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§ 20
Dialog – Förberedelse inför kommunberedningen den 27-28
januari.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att diskussion har förts inför kommunberedningen 27-28
januari.
Beslutsunderlag
Underlag Förberedelse inför kommunberedningen.
Sammanfattning av ärendet
För planeringen av 2016 ska kommunberedningen i Halland ha ett två-dagarsmöte i slutet
av januari, i vilket Falkenbergs kommun kommer att delta.
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§ 21
Europeiska kommissionens förslag till meddelande
om cirkulär ekonomi – Svar på remiss från Miljö- och
energidepartementet. KS 2015-388

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta remissvar Yttrande över remiss ”Closing the loop” (COM (2015) 614/2)” som sitt
eget.
Beslutsunderlag
Remissvar, 2016-01-21
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-18
VIVAB:s tjänsteskrivelse, 2016-01-13
Utkast Avfall Sverige, 2016-01-13
Europeiska kommissionen ”Closing the loop – An EU action plan for the Circular
Economy” (COM (2015) 614/2), 2015-12-04
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har givits möjlighet att yttra sig över Europeiska kommissonens
förslag ”Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy”, (COM (2015)
614/2), till miljö- och energidepartementet. Remissvaret ska ha inkommit 2016-02-19.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och VIVAB har yttrat sig och anger i korthet följande:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anger att de inte har resurser nog att sätta sig in i
materialet och avstår därför från att yttra sig.
VIVAB ställer sig bakom sin intresseorganisation Avfall Sveriges yttrande.
Ekonomi
Yttrandet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Då kommunstyrelseförvaltningen inte har någon egen uppfattning i frågan överlämnas
både miljö- och hälsoskyddnämndens och VIVAB:s yttrande som remissvar till miljö- och
energidepartementet.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att följande text ska gå som kommunens remissvar
till miljö- och energidepartementet:
Falkenbergs kommun ställer sig bakom Avfalls Sveriges yttrande. I övrigt vill Falkenbergs
kommun särskilt betona att Europeiska kommissionens förslag ligger i linje med
kommunens vision att växa för en hållbar framtid. För att kunna göra det behöver hänsyn
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tas till de unika ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar som finns. Cirkulär
ekonomi är en förutsättning för att kunna leva ett rikt och tillfredsställande liv utan att
utarma resurser eller negativt påverka kommande generationers livsvillkor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons yrkande mot
kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons yrkande.
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§ 22
Exploateringsavtal Stafsinge 3:6 m fl. KS 2015-389

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 219 med Bengt-Olof Isaksson m fl, baserat
på ramavtal och detaljplaneförslag för Stafsinge 3:6 m fl.
Beslutsunderlag
Förslag till exploateringsavtal, nr 219, daterat 2016-01-07.
Ramavtal, nr 208, daterat 2014-03-18.
Förslag till ny detaljplan för Stafsinge 3:6 m fl. – Behandlas parallellt med detta
exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Inför detaljplaneläggningen av ”Stafsinge 3:6 m.fl.” upprättades ett ramavtal mellan
kommunen och Bengt-Olof Isaksson m fl (exploatören) år 2011. Eftersom
förutsättningarna ändrades ersattes ramavtalet med ett nytt ramavtal år 2014.
Kommunstyrelsen beslöt att godkänna ramavtalet den 6 maj 2014 (§115 KS 2014-196).
Ramavtalet innehåller en optionsrätt som innebär att exploatören ges rätt att till fastslaget
pris förvärva del av Stafsinge 3:9.
Då detaljplanen för ”Stafsinge 3:6 m fl.” är klar för antagande har stadsbyggnadskontoret
upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören som ersätter det
befintliga ramavtalet. Antagandet av förslag till ny detaljplan behandlas parallellt med
detta ärende om exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
exploatören. Bland annat ska exploatören bekosta fastighetsregleringar,
gemensamhetsanläggningar, arkeologiska slutundersökningar och del av omprövning av
samfälligheter inom detaljplaneområdet.
Dessutom ges exploatören en optionsrätt att köpa kvartersmark inom exploateringsområdet
till en köpeskilling om 5 kr/m2. Vid försäljning ska köpeskillingen regleras med
konsumentprisindex. Marken får inte bebyggas eller användas som betesmark för hästar.
Köpeskillingen följer prissättningen som är angiven i ramavtalet. Utöver köpeskillingen
ska exploatören erlägga en exploateringsavgift om 2 127 000 kr. Exploateringsavgiften
motsvarar exploatörens del av kostnader för utbyggnad av allmänna vägar och gc-vägar
inom det detaljplanerade området. Exploatören ska även kostnadsfritt överlåta i
detaljplanen angiven allmän platsmark, till kommunen.
Ekonomi
Intäkterna vid försäljning av marken beräknas till 184 000 kr.
Kommunen erhåller en exploateringsavgift om 2 127 000 kr som motsvarar exploatörens
del av kostnader för utbyggnad av allmänna vägar och gc-vägar.
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Anteckning
Marie-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
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§ 23
Detaljplan Stafsinge 3:6 m fl – Antagande. KS 2010-236

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget för Stafsinge 3.6 m fl.
Arbetsutskottet beslutar
1 Revidera planförslaget för Stafsinge 3.6 m fl. i enlighet med utlåtande upprättad
2015-06-17.
Beslutsunderlag
 Orienteringskarta
 Utlåtande för Stafsinge 3.6 m fl. upprättat 2015-12-15
 Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, upprättat 2015-12-15
 Plankarta, illustrationskarta för Stafsinge 3.6 m fl. upprättat 2014-11-11,
reviderat 2015-11-06
 Planbeskrivning, genomförandebeskrivning upprättat reviderat 2015-12-15
 Miljökonsekvensbeskrivning upprättat 2014-11-11, reviderat 2015-06-01
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-10 § 252 att lämna planuppdrag för ovanstående
detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-08-22 § 236 att godkänna
föreliggande detaljplaneförslag och miljökonsekvensbeskrivning avseende Stafsinge 3:6 m
fl för samråd.
Planförslag upprättat 2013-08-20 har varit föremål för samråd mellan 2014-05-14 till
2014-06-13. Planförslaget har under samrådstiden varit utställt i Stadshuset samt funnits på
kommunens hemsida.
Planförslag upprättat 2014-11-11 har varit föremål för granskning mellan 2014-12-10 till
2015-01-14. Planförslaget har under samrådstiden varit utställt i Stadshuset samt funnits på
kommunens hemsida.
Under granskning inkomna yttranden presenteras i denna redogörelse. Angivet datum är
ankomstdatum. Samlade kommentarer till inkomna yttranden återfinns i slutet av denna
redogörelse.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår, mot bakgrund av inkomna synpunkter att planförslaget
revideras i enlighet med utlåtandet och att planförslaget därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande. Följande revideringar/kompletteringar föreslås:
Följande revideringar/kompletteringar föreslås:
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Plankartan justeras så att endast komplementbyggnader får uppföras på marken
närmast ut mot Stafsingevägen med hänsyn till buller.
Plankartan har kompletterats med ytterligare E-områden och u-områden.
Plankartan har justerats med område där arkeologisk slutundersökning krävs innan
bygglov kan medges.
Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har till viss del bearbetats
redaktionellt.
Planbeskrivningen har kompletterats med trafikalstring från planområdet och
konsekvenserna på det allmänna trafiknätet.
Plankarta har justerats så att två fornlämningsområden skyddas på plankarta, övriga
berörda fornlämningsområden kommer att slutundersökas och grävas.
Plankarta justerad så att vändplan i östra delen av plankarta, fått en annan
placering.
Plankartan har justerats så att väg till hästbyn har fått en dragning längre norrut för
att inte inkräkta på fornlämningsområde.

Utöver ovan nämnda revideringar föreslås smärre redaktionella ändringar avseende
planhandlingar. Efter genomförda revideringar föreslås planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till liggande förslag från stadsbyggnadskontoret.
Anteckning
Marie-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
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§ 24
Stafsinge 3:6 m fl - Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten. KS 2016-17

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområden för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
2 Verksamhetsområdena gäller från 2016 resp 2019 och först efter att detaljplanen vunnit
laga kraft.
Beslutsunderlag
Plankarta för detaljplan Stafsinge 3:6 m fl med föreslagna områden markerade
Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse med huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun,
FAVRAB, föreslås att inrätta verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att inrätta nya
verksamhetsområden för Stafsinge 3:6 m fl där detaljplan antas och föreslås gälla
etappindelat 2016 resp 2019.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader inte uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområden inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för planområdet i samband med att detaljplanen antas
och vinner laga kraft. Genom att ta beslut i samband med antagandet av detaljplanen blir
det en helhet i ärendet och en tydlighet. Tidigare har verksamhetsområden inrättats först
efter att ledningsnätet har byggts ut.
Anteckning
Marie-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
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§ 25
Tröinge 15:1 del av - Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten. KS 2016-17

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
Beslutsunderlag
Plankarta för detaljplan del av Tröinge 15:1 med föreslaget område markerat.
Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse med huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun,
FAVRAB, föreslås inrätta verksamhetsområde för VA. Ärendet gäller att inrätta nytt
verksamhetsområde för del av Tröinge 15:1 där detaljplan tidigare antagits.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader inte uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för den del av planområdet där verksamhetsområde
tidigare ej inrättats. För planområdet söder väg 701 har verksamhetsområde tidigare
inrättats.
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§ 26
Detaljplan Skrea 5:51 - Avrapportering av samrådsskede.
KS 2014-214
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar av planförslaget.
2 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta granskningshandlingar i enlighet med
föreslagna revideringar och därefter ställa ut planförslaget för granskning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2016-01-20
Översiktskarta
Samrådsredogörelse 2016-01-19
Plan- och illustrationskarta – 2015-10-02 – samrådshandling
Planbeskrivning – 2015-10-02 – samrådshandling
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-12 § 182 att lämna planuppdrag för ovanstående
detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-29 § 267 att godkänna
detaljplaneförslag avseende Skrea 5:51 för samråd. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra campingverksamhet på Skrea 5:51. Förslaget innehåller 22 campingstugor med
tillhörande servicebyggnad.
Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 14 oktober- 13 november 2015.
Detaljplanen har under samrådstiden varit utställt i stadshuset samt funnits på kommunens
hemsida. 14 skrivelser har inkommit under samrådet. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, i vilken även förslag till
revideringar återfinns.
Ekonomi
Planarbetet bekostas till 100 % av exploatören.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget justeras i enlighet med de revideringar
som föreslås i samrådsredogörelsen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att samrådsredogörelsen godkänns och att planförslaget,
efter gjorda revideringar, ställs ut för granskning.
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§ 27
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten Godkännande inför samråd. KS 2014-273
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till samrådshandlingar för färdigställande och samråd.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2016-01-20
Samrådshandling 2016-01-26 – koncept
Miljökonsekvensbeskrivning 2016-01-26 – koncept
Karta norra kusten 2016-02-03 – koncept
Karta södra kusten 2016-02-03 - koncept
Sammanfattning av ärendet
Framtaget förslag till samrådshandling baseras på kommunens översiktsplan, ÖP 2.0 med
en utbyggnad framför allt i kommunens knutpunkter, serviceorter och noder. ÖP 2.0 anger
också vissa strategier och riktlinjer som t. ex. vikten av att bevara gröna kilar samt att
”bygga bakom befintlig bebyggelse” Samrådshandlingen baseras även på programsamrådet
och dess inkomna synpunkter där det både framkommer önskan om starkt bevarande av
kusten och önskan till exploatering. Samrådshandlingen till den fördjupade översiktsplanen
för norra och södra kusten består av ett textdokument, en miljökonsekvensbeskrivning
samt två kartor.
Ekonomi
Översiktsplanarbetet med dess ingående samrådsskeden bekostas av planenhetens budget.
Övervägande
Förslag till samrådshandling för norra och södra kusten har utarbetats. Den rymmer
exploatering i kombination med bevarande. Stadsbyggnadskontoret föreslår att förslaget
skickas ut på samrådsremiss. Samrådet föreslås vara perioden 3 februari till 3 april 2016.
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§ 28
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning
av miljöbedömningen – Svar på remiss från Havs- och
vattenmyndigheten. KS 2015-307

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2016 till Havsoch vattenmyndigheten som Falkenbergs kommuns svar på remissen.
Beslutsunderlag
Havs- och vattenmyndighetens samrådshandling ”Förslag till inriktning för
havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen” daterad 2015-09-01.
Sammanfattning av ärendet
1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken (4kap 10§) om statlig
havsplanering i Sverige som innebar att havet kring Sveriges kuster delas in i tre områden
där tre statliga havsplaner ska tas fram.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått ansvaret att ta fram de tre havsplanerna. För
att stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplanerna samt skapa tydlighet och
förankring för den fortsatta planeringsprocessen har HaV tagit fram ett förslag till
inriktning som heter ”Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av
miljöbedömningen”. Denna är nu ute på samråd.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas inte i första skedet. I ett senare skede ska tjänstemannatid
läggas på samråd med havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen samt regionen i dessa
frågor.
Övervägande
Dokumentet är allmänt hållet och i sammanhanget föredömligt kort. Stadsbyggnadskontoret anser att de mest väsentliga frågorna har fångats upp och menar att en väl avvägd
bedömning har gjorts när man väljer att fokusera på vissa planeringsfrågor. Detta krävs för
att planeringsprocessen ska bli genomförbar inom rimlig tid.
Området för havsplanering överlappar mellan statens och kommunens och stadsbyggnadskontoret menar att det i dokumentet framgår dåligt hur avvägningen mellan den statliga
och kommunala planeringen ska ske. Detta märks bland annat av utgångspunkten för
havsplaneringen, ekosystemansatsen, som ska ställas mot kommunens planering som
baseras på PBL. Det är också olika detaljeringsgrad på material beroende på om det är
kommunalt eller statligt material samt vilka intressen som ska avvägas (allmänna eller
allmänna & enskilda).
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§ 29
Detaljplan Växthuset 9 m fl – planavtal. KS 2015-164

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Växthuset 9 m fl
Beslutsunderlag
Förslag till planavtal, godkänt av Vesterhavsporten AB 2016-01-11.
Beslutsförslag daterat 2015-16-18.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2015-10-06 (§ 234) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för Växthuset 9 med omgivningar. Planarbetet ska föregås av
tecknande av planavtal och ramavtal med Vesterhavsporten AB.
Förslag till planavtal med exploatören Vesterhavsporten AB är upprättade och har
godkänts av exploatören. Vesterhavsporten AB står för 90 % av plankostnaderna.
Ekonomi
Exploatören Vesterhavsporten AB står för 90% av plankostnaderna. För den resterande
delen av planområdet kommer en planavgift att tas ut i samband med eventuell
bygglovsprövning.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Växthuset 9 m fl godkänns.
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§ 30
Detaljplan Växthuset 9 m fl – Ramavtal. KS 2015-304

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till ramavtal med ägare till fastigheten Växthuset 9 (Vesterhavsporten
AB) inför detaljplaneändring.
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till ramavtal- upprättat av stadsbyggnadskontoret 2015-12-21
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag- daterat 2016-01-13
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick den 6 oktober 2015 (§ 234, KS 2015-164) i uppdrag av
kommunstyrelsen att upprätta ett ramavtal inför detaljplaneändring av Växthuset 9 med
omgivning.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ramavtal med ägaren till fastigheten
Växthuset 9 (Vesterhavsporten AB). Ramavtalet beskriver översiktligt kostnadsansvaret
för åtgärder som krävs för att genomföra kommande detaljplan. Enligt ramavtalet ansvarar
Vesterhavsporten AB för alla åtgärder inom fastigheten Växthuset 9 men ska även vara
med och bekosta åtgärder på allmän platsmark som genomförandet av kommande
detaljplan medför. Ramavtalet är godkänt av Vesterhavsporten AB.
Ramavtalet ska ersättas av ett exploateringsavtal som ska vara tecknat före det att
kommande detaljplan antages av Falkenbergs kommun. I exploateringsavtalet preciseras
Vesterhavsporten ABs ansvar för genomförandet av detaljplanen. Om inte ramavtalet är
ersatt av exploateringsavtal senast 2021-01-01 upphör ramavtalet automatiskt och utan
förpliktelser att gälla.
Ekonomi
Tecknandet av ramavtalet påverkar inte kommunens ekonomi. Genomförandet av
kommande detaljplan kan dock påverka kommunens ekonomi för de förvaltningar som
berörs av iordningställande och skötsel av anläggningar (gator, grönområden mm) inom
allmän platsmark. Detta kommer att redovisas i samband med att detaljplanen antages och
exploateringsavtal tecknas.

16 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26

§ 31
Rådet för social hållbarhet. KS 2016-21

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag på förändring av namn, organisation och arbetssätt för Rådet för
trygghet och hälsa.
Beslutsunderlag
Protokoll Rådet för trygghet och hälsa sammanträde 2015-12-10
Direktiv för Rådet för Trygghet och Hälsa (AU § 207, KS § 210) KS 2011-271
Sammanfattning av ärendet
Rådet för trygghet och hälsa gav under hösten kommunchefen i uppdrag att skriva fram ett
förslag på en ny organisation och arbetsätt för rådet. Det fanns då en enighet bland rådets
ledamöter kring att rådets organisation, arbetssätt och inriktning behövde ses över.
Vid rådets sammanträde 10 december 2015 beslutades att godkänna förslag på nytt namn,
organisation och arbetssätt för rådet.
Rådet för trygghet och hälsa blir Rådet för social hållbarhet
För att rådets arbete och fokus ska ligga i linje med inblandade organisationers styrande
dokument, vision, övergripande mål och strategier förslås att rådet byter namn till Rådet
för social hållbarhet.
I rådet för social hållbarhet sitter kommunstyrelsens arbetsutskott, Falkenbergsnämnden
Region Halland samt representanter från Polismyndigheten. Vidare finns en styrgrupp som
består av tjänstemän på chefsnivå från samtliga tre organisationer som till stor del berörs
av frågor som rör social hållbarhet. Det mer operativa arbetet utförs av en övergripande
arbetsgrupp med representanter från samtliga tre organisationer.
Rådets övergripande syfte
Rådet för social hållbarhet ska verka för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland
invånare i Falkenbergs kommun. Arbetet sätter medborgarens välfärd och hälsa i fokus och
riktar uppmärksamhet på insatser som bidrar till en ökad social hållbarhet, som ligger i
linje med kommunens och regionens mål och ambitioner. Rådets organisation ska skapa
förutsättningar för ett strategiskt och samordnat arbete lokalt, som leder till goda resultat.
Rådet är ett rådgivande organ utan egna ekonomiska medel som ska verka för att skapa
framdrift på en övergripande nivå, i frågor som rör social hållbarhet i Falkenberg kommun.
Rådet sammanträder minst tre gånger per år och sammankallas av kommunstyrelsens
ordförande. Den övergripande arbetsgruppen ansvarar för att skicka ut kallelse, i samråd
med kommunstyrelsens ordförande. Rådets möten ska protokollföras genom
beslutsprotokoll där den övergripande arbetsgruppen tillhandahåller sekreterartjänst.
Rådets sammanträden innehåller en informativ del och en beslutande del, där rådet kan
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besluta i de frågor som rör arbetsgruppens arbete som inte kräver politiska beslut.
Sammanträdesprotokoll ska alltid delges som informationsärende i samtliga nämnder. Två
veckor innan sammanträde kallar kommunstyrelsens ordförande till beredning i syfte att
fastställa sammanträdets innehåll. Processledarna från kommunstyrelseförvaltningen och
Falkenbergsnämnden processleder arbetet i den övergripande arbetsgruppen och
sammankallar styrgruppen vid behov. Det är endast beställaren som kan besluta om
uppdrag till styrgruppen. Styrgruppen tar i sin tur beslut om att ge arbetsgruppen ett
uppdrag eller om en aktivitet som arbetsgruppen ska utföra. Då ett uppdrag eller en
aktivitet kräver extra ekonomiska resurser eller nämndsbeslut gäller sedvanlig
ärendehantering.
Prioriterade områden 2016-2017
Enligt inblandade organisationer bör följande områden prioriteras av rådet:
ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak)
Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat bruk av
alkohol och tobak.
Tillit och trygghet
Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och trygghet
Barn och ungas uppväxtvillkor
Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha goda
uppväxtvillkor.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
För att skapa förutsättningar till ett välfungerande tvärsektoriellt arbete kring frågor som
rör social hållbarhet och folkhälsa i Falkenberg behövs en tydlig struktur för det strategiska
arbetet. Roller och förväntningar bör vara tydliga för alla inblandade parter. Det bör finnas
tydlig prioritering av områden som rådet anser viktiga att fokusera på, likväl som det bör
finnas en god uppföljning och analys av resultatet av de insatser och aktiviteter som
initieras. För att rådet ska kunna fungera rådgivande till nämnder och kommunstyrelse
måste det finnas system och arbetssätt som möjliggör detta.
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§ 32
Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting
för att hantera den rådande flyktingsituationen.
KS 2016-20
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fördela statligt stöd för integration enligt förslag.
2 Återapportering ska ske i mars 2016.
Beslutsunderlag
Fördelning av statligt stöd för integration.
Sammanfattning av ärendet
Falkenberg har fått cirka 52 miljoner kronor från staten för sitt tidigare
flyktingmottagande. Pengarna får användas på olika sätt, som gynnar mottagande och
integration.
Ekonomi
Förslaget innebär inga kostnader utöver de medel som erhållits i statliga bidrag.
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§ 33
Medborgarförslag om dragracingbana. KS 2015-329

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget om att asfaltera för en dragracingbana i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-10-16
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08
Kommentar från stadsbyggnadskontoret, e-post 2016-01-15
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen i vilket det önskas en asfalterad tvåfilig
raksträcka som kan användas för dragracing.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och uppmuntrar förslagsställarens
ambition att skapa förutsättningar för kontrollerad körning, men förklarar även att det inte
finns ekonomiska medel för att anlägga en sådan bana.
Kanslienheten har även varit i kontakt med kommunens stadsbyggnadskontor som
förklarar att det inte är lämpligt med den typen av körning på allmänna vägar där det kan
finnas övrig trafik eller oskyddade trafikanter. Om det istället skulle handla om en egen
bana avsedd för dragracing så anser stadsbyggnadskontoret att det inte är något som är en
del av kommunens verksamhet att arrangera.
Ekonomi
Någon beräkning på vad det skulle kosta att asfaltera en minst 402 meter lång bana med
två filer har inte gjorts. Asfaltering skulle dock innebära en kostnad som inte finns avsatt
medel för i kommunens budget.
Övervägande
Med anledning av kultur- och fritids yttrande samt kompletterande kommentarer från
stadsbyggnadskontoret föreslår kanslienheten avslag på medborgarförslaget.

20 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26

§ 34
Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna.
KS 2015-289

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom kultur- och fritidsnämnden i dagsläget saknar
ekonomiska resurser för inköp, etablering och drift av ett lekplatsspel.
2 Ta med förslaget som underlag i framtida planering och etablering av lekplatser i
Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Reviderat beslutsförslag 2016-01-21
Medborgarförslag 2015-09-14
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19
Beslutsförslag 2016-01-13
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att det ska finnas ett lekplatsspel på
Vallarna. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att Vallarna
hade varit en bra plats för ett lekplatsspel, såsom det som förslagsställaren ger exempel på,
eftersom Vallarna är den lekplats i kommunen som har flest besökare.
Däremot så förklarar nämnden att de inte har de ekonomiska resurser som kan finansiera
inköp och etablering av ett sådant lekplatsspel.
Ärendet återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen den 19 januari 2016 och går
åter upp till kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 januari.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden har inga ekonomiska resurser inom ram för att investera i
lekredskap och inte heller för drift. Eftersökningar visar att bruttopris på aktuellt
lekredskap i basutförande är strax över 300 tkr. Till detta kommer ytterligare kostnader där
markberedning och installation är den mest kostsamma.
Övervägande
Förslagsställaren har kommit med ett bra förslag på redskap att komplettera lekplatser
med. Kommunen har tagit fram en lekplatsplan men inom denna finns utrymme för olika
sorters redskap och aktiviteter. Ett lekplatsspel skulle kunna vara ett alternativ att ta med i
framtida planering av lekplatser.
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Trots detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget eftersom
kultur- och fritidsnämnden i dagsläget inte har de ekonomiska resurser som krävs för inköp,
etablering och drift av ett lekplatsspel.
Yrkande
Dahn Persson (S) yrkar på att medborgarförslaget ska anses behandlas istället för avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Dahn Perssons yrkande gentemot
kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt kommunstyrelseförvaltingens förslag.
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§ 35
Medborgarförslag om farthinder på Skreavägen.
KS 2015-104

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla medborgarförslag om farthinder på Skreavägen.
2 Ge tekniska nämnden i uppdrag att se vidare på lämplig omfattning och utformning av
farthinder på vägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-03-18
Yttrande från tekniska nämnden 2015-12-16
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen i vilket det önskas ett farthinder på
Skreavägen mellan Karl-Oskarsskolan och Skreavägen 84. Förslagsställaren menar att
hastighetsbegränsningen på vägen inte hålls av trafikanterna och upplever att situationen är
farlig för dem som rör sig i området, framför allt barnen.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att de har sett över
trafiksituationen i området. Nämnden håller med om att det finns ett behov för oskyddade
trafikanter att korsa vägen och ta sig fram längs med vägens sidor. De tillstyrker därför att
införa hastighetsdämpande åtgärder på Skreavägen.
Ekonomi
Kostnaden för en busskudde är cirka 30 000 kronor.
Övervägande
Tekniska nämnden instämmer med förslagsställaren om att det finns behov av att bygga
farthinder på den sträcka av Skreavägen som medborgarförslaget handlar om.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget beviljas och att
kommunstyrelsen får i uppdrag att se vidare på lämplig omfattning och utformning av
farthinder.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar på tekniska nämnden ska få i uppdrag att se vidare på frågan istället
för kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons yrkande mot
kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per Svenssons yrkande.
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