Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-02-10

§ 31
Uppdrag i budget 2015 – fastställande av uppdragshandlingar. KS 2015-35

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget
2015.
2 Integrationsberedningen ska överlämna rapport om uppdraget hur integration av
asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen senast 2015-06-30.
Beslutsunderlag
Förslag till uppdragshandlingar.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till budget 2015 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till
kommunens nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att mera detaljerat underlag och
uppdragsbeskrivningar tas fram om så krävs. Förslag på uppdragsbeskrivningar föreligger
nu.
Ekonomi
Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De
förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket får
bedömas i varje enskilt fall.
Övervägande
Uppdragshandlingar föreligger nu för följande uppdrag.
Uppdrag till kommunstyrelsen
• Föreslå hur kommunens byggprocesser kan kvalitetssäkras avseende krav, kostnad
och beställning.
• Undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och
kollektivtrafik. I uppdraget ska ingå att utreda gratis bussresor för pensionärer.
• Göra en översyn av förskoleverksamheten
• Hur integrationen av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen.
• Förslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk hushållning.
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Forts. § 31
Uppdrag till socialnämnden
• Göra en kartläggning av sysselsätning för personer med psykisk
funktionsnedsättning och utifrån kartläggningen förslå åtgärder.
• Undersöka intresset för fler mötesplatser utanför centralorten och utifrån
undersökningen föreslå åtgärder.
Yrkande och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att integrationsberedningen ska överlämna rapport
om uppdraget hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen
senast 2015-06-30.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-02-12 och anslaget 2015-02-13.
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

2015-01-26

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Ingrid Sennerdal
0346-886378
ingrid.sennerdal@falkenberg.se

Uppdrag till kommunstyrelsen
Föreslå hur kommunens byggprocesser kan kvalitetssäkras avseende krav, kostnad och beställning.
Bakgrund

En byggnation är en komplex process som innehåller många delar som behöver
kvalitetssäkras för ett bra slutresultat. Idag prövas inte beställningens relevans och
kommunens krav, utöver lagstiftning, blir inte tydlig i kalkylerna.
Det är också viktigt att eventuella avikelser och förändringar rapporteras och beslutas på
ett effektivt och enkelt sätt.
Omfattning och ansvar
 Föreslå hur kalkylen kan utformas för att tydligt visa vilka krav/kostnader som styrs
av lagstiftning och vilka krav/kostnader som styrs av krav som kommunen ställer.
 Föreslå hur beställarens önskemål kan prövas utifrån relevans, standard och
kostnad.
 Föreslå hur byggkalkylerna kan kvalitetssäkras och hur investeringsanslagen kan
fastställas på ett tydligt sätt.
 Föreslå hur, när och till vem uppföljning och avvikelser ska rapporteras.
 Föreslå ett sätt att utvärdera färdigt projekt utifrån beställning och kalkyl.
Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget.
Tidsplan
Uppdraget ska redovisas senast 2015-05-31
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Uppdrag till kommunstyrelsen
Undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik.
Bakgrund
Ansvaret för de olika trafikslagen finns hos olika huvudmän, barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutsar, tekniska nämnden ansvarar för färdtjänsten
och Region Halland ansvarar för kollektivtrafiken och samordningen av kommunens
kollektivtrafik ligger på kommunstyrelsen (SBK). Detta gör att det är svårt att få en helhet
och att den totala trafiken kan bli ineffektiv och kostsam.
Utredningen ska visa om det finns samordningsvinster och effektiviseringar att göra genom
bättre samordning.
I uppdraget ska även, efter beslut i kommunfullmäktige 2014-12-16, även
medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30–14.30 ingå.
Omfattning och ansvar
 Kartlägga den nuvarande organisationen.
 Föreslå hur man på olika sätt kan göra en organisation som innebär en bättre
samordning och möjliggör en effektivare användning.
 I utredningen ska ingå att utreda förslag om att låta pensionärer åka buss gratis
enligt beslut i KF § 230. Denna del i utredningen ska kostnadsberäknas.

Tidsplan
Uppdraget ska redovisas under 2015.
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Uppdrag till kommunstyrelsen
Göra en översyn av förskoleverksamheten.
Bakgrund
Förskoleverksamheten står inför stora investeringar och det är därför viktigt att få en bra
grund för planering av nuvarande och framtida behov.
I översynen ska ingå en kartläggning och analys av antal förskolor/avdelningar, antal
barn/omsorgstimmar, antalet avdelningar/förskola och antalet barn/personal. Det ska även
ingå en bedömning av kommande behov med utgångspunkt i befolkningsprognos,
kösituation, placeringsregler, sökmönster och tillgänglig kapacitet.
Kartläggningen ska även redovisa alternativa vägar för att bedöma behov av framtida
utbyggnad av förskolor i kommunen.
Omfattning och ansvar
 Kartlägga och redovisa det faktiska lokalbehovet för förskoleverksamheten.
 Kartlägga och redovisa situationen inom förskolan utifrån officiell statistik.
 Jämföra officiell statistik med liknande kommuner för att bedöma grad av
effektivitet och kvalitet.
 Bedöma relevansen av verksamhetens rapportering av bakgrundsmaterial.
 Ta fram alternativa bedömningar som jämförelse.
 Kartlägga kommande behov.
Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget.
Tidsplan
Uppdraget ska redovisas senast 2015-03-31.
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Uppdrag till kommunstyrelsen
Hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen.

Bakgrund
Nyanlända till kommunen bör ses som en tillgång och en grupp människor som inte bara
ska inkluderas, men som också har en avgörande roll i att vidareutveckla det lokala
samhället. Det gör att olika integrationsstrategier bör präglas av långsiktighet och
helhetstänkande där många aktörer och delar av samhället involveras. Utgångspunkten är
att de nyanlända ska komma till egen försörjning och integreras i det lokala samhället för
att bidra till utvecklingen.
En regional samverkan gör att nyanlända får tillgång till en större arbetsmarknad och
därmed snabbare kan bli självförsörjande.
Bildandet av en integrationsberedning är beslutad och kommer att börja sitt arbete i januari
2015. Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att föreslå en arbetsordning för
beredningen. Uppdraget att undersöka hur integration av asylsökande och nyanlända kan
förbättras i kommunen är en naturlig uppgift för beredningen.
Omfattning och ansvar
 Överlämna uppdraget till kommunens integrationsberedning.
 Beredningen ska överlämna en rapport om uppdraget senast 2015-06-30. I och med
denna rapport kan uppdraget anses som slutfört. Arbetet med att förbättra
integrationen är även i fortsättningen en uppgift för beredningen.
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Uppdrag till kommunstyrelsen
Föreslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk hushållning
Bakgrund
Under arbetet med budget 2015, ramar 2016 och plan 2017 framgick att kommunens
förestående volymökningar och planerade investeringar inte kan finanserias inom
kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning med ett resultat om
2 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Då kommunen har stora ökade driftbehov inom en överskådlig tidsperiod behöver
kommunen en långsiktig plan för god ekonomisk hushållning att förhålla sig till i
budgetarbetet.
Uppdraget ska utmynna i förslag på åtgärder för att nå god ekonomisk hushållning på lång
sikt, som kan användas i budgetarbetet 2015.
Omfattning och ansvar
 Lägga fram förslag på målformuleringar för god ekonomisk hushållning i
Falkenbergs kommun, exempelvis resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag,
investeringsvolym etc.
 Lägga fram förslag på hur god ekonomisk hushållning enligt målen kan uppnås
 Lägga fram förslag på inom vilka ramar nämnderna ska lämna förslag på åtgärder
för att nå upp till målen
Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget.
Tidplan
Uppdraget ska redovisas senast 2015-05-31 så att lämnat förslag kan beaktas i
budgetarbetet 2015.
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Uppdrag till socialnämnden
Utreda önskemål och behov av meningsfull sysselsättning för personer med psykiskt
funktionshinder.
Bakgrund
Idag erbjuder socialnämnden personer med psykiskt funktionhinder sysselsättning genom
avtal med Fontänhuset, Sörby Naturhälsogård och LP Kontakten. Syftet med
sysselsättningen är att ge större möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att kunna
leva som andra.
Idag är det ett mindre antal av gruppen psykiskt funktionshindrade som deltar i det
aktivitetsutbud som kommunen tillhandahåller. Syftet med utredningen är att undersöka
önskemål och behov av sysselsättning för hela gruppen.
En viktig del i utredningen är att undersöka vilka önskemål om sysselsättning som
personerna med psyksikt funktionshinder själva har för att därigenom kunna bredda och
anpassa utbudet av aktiviteter.
Omfattning och ansvar
 Kartlägga behovet av sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.
 Undersöka vilka önskemål om aktiviteter som personer med psykiskt
funktionshindrade har.
 Utifrån utredningen förslå åtgärder.
 Göra en kostnadsberäkning av lämnat förslag och utifrån beräkningen undersöka
om det är möjligt att lösa uppdraget inom befintlig ram.
Socialnämnden är ansvarig för uppdraget.
Tidplan
Uppdraget ska redovisas senast 2015-05-31.
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Uppdrag till socialnämnden
Utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför centralorten.
Bakgrund
Mötesplats Mölle, som öppnades 2013 i centralorten, har blivit en mycket uppskattad och
välbesökt mötesplats för kommunens seniorer. Syftet är att öka livskvaliteten för seniorer
genom att erbjuda en öppen, modern och tillgänglig träffpunkt. Mötesplatsen leds av
kommunen men bygger på frivilligt arbete och engagemang från seniorerna själva.
Behov av mötesplatser finns även utanför centralorten och socialnämndens uppdrag syftar
till att undersöka intresset för konceptet Mölle på fler platser i kommunen. Mötesplatserna
kan se olika ut beroende på förutsättningar och på intresset från seniorerna själva. Utifrån
kartläggningen ska sedan utredningen konkret föreslå var och hur mötesplatser utanför
centralorten kan etableras och drivas.
Omfattning och ansvar
 Undersöka intresset för mötesplatser utanför centralorten.
 Utifrån kartläggningen föreslå var mötesplatser kan etableras och hur dessa kan
drivas utifrån seniorernas egna intressen och engagemang.
 Göra en kostnadsberäkning av lämnat förslag och utifrån beräkningen undersöka
om det är möjligt att lösa uppdraget inom befintlig ram.
Socialnämnden är ansvarig för uppdraget.
Tidsplan
Uppdraget ska redovisas senast 2015-05-31.
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