva syftet med Natura 2000området och vilka åtgärder och verksamheter som kan skada de arter och naturtyper som
området avser att skydda. Bevarandeplanen har ingen rättsligt bindande verkan.
Stora Middelgrund och Röde bank ligger i södra Kattegatt i svensk ekonomisk zon, men
utanför territorialgränsen. Totalt omfattar Natura 2000-området 11410 hektar. Det är två
grundområden som främst består av sandbankar med inslag av sten och block, i vissa fall
revbildande. Mellan grunden domineras området av mjukbotten. Antalet påträffade arter av
bottenlevande djur är stort och mycket variationsrikt. Noterbart är de rika förekomsterna av
hästmussla som är revbildande. Området gränsar direkt till det danska Natura 2000området Store Middelgrund
Syftet med Natura 2000-områdena är att bevara ett gynnsamt tillstånd för de utpekade
arterna och naturtyperna:
-

Sublittorala sandbankar
Rev
Bubbelrev
Tumlare
Sillgrissla
Tordmule

Bevarandeplanen redovisar bevarandeåtgärder:
-

Reglera fiske genom Natura 2000-tillstånd eller EU:s gemensamma fiskeripolitik,
Begränsa uppkomsten av undervattensbuller,
Föreslå att området även blir ett SPA-områdemed bland annat tordmule och sillgrissla
som utpekade arter,
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-

Ta fram detaljerade substrat- och djupkartor för att få kunskap om var mindre rev
finns,
Göra eftersök efter bubbelrev,
Göra detaljrika kartläggningar av hästmusslors förekomst

Åtgärden att reglera fisket genom Natura 2000-tilstånd eller EU:s gemensamma
fiskeripolitik är utpekad som en prioriterad åtgärd.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Bevarandevärdet för Stora Middelgrund och Röde bank är högt. I och med att det ligger
utanför territorialgräns omfattar inte Falkenbergs översiktsplan området. ÖP 2.0 har ändå
tagit hänsyn till Natura 2000-området. Fiske nämns som ett hot mot området och föreslås
regleras genom antingen Natura 2000-tillstånd eller genom den gemensamma
fiskeripolitiken. Eftersom fisket är internationellt och drivs av många olika verksamheter
bör det vara rimligare att vid en eventuell reglering använda sig av EU:s gemensamma
fiskeripolitik. Då finns förutsättningarna att säkerställa lika villkor för de som bedriver
fiske. Natura 2000-tillstånd kan endast lämnas till enskilda verksamhetsutövare. Det
utpekade området är väldigt schablonmässigt inritat på kartan. För att ge skyddet
legitimitet är det viktigt att området avgränsas till de områden där värdena som ska
skyddas finns. Att ta fram detaljerade kartor över området bör därför ges prioritet bland
åtgärderna.
Stora Middelgrund ligger delvis inom svensk ekonomisk zon och delvis inom dansk
ekonomisk zon. Värdena är i mångt och mycket desamma på båda sidorna och det är
viktigt att bevarandeplanerna samordnas. Om fisket ska regleras bör det ske inom ramen
för EU:s gemensamma fiskeripolitik snarare än genom Natura 2000-tillstånd.
Framtagandet av detaljerade substrat- och djupkartor bör prioriteras för att ge underlag till
en mer precis avgränsning av området. Bevarandeplanen bör samordnas med
bevarandeplanen för det danska Natura 2000-området Store Middelgrund.
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§ 334
Remissvar – Natura 2000,Förslag på bevarandeplan för Morups
bank. KS 2016-401
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Lämna nedanstående yttrande som Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-30
Länsstyrelsen remiss 2016-09-30
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har remitterat en ny bevarandeplan för Natura 2000-området Morups bank.
Bevarandeplanen ska beskriva syftet med Natura 2000-området och vilka åtgärder och
verksamheter som kan skada de arter och naturtyper som området avser att skydda.
Bevarandeplanen har ingen rättsligt bindande verkan.
Morups bank ligger i södra Kattegatt i ca 10 km väst om Glommen i Falkenbergs kommun.
Totalt omfattar Natura 2000-området 566 hektar. Det är en utsjöbank som i den grundare
delen utgörs av rev med block och sten. Vidare finns sandbankar inom området samt
mjukbottnar i djupare delar. Antalet påträffade arter av bottenlevande djur är stort i
förhållande till områdets storlek.
Syftet med Natura 2000-områdena är att bevara ett gynnsamt tillstånd för de utpekade
arterna och naturtyperna:
- Sublittorala sandbankar
- Rev
Bevarandeplanen redovisar bevarandeåtgärder:
- Reglera fiske genom Natura 2000-tillstånd eller EU:s gemensamma fiskeripolitik,
- Skydda områdets naturvärden genom att området säkerställs som naturreservat, och
- Ta fram detaljerade substrat- och djupkartor för att få kunskap om var mindre rev
finns.
Åtgärden att reglera fisket genom Natura 2000-tilstånd eller EU:s gemensamma
fiskeripolitik är utpekad som en prioriterad åtgärd.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Bevarandevärdet för Morups bank är högt. Området är utpekat i Falkenbergs kommuns
översiktsplan och bevarandeplan strider inte mot ÖP. Fiske nämns som ett hot mot området
och föreslås regleras genom antingen Natura 2000-tillstånd eller genom den gemensamma
fiskeripolitiken. Eftersom fisket är internationellt och drivs av många olika verksamheter
bör det vara rimligare att vid en eventuell reglering använda sig av EU:s gemensamma
fiskeripolitik. Då finns förutsättningarna att säkerställa lika villkor för de som bedriver
fiske. Natura 2000-tillstånd kan endast lämnas till enskilda verksamhetsutövare.
Det utpekade området är väldigt schablonmässigt inritat på kartan. För att ge skyddet
legitimitet är det viktigt att området avgränsas till de områden där värdena som ska
skyddas finns. Att ta fram detaljerade kartor över området bör därför ges prioritet bland
åtgärderna. Om fisket ska regleras bör det ske inom ramen för EU:s gemensamma
fiskeripolitik snarare än genom Natura 2000-tillstånd. Framtagandet av detaljerade
substrat- och djupkartor bör prioriteras för att ge underlag till en mer precis avgränsning av
området.
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§ 335
Remissvar - Natura 2000. KS 2016-395
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Falkenbergs kommun tillstyrker reviderade bevarandeplaner för Natura 2000-område
inom Falkenbergs kommun.
2 Bevarandeplanen för Hovgårdsån bör tydliggöra att åtgärder för fria fiskevägar i första
hand är ett allmänt intresse och dessa bör inte belasta enskilda verksamhetsutövare.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-30
Tjänsteskrivelse ”Sammanställning av ändringar” 2016-12-01.
Länsstyrelsen förslag till bevarandeplaner.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har remitterat förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000områden i Hallands län. Remissen omfattar totalt cirka 60 bevarandeplaner i länet, varav
14 ligger i Falkenbergs kommun. Bevarandeplaner ska beskriva syftet med Natura 2000området och vilka åtgärder och verksamheter som kan skada de arter och naturtyper som
området avser att skydda. Bevarandeplaner har ingen rättsligt bindande verkan.
De aktuella Natura 2000-områdena är:
- Bergs naturskog
- Egnared
- Frodebjär
- Frodeparken
- Hovgårdsån
- Klintamossen
- Kyrkobacka
- Kättebo
- Myskebackarna
- Okome – Boa
- Sumpafallen
- Yttra Berg
- Älmebjär
- Älmås
Remissen är mycket omfattande i antal sidor men omfattar ganska små förändringar.
Bevarandeplanerna har likriktats vad gäller utseende och innehåll. I samtliga
bevarandeplaner är avsnittet om hot mot områdenas naturtyper och arter förtydligade och
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utökade. För naturtyper och arter har också tydligare bevarandemål satts. Övriga ändringar
som föreslås rör åtgärder för att nå bevarandemålen samt korrigeringar i ingående
naturtyper. I ett fall föreslås nya arter; i Kyrkobacka föreslås lax och flodpärlmussla som
arter som Natura 2000-området avser att skydda.
I Sammanställning av ändringar avseende åtgärder och naturtyper i remiss om förslag på
uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Hallands län från 2016-12-01
beskrivs föreslagna ändringar område för område.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Förslaget innebär en likriktning och förtydligande av bevarandeplaner för Natura 2000områdena i länet. De föreslagna förändringarna av bevarandeplanerna är förhållandevis
små och innefattar inga utökningar av Natura 2000-områden inom Falkenbergs kommun.
Samtliga Natura 2000-områden har tagits hänsyn till i översiktsplanen.
Att lax och flodpärlmussla läggs till som arter i Kyrkobacka är rimligt mot bakgrund av att
båda arterna förekommer i området samt i det angränsande Natura 2000-området
Högvadsån.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar att bevarandeplanen för Hovgårdsån bör tydliggöra att åtgärder
för fria fiskvägar i första hand är ett allmänt intresse och dessa bör inte belasta enskilda
verksamhetsutövare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
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§ 336
Remiss- Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som
kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73).
KS 2016-452
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Översända nedanstående, med barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
yttranden som bilagor, till Socialdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-01
Socialnämnden § 193, 2016-11-29
Socialförvaltningen, Tjänsteskrivelse, 2016-11-29
Barn- och utbildningsnämnden § 157, 2016-11-30
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tjänsteskrivelse, 2016-11-28
Socialdepartementet, Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till
Sverige med barn (SOU 2016:73), 2016-11-07
Socialdepartementet, Promemoria om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till
lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73, 2016-11-07
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
delbetänkande Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige
med barn (SOU 2016:73) samt promemorian med ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser till lagförslagen. Utredningens utgångspunkt är att analysera och
föreslå åtgärder för att begränsa möjligheten att använda föräldrapenning för föräldrar som
kommer till Sverige med barn. Syftet med begränsningen är att förkorta tiden för etablering
på arbetsmarknaden och åtgärda den överkompensation av föräldrapenning som uppstår
när föräldrar kommer till Sverige med äldre barn. I direktiven som ligger till grund för
delbetänkandet anges att begränsningen av föräldrapenningen ska gälla efter barnets
tvåårsdag och omfattar samtliga föräldrar som kommer till Sverige, och inte enbart eller i
första hand asylsökande. Förslagen föreslås träda i kraft 2017-07-01.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ombetts yttra sig till
kommunstyrelsen över Socialdepartementets remiss. Barn- och utbildningsnämnden låter i
sitt yttrande bland annat meddela att en förändring i föräldrapenningsbestämmelserna
enligt delbetänkandet kommer leda till konsekvenser för nämndens verksamhet i form av
ökade behov i främst förskola, förskoleklass och fritidshem. Barn- och
utbildningsnämnden är dock positiv till syftet med förändringar av föräldrapenningen.

12 (62)

Kommunstyrelsen 2016-12-06

Socialnämnden delar utredningens problembeskrivning och är i stort sett positiv till de
föreslagna åtgärder och väntade effekter som presenteras i delbetänkandet. Dock anser
nämnden att kommunerna bör kompenseras för eventuellt utökade utgifter för
försörjningsstöd som kan tillkomma vid en föräldrapenningsbegränsning.
Utav barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens yttranden har
kommunstyrelseförvaltningen samordnat ett sammanfattande yttrande för
kommunstyrelsen att ställa sig bakom och översända till Socialdepartementet som
Falkenbergs kommuns remissvar.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av ett eventuellt beslut i enligt delbetänkandets förslag,
men det är oklart hur mycket. Enligt delbetänkandet är uppskattningarna om ökade
kostnader för ekonomiskt bistånd behäftade med stor osäkerhet. Klart står dock att
kommunerna kan vänta ökade kostnader, bland annat i form av ekonomiskt bistånd.
Övervägande
Utifrån yttrandena från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden gör
kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att det är välkommet med en förändring av
nuvarande bestämmelser av föräldrapenningen och att en begränsning i enlighet med
förslaget kan leda till positiva effekter för berörda barn och föräldrar. En begränsad
föräldrapenning väntas resultera i bättre förutsättningar för etablering i samhället och i
arbetslivet, medan tillgången till förskola för barnen ger goda effekter i form av
språkutveckling och kamratskap. Kommunstyrelseförvaltningen delar delbetänkandets
bedömning att nuvarande bestämmelser om föräldrapenning medför en överkompensation
för föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn och på så sätt fördröjer etableringen i
arbetslivet. Det är också positivt med en begränsning som utformas så att den ungefärliga
mängd föräldrapenning som en genomsnittligt försäkrad använder efter barnets ett- och
tvåårsdag. På så sätt blir förhållandena mellan föräldrar som sedan tidigare bor i Sverige
och nytillkomna mer likvärdig.
Vid en begränsning av föräldrapenningen kan det räknas med att behoven av barn- och
utbildningsnämndens verksamheter ökar. Uppskattningsvis kommer framförallt barn över
två år påbörja förskola i högre utsträckning än hur det förefaller vara med dagens
föräldrapenningsbestämmelser. Deltagandet för många barn kan också väntas öka från
deltid till heltid. Även efterfrågan av plats i förskoleklass och fritidshem väntas stiga. Dock
är det svårt att med säkerhet bedöma efterfrågan eftersom det finns ett antal andra
reformförslag som riktar sig till samma målgrupp av föräldrar, vilket kan påverka utgången
beroende på dessa förslags beslutande. Därtill signalerar delbetänkandet att målgruppens
behov av förskola i hög grad också påverkas av föräldrarnas preferenser och inställning till
förskola.
Det föreligger brister i delbetänkandets beaktande av utbildningsperspektivet, då en sådan
konsekvensanalys vore relevant att ha med i sammanhanget. En förändrad föräldrapenning
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föranleder inte enbart organisatoriska utmaningar för den kommunala
utbildningsverksamheten, utan ställer också höga krav på en kvalitativ undervisning som
kan möta barnens och elevernas behov. Tillgång till såväl specialpedagogiska resurser som
modersmålslärare och studiehandledare är av stor vikt, men även andra resurser inom
elevhälsans område. Därför är det önskvärt att det till slutbetänkandet finns med ett
beaktande av barnperspektivet.
Vidare ser kommunstyrelseförvaltningen behov av justering av nivåbegränsningarna
avseende barn som blir bosatta i Sverige efter det andra levnadsåret för att den ska
motsvara skollagens bestämmelser om fyra månaders väntetid på förskoleplats. Taket om
100 dagars föräldrapenning som presenteras således medföra att förälder ansöker om
försörjningsstöd för den resterande tiden innan förskoleplats erbjuds, vilken är cirka 20
dagar. Det finns således behov av kompensation för eventuellt utökade utgifter för
försörjningsstöd. I delbetänkandet presenteras beräkningar på minskade statliga utgifter
från och med 2018, men kostnaderna för kommunerna väntas öka.
Avslutningsvis anser kommunstyrelseförvaltningen att förslaget att förändringarna ska
träda i kraft 2017-07-01 är för nära i tiden för att det ska finnas möjligheter för
kommunerna att få tid att förbereda organisationerna och säkerställa pedagogiken
långsiktigt och kvalitativt.. Efterfrågan av i synnerhet förskoleplatser kan bli svår att
realisera på kort sikt då förutsättningarna för att organisera förskoleplatser är begränsade
redan i nuläget, exempelvis i form av underskott av utbildad personal och svårigheter att
finna lämpliga lokaler för verksamheten.
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§ 337
Remiss - Åtgärdsvalsstudie väg 153 och 154 – till och förbi
Ullared. KS 2016-384
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända nedanstående som kommunens svar på Trafikverkets remiss.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-16
Missiv remiss
Åtgärdsvalsstudie, inklusive bilaga 1 och 3, 2016-10-04
Bilaga 2 SEB-Samlade effektbedömningar
Sammanfattning av ärendet
Denna studie omfattar vägarna 153 och 154 som går från Varbergs respektive Falkenbergs
tätort till Ullared och vidare mot länsgränsen. Syftet med studien är att få en bild av
stråkens funktion, nuläge och brister för samtliga transportslag, bil, buss, gods, cykel och
gång. Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har också tänkbara åtgärder analyserats utifrån
kostnad, nytta och måluppfyllelse. Studiens resultat kommer att utgöra ett av flera underlag
till revidering av Regional infrastrukturplan för Halland.
Ett utkast till rapport inklusive bilagor är framtaget av Trafikverket och nu på remiss.
Remissmaterialet
De åtgärder som har bedömts ge störst kostnadsnytta och mest måluppfyllelse har
sammanställts i två paket, A och B. A-paketet har delats in i en bas-version och ett pluspaket med ytterligare några åtgärder.
A - paketet tillgodoser näringslivets behov av god tillgänglighet och trafiksäkerhet samt
förbättrar för persontrafiken, gång- och cykeltrafiken samt kollektivresandet.
Förbättringsåtgärderna i basversionen gör det möjligt att justera gällande hastighet till de
tunga transporternas behov, d.v.s. 80 km/h. Åtgärderna i A plus-paketet förbättrar
trafiksäkerheten och tillgängligheten ytterligare på sträckan. En schablonberäkning visar
att åtgärderna i basversionen kostar 138 - 174 miljoner kronor. Tillsammans med pluspaketet blir kostnaden 268 - 387 miljoner kronor.
B - paketet tillgodoser kraven på en mycket god trafiksäkerhet och tillgänglighet för
personresor och för näringslivets transporter. Paketet innehåller 2+1-väg med
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hastighetsreglering till 100 km/tim samt separerad cykelväg på väg 153 Varberg - Ullared
och på väg 154 Falkenberg – Ullared. En schablonberäkning visar att åtgärderna i paket B
kostar mellan 1025 och 1803 miljoner kronor.
Ekonomi
Vissa åtgärder föreslås medfinansieras av kommunen. Dessa är:
Paket A bas
Gång- och cykelväg Yttre Hjärtared – Ullared
Gång- och cykelväg Vinberg – Bergagård
Paket A plus
Gång- och cykelväg från Köinge till Nydalavägen
Ny väg mellan GeKås lager och butik
Övervägande
Väg 154 och väg 153 är mycket viktiga för en fortsatt tillväxt i Halland då vägarna fyller
flera viktiga funktioner. Falkenbergs kommun vill främst lyfta vägarnas funktion gentemot
GeKås som är ett unikt besöksmål. Bra och säkra vägförbindelse är grundläggande för att
GeKås ska kunna fortsätta att utvecklas och få än större betydelse för Halland som
destination. Sedan har vägarna också viktiga funktioner för godstransporter från inlandet
till kusten. Slutligen vill vi understryka vikten av att satsa på vägnätet som en del i att
främja ett levande inland både avseende boende och arbetsplatser.
Falkenbergs kommun tycker att de projektspecifika mål som definierats i projektet är
relevanta och speglar de olika krav som finns på väg 153 och väg 154. Falkenbergs
kommun bedömer att de åtgärder som presenteras som helhet är rimliga och väl avvägda.
Det är positivt att åtgärderna sammantaget innebär en standardökning på väg 153 och väg
154. Det är också positivt att Trafikverket tar ett helhetsgrepp på åtgärderna i tätorter.
Åtgärderna som föreslås inom ramen för paket A plus är viktiga åtgärder som bör
inrymmas i den regionala infrastrukturplanen. Till exempel skulle de breddningsåtgärder
som föreslås förbättra trafiksäkerheten bland annat avseende risk för omkörningsolyckor
eller konflikter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafiken.
En ombyggnation till 2+1 väg mellan Falkenberg och Ullared och mellan Varberg och
Ullared skulle ge stora framkomlighets- och trafiksäkerhetsvinster. Men att anlägga en till
stora delar helt ny väg och cykelväg bedöms vara alltför kostsamt och medföra så
omfattande ingrepp i miljön att det inte är ett genomförbart alternativ. Falkenbergs
kommun förordar istället att alternativ Paket A plus genomförs.
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§ 338
Månadsrapport för kommunstyrelsen - oktober 2016.
KS 2016-120
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens månadsuppföljning för oktober 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens månadsuppföljning för oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsuppföljning för oktober 2016. Totalt
uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens
utfall med 20 359 tkr exklusive affärsverksamheten. Inräknat affärsverksamheten uppgår
den positiva avvikelsen till 20 923 tkr. Den positiva avvikelsen är framförallt hänförlig till
obudgeterad markförsäljning inom området fysisk och teknisk planering samt inom
exploateringsverksamheten. För helåret prognosticerar kommunstyrelsen ett överskott om
9 090 tkr främst hänförligt till obudgeterad markförsäljning.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 339
Månadsrapport för kommunen - oktober 2016. KS 2016-121
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.
Beslutsunderlag
Kommunens sammanställda månadsuppföljning för perioden januari-oktober 2016.
Nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-oktober 2016.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden
januari- oktober och nämndernas prognoser för 2016. Driftavvikelsen hos nämnderna för
perioden är ett överskott om 54,4 mkr främst till följd av obudgeterad markförsäljning på
kommunstyrelsen, försenad uppstart av verksamhet på socialnämnden samt ökad
försäljning av måltider på servicenämnden.
Nämndernas sammanlagda prognos, beaktat de centrala nämndsmedlen, för 2016 är ett
överskott om 37,6 mkr. De största positiva avvikelserna syns hos kommunstyrelsen,
socialnämnden exklusive försörjningsstöd samt hos servicenämnden. På kommunstyrelsen
handlar det främst om obudgeterad markförsäljning. På socialnämnden beror överskottet
framförallt på försenad uppstart av verksamhet. På servicenämnden är orsaken ett ökat
antal sålda måltider inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Den största negativa
avvikelsen är hänförlig till försörjningsstödet.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 340
Utdelning 2017 från Falkenberg Energi AB till
Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Befullmäktiga bolagstämman i Falkenberg Energi AB att fatta beslut om utdelning om
31 mkr till Stadshus AB våren 2017 baserat på balansräkningen i Falkenberg Energi AB
per 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-08
Kommunfullmäktige § 190, 2015 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs
Stadshus AB.
Sammanfattning av ärendet
Efter presentation av uppdraget god ekonomisk hushållning inför kommunstyrelsen
2015-09-08 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten för utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av
gällande ägardirektiv och avkastningskrav.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 att under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31
mkr från Falkenberg Energi AB till Stadshus AB som vidareutdelas till Falkenbergs
kommun. Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018. Innan
beslut om utdelning fattas på bolagstämman 2017 och 2018 ska fullmäktige ge
bolagstämman mandat att fatta beslut om utdelning 2017 respektive 2018.
Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen, när Stadshus AB vidareutdelat 31 mkr till kommunen,
kan minska sin planerade upplåning motsvarande mycket och därmed minska
räntekostnaderna.
Övervägande
Efter att ha analyserat Falkenberg Energi AB:s prognos för tertial 2 2016 finns det inga
hinder för bolaget att dela ut 31 mkr 2017.
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§ 341
Ändring av bolagsordningar för de kommunala helägda
bolagen – införande av vice ordförande. KS 2016-447

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ersätta nuvarande lydelse Styrelse § 8 stycke två i Falkenbergs Stadshus AB:s
bolagsordning samt § 7 stycke två i Falkenbergs Bostads AB:s, Falkenberg Energi
AB:s, Falkenberg Energihandel AB:s, Falkenbergs Näringsliv AB:s, Falkenbergs
Vatten- och Renhållnings AB:s samt Destination Falkenberg AB:s bolagsordningar
med: Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den
första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning
Falkenbergs Bostads AB:s bolagsordning
Falkenberg Energi AB:s bolagsordning
Falkenberg Energihandel AB:s bolagsordning
Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB:s bolagsordning
Destination Falkenberg AB:s bolagsordning
KF 2016-10-25, § 223
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-25, § 223 att återinrätta vice ordförande i de av
kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i bolagsdokumenten beslutats
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att
dels ta fram förslag till nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna
förslag till kommunfullmäktige vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Förslag till arvodering kommer att beredas av arbetsgivarutskottet och beslutas i ett separat
ärende.
Beslutet att införa vice styrelseordförande avser kommunens helägda bolag; Falkenbergs
Stadshus AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel

20 (62)

Kommunstyrelsen 2016-12-06

AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB samt
Destination Falkenberg AB.
För att införa vice ordförande i de helägda kommunala bolagen krävs en ändring av
bolagens bolagsordningar Styrelse § 7 stycke 2 (Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg
Energi AB, Falkenberg Energihandel AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs
Vatten- och Renhållnings AB samt Destination Falkenberg AB) alternativt § 8 stycke 2
(Falkenbergs Stadshus AB).
Nuvarande lydelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. Om ordförande avgår i
förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny
ordförande.
Ny föreslagen lydelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av
den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
För det fall kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag kommer därefter, vid
samma möte, förättas val av vice styrelseordförande.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 342
Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten
Väst. KS 2016-466

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förtydligandet av ansvarsfördelningen mellan Räddningstjänsten Väst och
Falkenbergs kommun
2 Anteckna att ”Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst 2016-10-26”
ska utgöra en bilaga till ägardirektivet
3 Kommande eventuella revideringar och förtydligande kan handläggas av
kommunstyrelsen, såvida inte sådan revidering bedöms vara av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, under förutsättning av att
kommunfullmäktige godkänner förtydligandena av ägardirektiven samt beslutar att
delegera till kommunstyrelsen att vidta eventuella revideringar och förtydliganden,
1 Delegera till arbetsutskottet att vidta eventuella revideringar och förtydliganden såvida

inte sådan revidering bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-16
Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst 2016-10-26
Varbergs kommuns kommunledningskontors PM 2015-05-25 ”Ansvarsfördelning
Varbergs och Falkenbergs kommuner och räddningstjänsten”
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Falkenberg beslutade 2012-04-24, § 76 (Varbergs
kommunfullmäktige tog likalydande beslut 2012-05-15, § 79) att bilda ett nytt
kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd mot oönskade händelser i
Falkenberg och Varberg. Frågan utreddes av räddningscheferna (med konsultation av
Strategihuset AB) i respektive kommun och på uppdrag av kommunchefen i Falkenberg
och kommundirektören i Varberg. Avsikten var att kommunalförbundet skulle få ett samlat
uppdrag inom området skydd mot oönskade händelser omfattande:
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-

Ansvar för kommunernas skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor
Stödja kommunernas skyldigheter inom lag om extraordinära händelser
Ansvara för kommunernas skyldigheter inom angränsande lagstiftningsområden
Stödja kommunerna inom det interna skyddet
Stödja kommunera inom det brottsförebyggande arbetet
Stödja kommunerna inom folkhälsoområdet
Biträda kommunerna i plan- och byggprocessen.

Efter bildandet av förbundet har det inom några områden uppkommit behov av att utöver
ägardirektiv och förbundsordning förtydliga kommunernas beställningar och därmed
Räddningstjänsten Västs uppdrag samt ett önskemål om att harmonisera kommunernas
beställningar. Slutsatserna i aktuell PM har formulerats såsom rekommendationer, vilka i
sin tur nedförts i tabellform för överskådligheten, dvs i ”Förtydligande av Ägardirektivet
Räddningstjänsten Väst 2016-10-26”.
Samråd har ägt rum med Varbergs kommun och med verksledningen för
Räddningstjänsten Väst. Varbergs kommuns kommunledningskontors PM har särskilt
redovisats vid Ägarsamrådet under hösten 2015. Förslag till förtydliganden har redovisats
vid Ägarsamrådet hösten 2016.
Ekonomi
Förtydligandet i sig påverkar inte kommunernas eller räddningstjänstens ekonomi. I
aktuellt PM har redogjorts för rekommendationer med ekonomiska konsekvenser – i olika
utsträckning – för de två samverkande kommunerna, då syftet varit att harmonisera
beställningarna till räddningstjänsten. Sådana eventuella volymjusteringar hanteras inte
genom detta beslut.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige godkänna förslag till förtydliganden av ägardirektivet. Med hänsyn till
att förtydligandena är väldigt detaljrik kan det framöver komma att bli aktuellt med
revideringar och förtydliganden. För att underlätta sådana revideringar får det anses
lämpligt att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vidta sådana ändringar,
om dessa inte är att sådan art att de är att anse vara av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Vidare skulle det även kunna anses lämpligt att kommunstyrelsen
vidaredelegerar till sitt arbetsutskott att göra revideringarna.
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§ 343
Försäljning av kommunägd optoslang. KS 2016-454
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att agera för försäljning av kommunalt ägd
optoslang i områden som är aktuellt för fibernätsutbyggnad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-14
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har samförlagt optoslang för att påskynda och uppmuntra att fibernät
ska komma på plats i kommunen, vilket mestadels har skett på landsbygden. Optoslang är
slang som plöjs ner i marken och är till för att fiberkablar ska dras i dessa slangar vid
anläggande av fibernät. När det blir aktuellt att sälja denna slang till den förening eller
företag som ämnar bygga fibernät i berört område föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att en förfrågan skickas ut till de aktörer som finns i kommunen om intresse finns att köpa
slangen. Den som är intresserad av att köpa och därtill lämnar bäst bud i form av kronor
per meter ska ges möjlighet att köpa. I förfrågan ställs krav på att slangen ska användas för
att bygga ett fibernät i området samt att detta ska ske inom en fastställd tid.
Ekonomi
Kommunens nedlagda kostnader i projektet optoslang uppgår till 3,9 mkr 2015 och
prognos för 2016 är 1,9 mkr.
Kostnaderna belastar resultaträkningen varför en försäljningsintäkt kommer synas som en
obudgeterad intäkt motsvarande försäljningspriset.
Övervägande
Då Jordbruksverkets regelverk förmedlar att inköp av befintlig infrastruktur ej är
bidragsberättigande skulle ett köp av kommunens slang till det pris kommunen betalat
innebära att en fiberförening eller företag skulle tjäna på att förlägga egen slang och då få
bidrag för det. Bidragets storlek är 60 % av kalkylsumman. Då kommunen inte bygger
eller kommer att bygga något eget fibernät har avsikten hela tiden varit att sälja den
samförlagda slangen.
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§ 344
Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser. KS 2016-450
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
2 Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
ersätter dokumentet Lednings- och informationsplan, antagen av kommunfullmäktige
2013-10-29 § 155, som därmed upphävs.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Sammanfattning av ärendet
Lednings- och informationsplanen utgör den plan som omnämns i Lag (2006:544)
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Planen har framtagits med beaktan av resultatet i kommunens Risk- och
sårbarhetsanalys – Falkenbergs kommun 2015.
Kommunens övergripande inriktningar och förutsättningar för krishantering beskrivs i
kommunens Styrdokument för krisberedskap 2016-2018, vilken är antagen av
kommunstyrelsen. I styrdokumentet anges bland annat att kommunen ska ha en väl
förberedd organisation som snabbt kan skapa lägesbild samt leda och samordna insatser så
att konsekvenserna begränsas.
Lednings- och informationsplanen utgör ett komplement till styrdokumentet. Här beskrivs:


Hur kommunen ska organisera sig under en samhällsstörning.



Hur kommunens organisation för samhällsstörningar koordineras, samverkar och
samordnar sina insatser samt säkerställer samband för att hantera en händelse.



Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som
disponeras vid en samhällsstörning.

25 (62)

Kommunstyrelsen 2016-12-06

Lednings- och informationsplanen specificerar ansvar, roller och uppgifter för dem som
ingår i kommunens organisation för hantering av samhällsstörningar. Kommunens mål är
att med stöd av planen upprätthålla samhällsviktigt verksamhet inom kommunens
geografiska områdesansvar vid samhällsstörningar samt värna skyddsvärden.
Ekonomi
Ärendet medför kostnader för utbildning och övning som till stor del täcks av statlig
ersättning. Ärendet medför även resurskostnader i form av arbetstid från kommunens
förvaltningar, bolag och förbund.
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§ 345
Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
KS 2016-421

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna med föreslagna revideringar.
2 Föreskrifterna gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-11, § 54
Ändringsförslag FFS 1.3
Sammanfattning av ärendet
Lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har 2016-10-11 beslutat föreslå fullmäktige att anta revideringar i de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Revideringarna rör ett borttagande av tillståndskravet
enligt 2 § och rubrikförtydligande enligt 5 § i hälsoskyddsföreskrifterna. Vad
tillståndskravet beträffar anser nämnden att paragrafen ej uppfyller någon väsentlig
funktion då det gäller djurhållning inom detaljplanelagt område, vilket sällan föranleder
olägenheter. Om olägenheter ändock skulle uppstå finns stöd i miljöbalken för erforderliga
åtgärder.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och föreslår därmed
att de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna med föreslagna revideringar fastställs.
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§ 346
Översyn av geografiska områden som ska betecknas som
sammanhållen bebyggelse. KS 2016-440
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att göra en översyn av vilka geografiska
områden i Falkenbergs kommun som ska betecknas som sammanhållen bebyggelse,
med stöd i plan- och bygglagen.
2 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att lämna förslag på nya
områdesbestämmelser av ytor utanför detaljplanelagt område och förteckna de områden
som kan vara aktuella för bygglovsbefriade åtgärder eller ökad bygglovsplikt.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Bygglovsnämnden 2016-10-20, § 1271
Sammanfattning av ärendet
Bygglovsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen göra en översyn av vilka
geografiska områden i Falkenbergs kommun, särskilt utmed kusten, som ska betecknas för
vad plan- och bygglagen (PBL) anger som sammanhållen bebyggelse. Anledningen till att
bygglovsnämnden anser att en översyn är påkallad är att det för tillfället finns stora
områden som betecknas som sammanhållen bebyggelse, men som är glest bebyggda och
således ej uppfyller PBL:s definition av begreppet. Konsekvenserna av en sådan
felskattning, som bygglovsnämnden konstaterar föreligger, riskerar att leda till att
fastighetsägare i dessa områden uppmanas att söka och bekosta bygglov för vad som
egentligen är bygglovsbefriade åtgärder. Felskattningen beror enligt bygglovsnämnden på
nya plan- och bygglagar samt en vilja till bättre kontroll över vad som byggs utanför
detaljplanelagt område.
Vidare beslutade bygglovsnämnden föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt
samhällsbyggnadsavdelningen att besluta om områdesbestämmelser för områden utanför
detaljplanelagt område där det önskas begränsningar av bygglovsbefriade åtgärder eller
ökad bygglovsplikt.
Ekonomi
Information om hur ekonomin kommer att påverkas av förslaget återkommer längre fram i
samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar bygglovsnämndens beslut om att föreslå att
kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av områden i kommunen som ska betecknas
enligt vad PBL anger som sammanhållen bebyggelse, vilket ej anses tillfredsställande i
dagsläget. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar åt
samhällsbyggnadsavdelningen att se över vilka geografiska områden i Falkenbergs
kommun som ska betecknas som sammanhållen bebyggelse med stöd i PBL, samt
framtagande av områdesbestämmelser av ytor utanför detaljplan för översyn av
bygglovsbefriande åtgärder eller ökad bygglovsplikt.
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§ 347
Förstudie - Strukturerad medborgardialog. KS 2016-216
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att förstudierapporten om strukturerad medborgardialog är
redovisad och överlämnad till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande om hur
arbetet med medborgardialog kan stärkas och utvecklas som ett verktyg för ökad
öppenhet och demokrati i Falkenbergs kommun.
2 Förstudien läggs till kommunchefen för fortsatt hantering.
Beslutsunderlag
Förstudierapport Strukturerad medborgardialog i Falkenbergs kommun, 2016-09-28
Sammanfattning av ärendet
En förstudierapport har tagits fram på beställning av kommunchefen. Rapporten syftar till
att skapa ett underlag för att se vidare på hur Falkenbergs kommun kan förhålla sig till
medborgardialog. Medborgardialog är ett sätt att skapa delaktighet och förbättra relationen
mellan kommunen och dess invånare. Det är även ett sätt att effektivisera verksamheten på
och använda för att skapa bättre beslutsunderlag. I Falkenbergs kommun finns både viljan
och ambitionen att förbättra dialogen med invånarna men överlag saknas ett strategiskt
tankesätt kring arbetet.
Ekonomi
Rapporten påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Underlaget till förstudierapporten är samtal med förvaltningscheferna, kommunstyrelsens
arbetsutskott samt representanter från förvaltningarna.
Slutsatsen av förstudiearbetet visar att det behövs en struktur för medborgardialogen om
Falkenbergs kommun vill utveckla detta arbete vidare. Detta innefattar bland annat att
medborgardialoger i kommunen ska planeras med tydligt syfte, bestämda förväntningar
och plan för hur resultatet ska hanteras och hur återkoppling ska göras. Det innebär att det
finns en struktur för medborgardialoger med invånare istället för att fokus enbart ligger på
att genomföra aktiviteter. Strukturen innebär främst att syfte och planering bestäms först
och att aktiviteter med invånare planeras utefter det istället för tvärtom. Utan struktur och
planering är risken att medborgardialoger inte används för att verkligen lyssna in och
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inbjuda till deltagande, utan istället syftar till att legitimera kommunen och det arbete som
görs. Om detta sker kan det vara så att invånare bjuds in i frågor som egentligen inte är
påverkansbara och istället skapar missnöje och besvikelse.
Utan strukturerad planering riskerar även medborgardialoger att bli otydliga och
svårhanterliga, både internt och externt, eftersom syftet och hanteringen av resultatet inte
är klargjort i förväg.
Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer för det vidare arbetet, som presenteras
utan inbördes ordning. Förhoppningen från kommunstyrelseförvaltningen är att
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott kan använda rapporten som underlag för att
fundera över vidare arbete för att stärka och utveckla Falkenbergs medborgardialog.
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§ 348
Redovisning av uppdrag - utreda utökat antal
solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Hantera frågan inom ramen för den plan för utbyggnad av laddinfrastruktur i
Falkenbergs kommun som har tagits fram enligt Planeringsförutsättningar 2017-2019.
2 Anteckna att uppdraget är återrapporterat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-26
Kommunfullmäktige 2015-12-15, § 202
Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbilar, 2014-03-04
Uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019, avsnitt Utveckling av användandet
av elbilar och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C) lämnade in en motion 2014-03-04 i vilken de
föreslår att Falkenberg Energi AB (FEAB) ska uppdras att se över vilka alternativ det finns
att använda solcellspaneldrivna laddstationer för elbilar i Falkenbergs kommun, samt
att FEAB i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen tittar på möjlig placering av
solcellspaneldrivna laddstationer. Motionärerna menar att det är önskvärt att
elbilsanvändandet ökar och att det är en brist på laddstationer i kommunen, aktiviteten är
vidare viktig för att vi skall uppnå våra mål, samt att visa att man är en miljökommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-15 att ärendet överlämnas till
hållbarhetsberedningen som i samarbete med FEAB utreder frågan och se över vidare
behandling.
Ekonomi
I uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019 redovisas att kostnaden för att
etablera en laddinfrastruktur för att serva cirka 100 elfordon inom kommunens egen
fordonsflotta bedöms kosta cirka två miljoner under en treårsperiod. Detta skall ses
gentemot minskade driftkostnader och serviceförvaltningens samlade bedömning är att
kostnaderna för bilinnehavet under den period fordonen används i kommunen, cirka fem
år, inte kommer att höjas mer än marginellt jämfört med alternativ med konventionella
drivmedel.
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För publika laddare kommer FEAB att stå för utbyggnaden, i samråd med kommunen
gällande placering och teknik, kostnaderna för denna satsning är inte fastslagen i dagsläget.
Övervägande
Frågan om laddinfrastrukturen i Falkenbergs kommun och elfordonens roll i det framtida
transportsystemet är mycket viktiga och bör hanteras utifrån en central plan för att säkra att
åtgärderna får maximal effekt över tid. Solcellspanelladdare kan vara en del i denna
infrastruktur men frågan bör ses i ett bredare perspektiv. Soldrivna laddstationer finns med
i den plan som är framtagen för laddinfrastruktur tillsammans med FEAB och möjligheten
att använda sig av lokala produktionsmetoder som solceller kommer att utvärderas vid
varje byggnationstillfälle.
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§ 349
Remiss – En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart
samhälle. KS 2016-405
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända socialnämndens yttrande till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-17
Socialnämnden 2016-11-09, § 174
Socialförvaltningen, Tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Socialdepartementet, En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och
hållbart samhälle, 2016-10-06
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Myndigheten för delaktighets
förslag, som genom Socialdepartementet är på remiss. Rapporten, vilken är beställd på
uppdrag av Regeringen, lämnar förslag på hur framtidens funktionshinderspolitik kan bli
mer effektiv och systematisk. I rapporten presenteras förslag om tydligare styrning av
funktionshinderspolitiken genom bland annat utveckling av statliga myndigheters ansvar
av funktionshinderspolitiken och ny strategi för stärkt integrering ur ett
funktionshinderperspektiv. Sammanfattningsvis avser förslagen i rapporten att skapa
enklare utformning av genomförandet och styrningen av politiken.
Socialnämnden har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig över
Socialdepartementets remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart
samhälle. Socialnämnden välkomnar nya beslut för om mål och inriktning för
funktionshinderspolitiken och låter i sitt yttrande meddela att förslagen i utredningen är
ambitiösa. Dock föreligger behov av tydliggöranden om vilken myndighet som ansvarar
för vilka prioriterade samhällsområden, samt en mer konkret beskrivning av kommuneras
roll i funktionshinderspolitiken.
Ekonomi
Kommunens ekonomi bör ej påverkas vid ett eventuellt beslutande av remissens förslag.
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Övervägande
Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden ser positivt på utredningen och
välkomnar nya inriktningar och mål för funktionshinderspolitiken, med de tillägg som
socialnämnden anser vara nödvändigt att arbeta vidare med innan förslagen presenteras för
lagstiftaren.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra i socialnämndens mening och
föreslår därmed att yttrandet ska översändas till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns remissvar.
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§ 350
Offentliga rummet – Redovisning av projekt. KS 2013-384
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna lämnad information kring medborgardialogsprojektet Offentliga rummet till
protokollet.
2 Notera att sammanställningar av inkomna förslag från medborgare kring hur
Falkenbergs centrum bör utvecklas, har överlämnats till respektive nämnd, bolag eller
annan organisation för vidare handläggning.
3 Därmed avsluta projektet Offentliga rummet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-15
Falkenbergs Näringslivs AB, 2016-11-15
Kommunstyrelsen § 231, 2014-10-07
Lista med inlämnade förslag. Kompletterade med bedömd status och ansvar.
Sammanfattning av ärendet
Ett projekt, för att möjliggöra ökad medborgardialog i samband med utveckling av
Falkenbergs centrum, har genomförts av Falkenbergs Näringsliv AB i nära samarbete med
kommunstyrelseförvaltningen. Projektet avrapporteras härmed.
Bakgrund
Det ökade intresset för utveckling av Falkenbergs centrum har lett till nya arbetsformer
inom kommunorganisationen. Tillsättandet av en centrumgrupp 2013, budgetering av
särskilda medel för utveckling av den offentliga miljön i centrum, tillsättande av en
särskild utvecklingsledare för stadskärnan samt aktivare dialog och samarbete med
näringslivet är några av åtgärder som genomförts.
Förslag om att genomföra ett projekt med medborgardialog restes 2014 och detta
redovisades för kommunstyrelsen 2014-10-07. Syftet var dels att samla in synpunkter,
åsikter och förslag direkt från medborgare men även att bidra till att öppna
kommunförvaltningen mot samhället och bjuda in till ökad kontakt och delaktighet.
Projektet kan huvudsakligen delas upp i tre faser: en första del som innebar att en mindre
tillfällig bod bemannades under en vecka i november 2014, där medborgare aktivt
välkomnades att lämna förslag på förbättringar av Falkenbergs centrum samt i övrigt
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diskutera med kommunala tjänstemän. Cirka 1200 förslag lämnades in och därmed vidtog
fas två, som innebar sortering och behandling av de inkomna förslagen. Den tredje och
avslutande fasen har genomförts hösten 2016 då aktuell status på förslagen har bedömts,
förslagen sorterats och därefter överlämnats till respektive nämnd, förvaltning, bolag eller
annan organsation för vidare handläggning. I samband med detta har en återkoppling skett
på så sätt att en liten glasad bod åter ställts upp på torget under några dagar. Boden har
bemannats med tjänstemän och andra nyckelpersoner från näringslivet som bjudit in till
samtal kring centrumutveckling.
Ekonomi
Falkenbergs Näringsliv AB har tagit samtliga kostnader för genomförande av projektet.
Bland annat har kommunstyrelseförvaltningen dock bidragit med respektive deltagande
tjänstemäns lönekostnader.
Övervägande
Ett mycket stort antal förslag har inom ramen för projektet inhämtats från medborgarna. Ett
stort antal av dessa har nu genomförts eller genomförs för närvarande. Åtskilliga andra
förslag bereds eller sparas för eventuellt framtida genomförande. Det finns naturligtvis
även bland förslagen en hel del idéer som bedömts motstridiga, ej genomförbara eller till
och med olämpliga att genomföra.
Man kan anta att projektet varit framgångsrikt då det gäller att öppna för dialog mellan
medborgare och kommunorganisationen. Alla åtgärder som kan bidra till att minska det
upplevda avståndet och ge en känsla av delaktighet är väsentliga för demokratins
fortlevnad. Man kan även notera värdet av den uppmärksamhet som projektet, och därmed
Falkenberg, getts i såväl lokal som nationell media.
I nyligen antagen kommunövergripande översiktsplan ÖP 2.0 har fem övergripande
strategier formulerats, vilka skall vara vägledande för kommunens arbete med
samhällsutvecklingen. Av dessa berörs framförallt strategi 1: Planera för en hållbar
samhällsutveckling och strategi 3: Förstärk Falkenberg stad av det genomförda projektet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen kring projektet antecknas samt att
det noteras att de inkomna förslagen från medborgarna överlämnats till respektive ansvarig
nämnd mm. Projektet föreslås därefter avslutas.
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§ 351
Detaljplan för Ugglarp 2:18 m fl – ansökan om planläggning.
KS 2016-282
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till
ny detaljplan för Ugglarp 2:18.
2 Innan planarbetet inleds skall ett avtal som reglerar plankostnader, ansvar mm tecknas
med fastighetsägaren.
3 Planarbetet skall tidsmässigt inordnas i kommunens planprioriteringslista.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-09
Orienteringskarta
Ansökan från fastighetsägaren
Gällande detaljplan, laga kraftvunnen 1983-07-01
Gällande detaljplan för intilliggande Lassagårdsberg, laga kraftvunnen 1972-01-27
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om att gällande detaljplan för Ugglarp 2:18 skall ändras inför genomförande har
inkommit från ägarna till fastigheten.
Bakgrund
Ugglarp 2:18 är en obebyggd fastighet om ca 10 000 m2 i Falkenbergs södra kustområde.
Fastigheten ligger vid Lassagårdsberg och utgör idag en skogsbevuxen dunge utmed
tillfarten till det utbyggda området. Lassagårdsberg planlades i slutet av sextiotalet och är
sedan länge fullt utbyggt med ca 65 fritids-/bostadshus.
För Ugglarp 2:18 gjordes en kompletterande detaljplan till ovan nämnda plan för
Lassagårdsberg. Denna plan vann laga kraft 1983 men har därefter aldrig genomförts.
Genomförandetiden för planens byggrätt upphörde 1992. Gällande detaljplan anger att man
på varje tomt får bygga ett enplans bostadshus om högst 80 m2. Vind får ej inredas och
varken komplementbyggnad eller källare får byggas på tomten eller anordnas. Det finns
vidare en planbestämmelse om att bostadstomter inte får vara mindre än 1000 m2.
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Fastigheten ligger inom det större kustnära område som omfattas av bestämmelser enligt
Miljöbalkens 4 kapitel, och där stark restriktivitet råder vad gäller ny bebyggelse. Vidare
ligger det aktuella området inom riksintresse för friluftsliv, gränsar till riksintresse för
naturvård samt i närheten av riksintresse för kulturmiljö – samtliga enligt Miljöbalkens
tredje kapitel.
För södra kustområdet gäller en fördjupad översiktsplan från 1994. Denna anger att
området är detaljplanelagt för bebyggelse. För närvarande pågår ett arbete med
framtagande av en ny fördjupad översiktsplan (nu i utställningsskedet) men denna anger
ingen annan inriktning för det aktuella området. Fastigheten sluttar svagt mot väster, mot
havet, och ligger mellan ca 22 till 28 m över havet. Vegetationen utgörs av en tät dunge
med bland annat uppvuxen lövskog.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete bör fullt ut bekostas av exploatören via tecknande av avtal. Vidare
bör ett exploateringsavtal, som bland annat reglerar utbyggnad och i ordning ställande av
allmän plats, tecknas med fastighetsägaren innan ett eventuellt antagande av ny detaljplan.
Övervägande
Gällande detaljplan, som aldrig genomförts, anger relativt liten byggrätt per fastighet.
Planen föreskriver en sådan storlek på fastigheterna att området högst kan delas i fyra
tomter. Vidare har detaljplanens utformats så att föreslagen ny lokalväg är utlagd så att den
ger ett onödigt intrång och olämplig utformning.
Samhällsbyggnadsavdelningen delar fastighetsägarens bedömning att detaljplanen borde
kunna omarbetas i syfte att ge en bättre utformning av den nya lokalvägen. I samband med
detta bör byggrätt och bestämmelse om minsta tomtstorlek prövas i syfte att få ett bättre
utnyttjande av den exploateringsbara marken. Vidare kan man i planarbetet studera
gällande plans avvägning mellan allmän platsmark (parkmark) och kvartersmark
(bostadstomter) i syfte finna en för hela området gynnsam närmiljö.
I den nyligen antagna kommunövergripande översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande
strategier formulerats, vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med
samhällsutvecklingen. Av dessa berörs framförallt strategi nummer 4: Styr
bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen av föreslagen begäran om planläggning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ett detaljplanearbete inleds i syfte att pröva
utformningen av föreslagen byggrätt. Avtal kring kostnader för planarbetet bör tecknas
innan planarbetet inleds och arbetet bör tidsmässigt instuderas i den prioriteringslista som
regelbundet tas fram och godkänns av kommunstyrelsen.
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§ 352
Köp och detaljplaneläggning av fastigheten
Långaveka 4:1. KS 2016-456

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Långaveka 4:1.
2 Uppdra åt tekniska nämnden att förvalta byggnaderna inom Långaveka 4:1.
3 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att upprätta och samråda kring ny
detaljplan för skol- och bostadsändamål för Långaveka 4:1.
4 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planärendet läggs in i den
prioriteringslista över detaljplaneärenden som godkänns av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-10
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet.
Karta på aktuellt område med ändrad användning enligt förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för norra och södra kusten.
Förslag till köpekontrakt för Långaveka 4:1– upprättat av mäklarbyrån EgendomsMäklarna
2016-11-08
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Långaveka 4:1 är till försäljning via mäklarbyrån EgendomsMäklarna.
Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet, om ca 5,36 ha, som nyttjats som hästgård.
Gården består av bostadshus med stall, garage och uthusbyggnader runt en gårdsplan.
Taxeringsvärdet är 2 206 000 kr.
Fastigheten ligger inom område som förslag till ny fördjupad översiktplan för norra och
södra kusten (FÖP) pekar ut för kommande skol- och bostadsändamål.
Samhällsbyggnadsavdelningen har därav konstaterat att köp av fastigheten är av strategisk
vikt för kommunen och har med mäklare och ägare förhandlat fram ett förslag till
köpekontrakt för fastigheten.
Köpekontraktet innebär att kommunen köper fastigheten för 6 000 000 kr. Köpet gäller
under förutsättning av kommunen erhåller förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Om
inte förvärvstillstånd medges faller köpet utan förpliktelser mellan parterna. Tillträdesdag
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är den 28 februari 2017 eller det senare datum som inträffar 10 dagar efter att myndighet
fattat beslut om förvärvstillståndet (dock senast 31 mars 2017). Köpekontraktet innehåller i
övrigt sedvanliga villkor. Köpekontraktet är godkänt av ägarna till Långaveka 4:1.
Då fastigheten är bebyggd måste gårdsbyggnaderna förvaltas av tekniska nämnden. Häri
ligger att undersöka om gårdsbyggnaderna kan nyttjas för något kommunalt ändamål eller
om de ska hyras ut externt.
Uppdrag bör ges till samhällsbyggnadsavdelningen att påbörja detaljplaneläggning av
fastigheten för skol- och bostadsändamål i enlighet med intentionerna i ny fördjupad
översiktsplan för norra och södra kusten.
Ekonomi
Köpeskillingen, om 6 miljoner kronor, kommer att belasta fastigheten Långaveka 4:1 som
ett bokfört värde. Detta kommer att ge upphov till ökade kapitalkostnader för tekniska
nämndens driftbudget rörande byggnaderna från och med 2018. För den obebyggda
marken utgår inga kapitalkostnader.
Övervägande
Köpeskillingen, om 6 miljoner kronor, är bedömd efter förväntningar om den kommande
markanvändning som anges i ny fördjupad översiktplan (FÖP) för norra och södra kusten.
Enligt aktuell FÖP kan 1,3 ha av fastigheten användas för skoländamål (utveckling av
intilliggande Långavekaskolan) och resterande del för bostadsändamål. Enligt FÖP kan 2025 nya villor tillkomma inom bostadsmarken. Vid flerbostadshus ryms dock mer. FÖP har
varit på granskning och förväntas att antagas under nästa år. Under granskningsskedet
inkom inga synpunkter på det här aktuella området.
I kommunens investeringsbudget för 2017 och 2018 finns medel anvisande för att bygga
en ny idrottshall till Långavekaskolan. Därav bör en ny detaljplaneläggning av
Långavekaskolan inklusive Långaveka 4:1 omgående starta upp.
Gårdsbyggnaderna bör i första hand nyttjas för någon kommunal verksamhet. I andra hand
bör de hyras ut externt för att täcka kapitalkostnaderna. Gårdsbyggnaderna bör dock inte
styckas av och säljas förrän efter att ny detaljplan vunnit laga kraft. Kommunen bör även
överväga att riva eller ändra stallbyggnaden före uthyrning då hästverksamhet ej kommer
att vara tillåten med tanke på skyddsavstånd till kommande utökning av skola och nya
bostäder.
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§ 353
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal
för del av Skrea 7:4. KS 2013-429

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal avseende fastigheten
Skrea 7:4.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-15
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal, 2016-10-13
Exploateringsavtal nr 211
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-28, § 8 att godkänna exploateringsavtal nr 211
med ägaren till fastigheten Skrea 7:4. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens åtaganden
vid genomförandet av detaljplanen för Skrea 4:7 m fl. Enligt exploateringsavtalet får
exploatören inte överlåta hela eller del av fastigheten Skrea 7:4 utan kommunens skriftliga
medgivande. Vid överlåtelse av fastigheten ska exploateringsavtalet överlåtas till ny ägare.
Ett förslag till överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtalet har upprättats.
Överenskommelsen innebär att exploateringsavtalet överlåts på Örjan Christoffersson som
därmed övertar exploatörens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.
Ekonomi
Överlåtelsen påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 354
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
m fl lagar. 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 2016-09-30 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-04
Socialnämnden 2016-10-25, § 164
Socialförvaltningen, Rapport – ej verkställda beslut, 2016-09-30
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
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar ej kommunens ekonomi.
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§ 355
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
motioner. 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 2016-11-01
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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§ 356
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. 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 2016-11-01
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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§ 357
Motion om namnändring av kommunala handikapprådet.
KS 2014-472
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att se över namn och
uppdrag av kommunala handikapprådet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen då det dels inte finns någon enhetlig terminologi från begreppet
handikapp och dels saknas vilja till namnbyte från handikapprådet själv.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-02
Motion om namnändring av kommunala handikapprådet, 2014-12-17
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 102
Socialnämnden 2016-10-26, § 159
Socialnämnden 2016-02-24, § 24
Kommunala handikapprådet 2015-09-17, § 28
Sammanfattning av ärendet
Jan Berge (MP) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska se över
namnformuleringen av kommunala handikapprådet, eftersom begreppet handikapp inte
längre anses vara tidsenligt. Då det finns flera kommuner som ändrat namn på rådet menar
motionären att Falkenbergs kommun ska se över namnformuleringen av rådet i syfte att
ändra det.
Socialnämnden har 2016-02-24 yttrat sig med underlag från bland annat kommunala
handikapprådet och förmedlar därefter ett yttrande om att Falkenbergs kommun tillsvidare
bör avvakta med en eventuell namnändring av kommunala handikapprådet. Yttrandet
motiveras bland annat av att begreppet handikapp fortfarande används i samtliga namn på
kommunala och regionala råd i Hallands län. Utöver det har begreppsförändringen från
handikapp till funktionsnedsättning ännu inte slagit igenom, vilket följaktligen kan riskera
missförstånd.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-26 att återremittera ärendet till socialnämnden för
att överväga frågan ytterligare. Socialnämnden har därefter, 2016-10-26, inkommit med ett
nytt yttrande där det framgår att nämndens uppfattning inte förändrats mot tidigare antaget
yttrande.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar åter igen socialnämndens mening, som grundar sig i
kommunala handikapprådets yttrande, att en namnändring av handikapprådet riskerar att
bli problematisk då rådets nuvarande namn är etablerat och enhetligt i många kommuner
och i hela Hallands län. Uppenbarligen bedöms en namnändring idag leda till mer
missförstånd än vad det bidrar till en bättre tillvaro för personer med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår kommunala handikapprådets viljeyttring att det är
mer gynnsamt att lägga vikt vid rådets arbete för att synliggöra och tillgängliggöra de
funktionsnedsattas situation, snarare än att genomgå namnbyte.
Då kommunala handikapprådet inte själva anser det motiverat att byta namn, bedömer
kommunstyrelseförvaltningen det som svårt att gå emot rådets vilja då det för tillfället inte
är mer påkallat. Istället kan det vara klokt att låta ett namnbyte växa fram när tiden är mer
mogen, framförallt av de som direkt berörs av rådet och dess arbete. Då socialnämnden
beretts möjlighet att överväga frågan vid två tillfällen under året stärks argumentationen
ytterligare. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar bifall till motionen och att kommunala handikapprådet ska
namnändras till kommunala tillgänglighetsrådet.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen för att se över namn och uppdrag av kommunala
handikapprådet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) återremissyrkande mot
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med Mari-Louise
Wernerssons (C) yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs.
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Ja-röst i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) återremissyrkande.
Nej-röst i enlighet med avslag.
Resultat
Ledamot
Per Svensson (S)
Ingrid Gustavsson (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Saw Kian Ooi (C)
Lager Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Stig Agnåker (C)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

Ja-röst
X
X
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall om elva Ja-röster mot två Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 358
Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att inhämta redovisning av
vilka skolenheter som tillämpar och inte tillämpar mobiltelefonförbud.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att ordningsregler för trygghet och studiero tas fram
på varje skola i kommunen enligt skollagen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-10
Motion om mobiltelefonfri skolundervisning, 2016-02-16
Barn- och utbildningsnämnden, yttrande, 2016-03-23
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M) har lämnat in en motion om att det behövs riktlinjer som
begränsar mobiltelefonanvändning i all kommunal grundskola och gymnasieskola i
Falkenbergs kommun. Motionären vill att det i riktlinjerna ska framgå att
undervisningstiden ska vara fri från mobiltelefonanvändning. Motionären hänvisar till
forskning som visar att mobiltelefonanvändning under lektionstid påverkar elevers
koncentrationsförmåga negativt och att skolor med förbud har fått höjda studieresultat.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att de anser att det
är upp till varje grundskola och gymnasieskola att besluta om ordningsregler som rör den
egna undervisningen och att det inte krävs ytterligare riktlinjer utöver ordningsreglerna.
Vidare menar nämnden att god koncentrationsförmåga och tillfredställande studieresultat
skapas med hjälp av andra åtgärder än teknikförbud.
Ekonomi
Motionen påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att de ordningsregler som varje skola upprättar i
enlighet med kap 5. 5 § skollagen, är tillräckliga riktlinjer för att reglera arbetsmiljön för
eleverna så att de kan få en trygg miljö och studiero.
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Mobiltelefoner kan användas som pedagogiska verktyg, samtidigt som de kan missbrukas i
andra syften. Idag står mobilförbud på lektionstid redan inskrivet i flera av Falkenbergs
skolors ordningsregler. Barn- och utbildningsnämnden anser dock att det ska vara upp till
rektor på respektive skola att ta beslutet om ett sådant förbud istället för att ha ett generellt
förbud. Ordningsreglerna tas idag fram av lärare och elever gemensamt och även föräldrar
är välkomna att vara med i det arbetet. På så sätt förankras det och blir ett gemensamt
ställningstagande för hur undervisningen ska bedrivas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte tagit fram respektive ordningsregler för varje
skola för handläggningen av motionen, eftersom detta är ett mer omfattande arbete, men
möjligheten finns att ta del av varje skolas egna ordningsregler och i dessa se hur varje
enskild skola ställer sig till mobilförbud utifrån förhållandena på just den skolan.
I sammanhanget ska dock nämnas att Skolverket i en ny rapport från april 2016 har
föreslagit att varje skola ska ha en gemensam strategi för hur digitala medier används på
lektionstid. Detta är något som ska göras för att kunna garantera studiero och ordning i
klassrummet. Några konkreta åtgärder utifrån förslaget har inte vidtagits än, men
utbildningsministern har uttalat sig positiv till förslaget. Däremot så finns det ett beslut från
Skolinspektionen från 26 februari 2009 som säger att det inte är möjligt att generellt
förbjuda mottagande eller användande av mobiltelefoner på skolans område, utan att
sådana förbud måste bygga på frivillighet och ska vara upp till varje skola att besluta om.
Sammanfattningsvis finns det anledning till att kontinuerligt se över mobiltelefonanvändningen i skolorna för att eleverna ska få en bra arbetsmiljö, men i Falkenbergs
kommun görs detta redan på varje skola i dess ordningsregler. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens åsikt att detta även fortsatt bör
ligga på varje rektor att ansvara för, så länge skollagen och nationella riktlinjer inte ändras,
och föreslår därför att motionen avslås.
Yrkande
Filip Bertilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för
att inhämta redovisning av vilka skolenheter som tillämpar eller inte tillämpar
mobiltelefonförbud.
Lars Fagerström (L) yrkar bifall till Filip Bertilssons (M) yrkande.

.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) återremissyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Filip Bertilssons (M) yrkande.
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§ 359
Motion om att ansöka om att bli försökskommun för
sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.
KS 2016-151

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder i kommunalvalen 2018 och
2022.
2 Beslutspunkt 1 gäller under förutsättning att förslaget försöksverksamhet med sänkt
rösträttsåldera mynnar ut i en försökslagstiftning framöver.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-01
Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V), inlämnad 2016-03-29
Yttrande från valnämnden 2016-06-29
Utdrag från Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden SOU 2016:5 s 553-558
Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att Falkenbergs
kommun ska ansöka om att bli försökskommun som ger rösträtt från 16 års ålder vid
kommunalvalen 2018 och 2022. Möjligheten att ansöka om att bli försökskommun med
sänkt rösträttsålder vid de två kommande valen är ett förslag som lyftes i den statliga
offentliga demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! från 2016.
Valnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar bland annat att de tolkar sitt
uppdrag som att innefatta att verka för ökat valdeltagande. De ser inte att en
försöksverksamhet som den som motionärerna föreslår skulle påverka valorganisationen
nämnvärt, men förklarar samtidigt att ekonomin skulle behöva utredas vidare och att
frågan om resurser beror på vilken ambitionsnivå kommunen vill lägga sig på i frågan.
Nämnden menar att en sänkt rösträttsålder skulle öka valdeltagandet och är positiv till att
Falkenberg skulle kunna ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder, under
förutsättning att förslaget om detta mynnar ut i en försökslagstiftning.
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Ekonomi
Att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder, förutsatt att förslaget om
detta förverkligas efter beslut i Sveriges riksdag, borde inte innebära någon kostnad för
kommunen. Men det är i dagsläget för tidigt för att göra några ekonomiska beräkningar om
motionens förslag.
Övervägande
Motionen handlar om ett förslag som ännu inte är beslutat om av riksdagen. När
kommunstyrelseförvaltningen tog kontakt med Kulturdepartementet i oktober 2016
förklarades att remissvaren gällande demokratiutredningen bearbetas för tillfället och
eventuella förslag till ny eller förändrad lagstiftning som utredningen tar upp kommer att
behandlas framöver, troligtvis under 2017. Därför måste det beslut som tas om motionen
gälla endast under förutsättning att det även beslutas av riksdagen att på försök sänka
rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen för ett antal kommuner, liksom valnämnden
påpekar i sitt yttrande.
Utifrån dessa ovanstående förutsättningar så konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att
frågan om ungas delaktighet och inflytande är en fråga som blir allt viktigare och allt mer
uppmärksammad, både i Falkenberg och nationellt. Bland annat presenterade kultur- och
fritidsförvaltningen för fullmäktige i oktober 2016 en utredning om ungas delaktighet och
hur kommunen kan jobba vidare med den frågan. I nämnda demokratiutredning som
motionärerna hänvisar till finns ett långt kapitel om ungas delaktighet och betydelsen av att
denna förbättras i Sverige generellt. Förslaget om att på försök låta kommuner sänka
rösträttsåldern till 16 år motiveras med att det är ett sätt att ta vara på ungdomars
engagemang inom den representativa demokratin på ett bättre sätt. Utredningen konstaterar
att det finns ett tillräckligt stort antal kommuner som är intresserade av en
försöksverksamhet för att det skulle bli möjligt att genomföra. Falkenbergs kommun fick
utredningen på remiss under våren 2016 och i remissvaret i gällande fråga svarade
kommunen följande:
Falkenbergs kommun anser att det är positivt med försöksverksamhet för de kommuner
som så önskar. Det kan vara bra att testa för att se vad det leder till. Samtidigt tror inte
Falkenbergs kommun att ett försök med sänkt rösträttsålder kommer åt problemet med lågt
politiskt deltagande bland unga, utan att det är av vikt att unga även får bra
samhällsutbildning och tillåts vara med i sammanhang där de kan få känna ansvar,
delaktighet och få känslan av att det de gör har betydelse.
Av ovanstående yttrande finns inget som talar för att Falkenbergs kommun inte borde
ansöka om att bli försökskommun om intresse finns för det. Ungdomsdemokratin behöver
stärkas och om Regeringen ser att försök med sänkt rösträttsålder är en bra metod för att
åstadkomma det så föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Falkenbergs kommun kan
ställa sig positiv och visa att frågan är viktig genom att ansöka om att bli försökskommun
för sänkt rösträttsålder från 16 år vid kommunalvalen 2018 och 2022. Detta under
förutsättning att ett lagförslag om försöksverksamheten godkänns av riksdagen framöver.
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Yrkande
Stig Agnåker (C), Tore Holmefalk (C), Mari-Louise Wernersson (C), Jan Berge (MP),
Per Svensson (S) och Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Lars Fagerström (L) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Agnåkers (C) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Lars Fagerströms (L) med fleras yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Stig Agnåkers (C) med fleras yrkande.
Reservation
Lars Fagerström (L), Filip Bertilsson (M) och Ingrid Gustavsson (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lars Fagerströms (L) med fleras yrkande.
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§ 360
Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera motionären om att kommunen redan begär registerutdrag ur
belastningsregistret i de fall lagstiftning så kräver.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska begära utdrag från belastningsregistret vid
nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-31
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2015-11-20.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27, § 2.
Yttrande från socialnämnden 2016-03-29, § 36.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24, § 179.
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-31, § 97.
Sammanfattning av ärendet
Motionären skriver i sin motion att man skall kräva obligatoriskt utdrag ur
belastningsregistret för all personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola,
vård och omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inlämnat
yttranden över motionen.
Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras registerutdrag i lag om registerkontroll
av personer vid vissa boenden som tar emot barn samt i lag om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. En person får inte anställas, erbjudas
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande om inte registerutdrag kontrollerats. Av
socialnämndens yttrande framgår att nämnden följer gällande lagstiftning. Utöver de krav
lagen ställer kräver nämnden registerutdrag vid anställning av en person som ska utföra
arbetsuppgifter som i hög grad består av personlig kontakt med barn. Det kan t.ex. handla
om handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn eller andra ärenden rörande
barn och unga.
Av skollagen 2 kap 31 § framgår att den som erbjuds en anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
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sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i skollagen 25 kap, ska
lämna ett registerutdrag till den som erbjuder anställningen. Det utdrag som lämnas får
vara högst ett år gammalt. Den som inte lämnat registerutdrag får inte anställas.
Kravet på registerutdrag gäller all personal som arbetar eller praktiserar i verksamheten,
även t.ex. rektorer, syokonsulenter, administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare,
kökspersonal m.fl. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som
ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande
samt deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas inte av regleringen i 2 kap. 31 §
skollagen. Arbetsgivaren kan dock kräva in ett utdrag ur belastningsregistret även vid
anställning i gymnasieskolan med hänvisning till lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn. Denna lag kan alla arbetsgivare hänvisa till när det gäller
verksamhet där personer ska arbeta med barn.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande från den 28 januari 2016 att nämnden
följer skollagens krav på registerutdrag. Krav ställs på registerutdrag i enlighet med 2 kap.
31 § skollagen. Krav ställs inte på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet.
Vid kommunsstyrelsens arbetsutskotts möte den 24 maj 2016 uppkom frågor kring varför
barn- och utbildningsnämnden inte ställer krav på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget.
Kommunstyrelseförvaltningen kontaktade barn- och utbildningsförvaltningen och bad om
en motivering. Den 31 augusti 2016 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att rutin ska införas så att utdrag från
belastningsregistret begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden framgår att man följer
gällande lagstiftning avseende utdrag ur belastningsregistret och att man i vissa fall även
går utöver det lagen kräver. Barn- och utbildningsförvaltningen anser även att
kommunfullmäktige ska besluta att rutin ska införas så att utdrag från belastningsregistret
begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola. Att ställa
krav på ytterligare kontroller anses inte påkallat.
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§ 361
Medborgarförslag om renovering av gamla
laxrökeriet vid Hamngatan. KS 2013-228

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att renovering av gamla laxrökeriet kommer att genomföras
under 2017
2 Därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-10
Medborgarförslag 2013-05-30
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2013-08-20 § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 114
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det föreslås att laxrökeriet på Hamngatan 17
renoveras. Motiveringen är att laxfisket och laxkonceptet är av betydelse i Falkenberg och
att detta troligtvis kommer att öka i och med att Hertingforsen ska invigas under våren.
Laxrökeriet förklaras vara en naturlig del i laxkonceptet och förslagsställaren önskar därför
att förfallet av byggnaden stoppas och att en varsam renovering genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. Nämnden framförde att
Falkenbergs museum hyr laxrökeriet, som en del i museets kulturhistoriska verksamhet.
Museet har främst tänkt använda byggnaden i verksamhet riktad mot skolan och vid
stadsvandringar. Kultur- och fritidsnämnden äskade hösten 2012 medel från tekniska
nämnden för att kunna renovera byggnaden. Några medel för sådan renovering avsattes
varken 2012 eller 2014.
Falkenbergs kommun har i investeringsplanen för år 2015/2016 avsatt medel för
renovering av laxrökeriet.
Bygg och Projektenheten har genomfört en förstudie i samarbete med
bebyggelseantikvarie.
Hösten 2015 genomfördes en direktupphandling i enlighet med lagen om offentlig
upphandling. Inga anbud inkom, med motivering att tillfrågade byggnadsvårdssnickare var
fulltecknade.
En ny direktupphandling genomfördes under våren 2016, denna gång med betydligt längre
framförhållning till entreprenadstart. Ett godkänt anbud inkom, vilket antogs.
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Upphandlad entreprenör har kunnat lämna goda referenser och har dokumenterade
kunskaper inom skiftesverk och kulturbyggnadsvård samt återfinns på Kulturmiljö
Hallands rekommenderade lista av byggnadsvårdssnickare.
Renoveringsarbetena planeras påbörjas under våren 2017 och vara färdigställt till juli 2017.
Ekonomi
Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att i Tekniska nämndens investeringsplan
2015/2016 avsätta 700 000 kronor för renovering av laxrökeriet.
Övervägande
Genom att byggnaden restaureras och kan ingå i Falkenbergs museums sk basutställning,
säkerställs en värdefull historisk miljö för framtiden.
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§ 362
Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer
av laddstolpar för elbilar. KS 2016-305

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillsyrka kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att frågan gällande laddstolpar i Falkenbergs kommun behandlas inom
ramen för den laddplan som är framtagen och lämnad för beslut till budgetberedningen.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-010-18
Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar, 2016-07-12
Uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019, avsnitt Utveckling av användandet
av elbilar och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Björn Boräng har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska finnas fler
kommunala laddstolpar för elfordon som är tillgängliga för allmänheten. Det ska vara
möjligt att snabbladda, semi-ladda och använda långsam laddning. Priserna för laddning
föreslås vara kraftigt reducerade i jämförelse med kommersiella alternativ.
Ekonomi
Kostnader för tänkta åtgärder är redovisade i planen och dessa kommer att bedömas av
budgetberedningen respektive FEAB:s styrelse.
Övervägande
Hållbarhetskontoret anser att laddinfrastruktur är ett verktyg för att nå nationella och lokala
mål gällande hållbara transporter har behandlats i samband med den laddplan som är
framtagen. Planen berör både laddstolpar tillgängliga för allmänheten och de som syftar till
att underhålla den kommunala fordonsflottan. Under förutsättning att planen genomförs
kommer antalet laddstolpar i kommunen öka under den kommande 3-årsperioden.
Förslaget som presenteras i uppdragsredovisningen av planförutsättningarna innebär att
FEAB ska bygga minst tre publika laddstolpar per år mellan 2017-2020. Dessa kommer att
placeras på strategiska platser, huvudsakligen i centralorten. Exempel på förslag till
placering är gymnasieskolan, Skrea Strand och den nya arenan. Tekniken för dessa stolpar
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kommer att anpassas till placeringen – vid platser där personer kan förväntas vistas längre
tider är behovet av snabbladdare mindre, vid strategiska platser utmed de större vägarna är
behovet större.
Kommunen kommer också att bjuda in till samarbete med andra aktörer som är
intresserade av att bygga ut laddinfrastrukturen för att samordna och stötta insatserna.
Gällande betalsystem för de publika laddstolparna ser FEAB på olika lösningar med
ambitionen att hitta en som dels är enkel att använda för alla som vistas i kommunen,
besökare, medborgare och andra, men även att det blir ett prisvärt alternativ med ett lågt
pris i jämförelse med konventionella drivmedel.
För att nå de nationella miljökvalitetsmålen och regeringens ambition om ett fossilfritt
transportsystem behöver betydande åtgärder genomföras på eller nivåer i samhället,
kommunernas roll i detta är central både genom att föregå som ett gott exempel och visa på
väl fungerande hållbara lösningar såväl som att bidra mer direkt med utbyggnad av
infrastruktur och spridande av kunskap. Med tanke på Sveriges mycket låga utsläpp från
elproduktionen är elfordon en nyckelkomponent. Antalet elfordon i Sverige och
Falkenberg ökar och antas komma att utgöra en betydande del av fordonsflottan inom en
relativt snar framtid. Samlat gör detta att satsningar på laddinfrastruktur är en viktig fråga
och den laddplan som är framtagen är en grund för det fortsatta arbetet. Därmed föreslår
utvecklingsavdelningen att medborgarförslaget ska anses behandlat.
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§ 363
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps
strand. KS 2016-158

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse medborgarförslaget behandlat då kultur- och fritidsnämnden beslutat att göra en
översyn av strandplanen som eventuellt kan resultera i en ny lösning för hundbadet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-04
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps strand, 2016-04-05
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18, § 51
Strandplan för Falkenbergs kommun, 2012-02-28
Sammanfattning av ärendet
Lars-Åke Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att nuvarande plats som är
avsedd för hundbad vid Ugglarps havsbad bör flyttas till en plats mellan Döingeberget och
Trossnäsberget i Ugglarp. Förslagsställaren menar att hundbadet för med sig en del besvär
för övriga badgäster, bland annat då strandtoaletternas placering påtvingar badgäster att
passera hundbadet för toalettbesök. Vidare anser förslagsställaren att hundägarna sällan
respekterar den avsedda platsen för hundbad och att de lösspringande hundarna åsamkar
skada för reproduktionen av fågelarter som häckar i området.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att en eventuell omplacering av
befintligt hundbad innebär ett större översynsarbete av gällande strandplan, vilken är
beslutad och antagen av kommunfullmäktige. Planen beskriver bland annat vilken service
och utrustningsnivå de olika stränderna i Falkenbergs kommun ska erbjuda. Vid en
revidering av planen erfordras bland annat en bred synpunktsinhämtning för att ta hänsyn
till olika perspektiv och dialog med berörda markägare. Nämnden delar emellertid
förslagsställarens uppfattning om att det föreligger ett behov av översyn kring
användningen av strandremsorna i kommunen, vilket har föranlett kultur- och
fritidsnämnden att uppdra åt förvaltningschefen att göra en översyn av gällande strandplan.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens önskemål om en annan, mer
avskild, plats för hundbadet i Ugglarp för hänsyn till de badgäster som upplever bekymmer
med strandvistelsen på grund lösspringande hundar och upplevelsen av att hundägare inte
respekterar den plats som avses för hundbad. För alla badgästers trevnad är det av stor vikt
att det finns ett hänsynstagande och förståelse för varandras behov och åsikter.
Dock är det inte möjligt att i dagsläget varken flytta hundbadet till den plats som
förslagsställaren anger i medborgarförslaget, eller ta ställning till idén om en sådan flytt.
Kultur- och fritidsnämnden redogör i sitt yttrande för att det exempelvis krävs revideringar
i gällande strandplan innan det går att ta ställning till om hundbadet ska flyttas, och vilken
plats som i så fall är aktuell. Det innebär att det föreligger en problematik att föregripa
arbetet med översynen av strandplanen genom att separat ta beslut om hundbadets framtid.
Alternativa lösningar mot dagens utbud av hundbad och övriga plaster för bad av olika slag
bör hanteras som en helhet för bästa möjliga resultat för alla parter. Vid kontakt med
kultur- och fritidsförvaltningen framgår att behandling av strandplanen och eventuella
förslag på revideringar i ordningsstadgan kan ske tidigast vintern 2017.
Då kultur- och fritidsnämnden tagit till sig av medborgarförslagets andemening och
uppdragit förvaltningschefen att göra en översyn av strandplanen anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör anses behandlat.
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§ 364
Anmälan av delegationsärenden.
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2016-11-15 och 2016-11-22.
Kommunchef Charlotte Johansson
Undertecknande av regionalt samverkansavtal, Vård- och omsorgscollege Halland 20162021. KS 2016-497
Tilldelningsbeslut 2016-10-31 avseende boende och konferens. KS 2016-43
Beslut 2016-11-25 att återkalla tilldelningsbeslut 2016-11-07 avseende
samhällsorientering. KS 2016-407
Tilldelningsbeslut 2016-11-29 avseende samhällsorientering. KS 2016-407
Kommunjurist Lina Weetman
Yttrande 2016-11-29 till Förvaltningsrätten avseende överprövning av upphandling av
underhålls- och reparationstjänster. KS 2016-461
Yttrande 2016-11-07 till Förvaltningsrätten avseende överprövning av upphandling av
försäkringsmäklartjänster. KS 2016-445
Upphandlingschef Samer Mahra
Tilldelningsbeslut 2016-11-14 avseende El-arbeten. KS 2016-375
Upphandlare Jesper Arnrup
Tilldelningsbeslut 2016-11-15 avseende bryggerivaror. KS 2016-333
Tilldelningsbeslut 2016-12-02 avseende lärlingsutbildning inom kommunal
vuxenutbildning. KS 2016-415
Övrigt
Protokoll från ägarsamråd Räddningstjänsten Väst 2016-10-26. KS 2016-250
Protokoll från ägarsamråd VIVAB 2016-10-26. KS 2016-249
Fairtrade Sveriges diplomering av Falkenbergs kommun som Fairtrade City. KS 2015-309
Energimarknadsinspektionens beslut 2016-11-22 att förlänga EON Elnäts Sveriges
nätkoncession för luftledning Falkenberg N till Falkenberg S t o m 2021-11-22. KS 2016217
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2016-11-30
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