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§ 38
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018. (AU § 1) KS 2016-10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta Styrdokument för krisberedskap 2016-2018. Styrdokument för krisberedskap 20162018 ersätter dokumentet Krisberedskap 2012-11-27 KF § 192/12, som därmed upphävs.
Beslutsunderlag
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 Falkenbergs kommun.
Sammanfattning av ärendet
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 beskriver kommunens övergripande
viljeinriktningar och prioriteringar för kommunens arbete inom risk- och krishantering för
mandatperioden 2016-2018. Prioriteringarna har sin grund i Risk- och sårbarhetsanalys 2015
Falkenbergs kommun som lyfter fram ett antal åtgärdsförslag som har identifierats i samband
med analysarbetet. Risk- och sårbarhetsanlysen lyfter även fram åtgärder som har identifierats
i samband med utvärdering av verkliga händelser och övningar inom området.
Innehållet i Styrdokument för krisberedskap syftar även till att, tillsammans med kommunens
Lednings- och informationsplan(2013-10-29 § 155), uppfylla krav på förberedelser för och
verksamhet under extraordinära händelser samt höjd beredskap enligt Lag (2006:554) om
kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Krav på kommunen återfinns inom områdena risk- och sårbarhetsanalys,
planering, geografiskt områdesansvar, övning- och utbildning, rapportering samt höjd
beredskap.
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen tecknades 2013 av
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och gäller från och med 2014. Överenskommelsen reglerar ersättningen för de
uppgifter kommunen har enligt LEH. Överenskommelsen preciserar även statens
förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för
hur verksamhet och ersättning ska följas upp.
Styrdokumentet ska efter antagande redovisas till länsstyrelsen. Vid sidan av kommunens eget
ansvar att följa upp och utvärdera den egna verksamheten är det länsstyrelsen som ansvarar
för uppföljning av kommunernas arbete med uppgifterna i LEH.
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Ekonomi
Ärendet medför kostnader som till stor del täcks av statlig ersättning. De åtgärder i
dokumentet som inte kan finaniseras av den statliga ersättningen måste planeras in i ordinarie
verksamhets- och budgetplanering. Ärendet medför även resurskostnader i form av arbetstid
från kommunens förvaltningar, bolag och förbund.
Övervägande
Styrdokumentet ska antas av kommunen under mandatperiodens första år. Med anledning av
arbetsbelastningen i kommunerna med anledning av flyktingsituationen förlängdes tiden för
att anta och redovisa Styrdokumentet till den 15 februari 2016.
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§ 39
Slutredovisning investeringsprojekt Skrea gruppbostad.
(AU § 11) KS 2010-360

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Skrea gruppbostad till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 90
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav Fabo i uppdrag att projektera och genomföra uppförande av en
gruppbostad i Skrea. Då projektledaren på Fabo slutade sin anställning övertogs projektet
av stadsbyggnadskontorets bygg- och projektenhet.
Ekonomi
Projektet hade en total projektbudget på 6 400 tkr och utgiften uppgår till 7 465 tkr.
Underskottet på 1 065 tkr beror främst på dyrare entreprenad samt ej erhållet
investeringsbidrag.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift
överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av
den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 40
Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga
äldreboende. (AU § 12) KS 2011-321

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Skrea gruppbostad till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 89
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och projektenheten fick 2011 i uppdrag av socialnämnden att genomföra om- och
tillbyggnad för att skapa 20 lägenheter för demensboende samt ytor för personal och
hemtjänst. Samtidigt förses hela Björkhaga med reservkraft, sprinkler samt en översyn
avseende legionellasäkerhet.
Ekonomi
Projektet hade en total projektbudget på 38 500 tkr och utgiften uppgår till 29 250 tkr.
Överskottet på 9 250 tkr beror främst på bra genomförd upphandling av entreprenörer.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total utgift
överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av
den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 41
Gemensam bemanningsenhet.
(ARGUS § 63) KS 2015-270
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att utreda hur den ekonomiska
effektiviteten förbättras genom det framlagda förslaget.
2 Utredningen ska även påvisa hur blandningen av kompetenser och professioner från olika
förvaltningar ska fungera i praktiken.
Beslutsunderlag
Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet 2015-08-05
Kultur- och fritidsförvaltingens remissvar 2015-10-20
Barn- och utbildningsförvaltningens remissvar 2015-10-21
Socialförvaltningens remissvar 2015-10-28
Serviceförvaltningens remissvar 2015-10-15
De fackliga organisationernas synpunkter 2015-08-26
Sammanfattning av ärendet
I linje med att vara en attraktiv arbetsgivare har kommunledningen beslutat att utreda
möjligheten att införa en gemensam bemanningsenhet.
Utredningen pekar på att en gemensam bemanningsenhet bidrar till samordningsvinster,
erfarenhetsutbyte, gemensamt regelverk och möjliggör ett gemensamt systemstöd.
För att kunna möjliggöra projektet önskad sysselsättningsgrad krävs en väl fungerade
bemanningsenhet.
Rätt bemanning och medarbetarens schema är en nyckelprocess i önskad sysselsättningsgrad
och för att lyckas få till en så optimal resursplanering som möjligt krävs gemensamma
strategier, systemstöd och en gemensam bemanningsenhet.
Ekonomi
Utredningen har inte gjort en djupare analys kring finansieringen, men menar att en
gemensam bemanningsenhet inte bör innebära ökade kostnader på sikt.
Serviceförvaltningen gör en fördjupad analys med kostnadsberäkning och
finansieringsmodell.

7 (62)

Kommunstyrelsen 2016-02-02

Yrkande
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag att införa
en gemensam bemanningsenhet i Falkenbergs kommun samt att uppdraget läggs på
serviceförvaltningen.
Filip Bertilsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för
att utreda hur den ekonomiska effektiviteten förbättras genom det framlagda förslaget.
Utredningen ska även påvisa hur blandningen av kompetenser och professioner från olika
förvaltningar ska fungera i praktiken. Tore Holmefalk (C), Georgia Ferris (KD) och Jan Berge
(MP) instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Filip Bertilssons (C) yrkande på återremiss mot
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Filip Bertilssons (M)
yrkande.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.
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§ 42
Exploateringsavtal Stafsinge 3:6 m fl.
(AU § 22) KS 2015-389

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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.
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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.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar avslag på exploateringsavtal nr 219.
Georgia Ferris (KD), Jan Berge (MP) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Mari-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
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§ 43
Detaljplan Stafsinge 3:6 m fl – antagande.
(AU § 23) KS 2010-236

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslag för Stafsinge 3.6 m fl.
Beslutsunderlag
Plankarta, illustrationskarta för Stafsinge 3.6 m fl. upprättat 2014-11-11, reviderat 2015-12-15
Planbeskrivning, genomförandebeskrivning upprättat 2014-11-11, 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 till2014-0613 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 granskningstiden varit utställt i Stadshuset samt funnits
på kommunens hemsida.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår efter genomförda revideringar att planförslaget överlämnas
till kommunfullmäktige för antagande.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att anta planförslaget för att istället
inkludera det i det mer övergripande planarbetet för Stafsingeområdet.
Georgia Ferris (KD) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Mari-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
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§ 44
Stafsinge 3:6 m fl - Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten. (AU § 24) KS 2016-17

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområden för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
2 Verksamhetsområdena gäller från 2016 respektive 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 respektive 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-, spill- och
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.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Mari-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
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§ 45
Tröinge 15:1 del av - Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten. (AU § 25) KS 2016-17

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
Beslutsunderlag
Plankarta för 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-, spill- och
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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§ 46
Åtgärdsprogram för att främja högre utbildning i Falkenberg.
(AU § 347) KS 2011-392
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att lägesrapport om åtgärder vidtagna för att främja högre
utbildning har lämnats.
Beslutsunderlag
Lägesrapport – Åtgärdsprogram för att främja högre utbildning 2015-12-03
Slutrapport Projekt Strategier för höjd utbildningsnivå
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun initierade 2011 ett forskningsprojekt för att främja högre utbildning i
kommunen. Inom projektet avsåg man besvara följande frågeställningar:
• Hur definierar unga ett ”framgångsrikt” liv och vilka vägar har de för att nå dit?
• Vad har unga för attityd till högre utbildning?
• Vilken betydelse har omgivningen (hem, skola, arbetsmarknad) för de ungas utbildningsoch framtidsval?
Projektet finansierades av kommunen, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland.
Forskare från Högskolan i Halmstad utförde projektet som redovisades 2014. Utifrån studiens
slutsatser presenteras ett förslag med åtgärder för att gå vidare i arbetet med att öka
utbildningsbenägenheten i Falkenberg. Tre utmaningar ramades särskilt in till vilka olika
åtgärder och aktiviteter föreslogs. De tre utmaningarna var följande:




Att utvidga synen på värdet av högre utbildning
Att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning
Att förändra attityder och karriärvägar på arbetsmarknaden

Efter projektets slut har en arbetsgrupp fortsatt med att ta fram ett konkret åtgärdsprogram
baserat på projektresultaten, med särskilt fokus på de tre identifierade utmaningarna som
blivit enskilda åtgärdsområden att arbeta vidare med.
Representanter i arbetsgruppen har varit:
Rolf Landholm, kommunchef
Arja Holmstedt-Svensson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Ulf Olsson, gymnasiechef
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Mattias Fornell, företagsutvecklare Falkenbergs Näringsliv
Jenny Antonsson, utredningssekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomi
Lägesrapporten påverkar inte kommunens budget. Åtgärder som vidtas som en följd av
åtgärdsprogrammet ryms inom ram för budget.
Övervägande
Arbetsgruppen har sammanställt en lägesrapport om arbetet utifrån de inom projektet
föreslagna åtgärderna. Kommunstyrelsen föreslås godkänna informationen om pågående
arbete.
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§ 47
Taxa för kurser vid KomTek. KS 2016-34

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa för KomTeks kursverksamhet.
Beslutsunderlag
Förslag Falkenbergs kommuns författningssamling Taxa för kurser vid KomTek
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige är det kommunala beslutsorgan som beslutar om taxor och avgifter.
KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörsskola, där barn, unga och vuxna kan gå på
fritidsverksamhet, liknande kulturskolan. Verksamheten erbjuder också fortbildning för
pedagoger. Syftet med KomTek är att rekrytera framtidens tekniker, ingenjörer och
entreprenörer bland både flickor och pojkar samt bland alla samhällsgrupper.
Under 2014 och 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen erbjudit KomTek under lov till
åldersgruppen 7-12 år. Även fortbildning för personal har genomförts. Från och med våren
2016 erbjuder KomTek, förutom lovverksamhet och fortbildning, kursverksamhet för barn
och unga på eftermiddagar.
KomTek-verksamheten finansieras av kommunalt anslag. Utöver detta bidrag finns avsikten
att ta ut en kursavgift. Kursavgiften föreslås vara 50 kronor/tillfälle och för en kurs på 14
timmar (7 tillfällen) skulle då deltagaren faktureras 350 kronor. Detta är i nivå med vad flera
kommuner tar för sin KomTek-kursverksamhet.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) och Georgia Ferris (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
Per Svensson (S) yrkar på att KomTeks kursverksamhet ska vara avgiftsfri. Dahn Persson (S)
och Marcelle Farjallah (S) instämmer i Per Svenssons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot liggande förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag att fastställa taxa för KomTeks
kursverksamhet till 50 kronor/tillfälle.
Omröstning begärs.
Ja-röst i enlighet med liggande förslag om att fastställa taxan till 50 kronor/tillfälle.
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Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Filip Bertilsson (M)
Marcelle Farjallah (S)
Lars Fagerström (FP)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Anders Jansson (SD)
Mari-Louise Wernersson (C)

X
X
X

Summa

8

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med liggande förslag
om att fastställa taxan till 50 kronor/tillfälle.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet.
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§ 48
Rådet för social hållbarhet. (AU § 31) KS 2016-21

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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 arbetssätt 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.
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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 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.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 49
Europeiska kommissionens förslag till meddelande om cirkulär
ekonomi – Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet. (AU
§ 21) KS 2015-388
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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.
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§ 50
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av
miljöbedömningen – Svar på remiss från Havs- och
vattenmyndigheten. (AU § 28) KS 2015-307
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2016 till Havs- och
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.
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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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§ 51
Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen.
(AU § 10) KS 2015-412

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa 2016 års avgifter för alkoholservering.
2 För serveringstillstånd som är tillfälliga eller utökade uttas en ansökningsavgift per
ansökningstillfälle.
3 Kunskapsproven är avgiftsbelagda, avgiften omfattar tre provtillfällen och inkluderar i de
fall det är nödvändigt kostnad för tolk.
4 Avgifterna börjar gälla från och med 1 april 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-01-07
Socialnämndens beslut § 203, 2015-12-16
Förslag till 2016 års avgifter för serveringstillstånd, tillsyn mm.
Sammanfattning av ärendet
Under åren 2014-2015 har antalet tillståndsärenden som inkommit till kommunen ökat
markant sedan föregående år. Ärendeökningen har medfört att fler arbetsuppgifter tillkommit
avseende kommunens tillståndshandläggning. Detta har i sin tur medfört att tjänsten som
tillståndshandläggare utökades från 1,25 tjänst till 1,5 tjänst från och med 2105-06-01. Enligt
förarbetet till propositionen, 1994/95:89, Förslag till ny alkohollag, fastställer alkoholpolitiska
kommissionen i en utredning att kommunernas avgiftsuttag ska beräknas enligt
självkostnadsprincipen. (SOU 1993:50 sid 159 f.)
Kommunen får genom avgifter täcka sina kostnader för handläggning och tillsyn.
Förvaltningen föreslår därför en justering av avgifterna för tillfälliga och utökade
serveringstillstånd. I dagsläget faktureras sökande företag vid enbart ett serveringstillfälle per
år. Det är vanligt att ett företag kan ha flera evenemang under året och de blir i nuläget inte
fakturerade vid varje enskilt tillfälle. Förvaltningen föreslår att företagen faktureras med en
ansökningsavgift per ansökningstillfälle.
Förvaltningen föreslår vidare att kunskapsproven blir avgiftsbelagda. Enligt Alkohollagen,
(2010:1622) ska kunskapsprov erläggas vid ansökan om serveringstillstånd. Ett tiotal
kunskapsprov erläggs årligen i Falkenbergs kommun.
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Ekonomi
Avgifter för fattade beslut tas ut enligt kommunens fastställda riktlinjer för taxor avseende
serveringstillstånd. Under åren 2014-2015 har antalet ärenden ökat vilket har medfört en ökad
belastning för kommunens tillståndshandläggare. En utökad tjänst medför ökade kostnader för
förvaltningen. Förslaget innebär att kostnadstäckning för utökning till 1,5 tjänst som
tillståndshandläggare sker.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslut fattas i enlighet med socialnämndens förslag
med tillägget att avgiften först börjar gälla från och med 1 april 2016 om beslutet vunnit laga
kraft.
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§ 52
Redovisning av uppdrag i budget - kartläggning av
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. (AU § 9) KS 2015-114

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget är redovisat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-10 § 60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
Socialnämndens beslut 2015-12-16 § 204
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fick i budget 2015 i uppdrag att genomföra en kartläggning av sysselsättning
för personer med psykisk funktionsnedsättning och utifrån kartläggningen föreslå åtgärder.
Uppdraget omfattade att utreda önskemål och behov av meningsfull sysselsättning och föreslå
åtgärder med kostnadsberäkning.
Bakgrunden till uppdraget var att det är ett mindre antal av gruppen med psykisk
funktionsnedsättning som deltar i det aktivitetsutbud som kommunen tillhandahåller. Under
2014 genomförde socialförvaltningen en utredning kring utbud och dimensionering av
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Utredningen konstaterade att det
sannolikt behövs ett icke biståndsprövat öppet alternativ med professionell personal till den
biståndsbedömda insatsen som utförs av ideella organisationer. Det framkom behov av ett
värdeneutralt alternativ till de intresseinriktningar de ideella organisationerna har. Nuvarande
verksamhet tillgodoser inte det behov av sysselsättning som finns hos hela målgruppen.
Socialnämnden äskade medel för att kunna genomföra åtgärder i syfte att öka sysselsättningen
för personer med psykisk funktionsnedsättning i budgetplan 2015-2017. Äskandet avslogs och
föreliggande uppdrag att kartlägga behovet och föreslå åtgärder lämnades.
I samband med uppdraget har socialförvaltningen genomfört en mindre undersökning via
enkät. Undersökningen gav endast 15 svar, vilket innebär att inga långtgående slutsatser kan
dras. Bilden som framkommer överensstämmer dock väl med den utredning som gjordes
2014. I undersökningen 2015 framkom önskemål om fysiska aktiviteter, estetiska aktiviteter
och/eller arbetsnära aktiviteter i en strukturerad verksamhet 2-3 dagar i veckan.
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Skapande verksamhet lämpar sig bäst som kursverksamhet med anmälningsförfarande.
Gällande fysisk aktivitet skulle ett koncept kunna utvecklas för att kunna erbjuda hälso- och
träningsgrupper. Navigatorcenter har utvecklat ett koncept där de erbjuder deltagare att delta i
olika moduler (såsom fysisk aktivitet, jobbsökaraktivitet, hushållsekonomi samt kost och
hälsa). Detta arbetssätt skulle kunna vara intressant för denna målgrupp. När det gäller
arbetsliknande aktiviteter är det mest lämpligt att arbeta med individuella lösningar i form av
platser hos företag eller föreningar. Förslagsvis skulle man kunna använda den kompetens om
målgruppen och kring metoden Supported Employment som Fami Rehab har.
Socialnämnden fattade i december 2015 beslut om utvecklingsmål där psykisk ohälsa är ett av
målområdena. Målet är att utbudet inom sysselsättning ska öka inom 2016. Under januari
2016 kommer en projektgrupp att tillsättas för att utarbeta ett konkret förslag gällande
omfattning, lokalitet och innehåll. Under andra halvåret 2016 ska en verksamhet kunna vara
igång. En budget kommer att utarbetas för önskat alternativ. Uppfattningen i nuläget är att det
kommer att vara svårt att finanisera aktiviteter inom befintlig budgetram.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. De aktiviteter som föreslås men ej
beslutas i detta ärende kommer att öka kommunens kostnader och kommer sannolikt inte att
kunna rymmas inom socialnämndens budgetram.
Övervägande
Uppdragsredovisningen visar att arbetet med att ta fram förslag på åtgärder fortskrider under
våren 2016. Psykisk ohälsa och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
är ett prioriterat område för socialnämnden under 2016. Därmed bör socialnämnden lyfta
frågan i samband med ordinarie planerings- och uppföljningsprocess där också ekonomin
behandlas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar att uppdraget är
redovisat.
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§ 53
Fastighetsreglering avseende Hjortsberg 3:66.
(AU § 5) KS 2016-11
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering varigenom del av
Hjortsberg 3:66 överförs till kommunens fastighet Hjortsberg 4:1 för en köpeskilling om
1 250 000 kronor.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2016-01-07
Kartbilaga
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering undertecknad av motparten
2015-12-12
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Hjortsberg 3:66 är belägen på Hansagård mellan Strandvägen och
Hansagårdsvägen sydväst om FORFs ridanläggning. Fastigheten ingår i område 15 i den
fördjupade översiktsplanen där området är utlagt som framtida bostadsområde.
Ägaren till Hjortsberg 3:66 anmälde till kommunen under hösten intresse av att avyttra delar
av fastigheten. Därefter har en marknadsvärdering tagits fram på del av och på hela
fastigheten och en förhandling har förts med fastighetsägarna. Kommunen äger sedan tidigare
angränsande område sydost om den aktuella fastigheten och ett område nordväst om
fastigheten. Båda dessa områden ingår i fastigheten Hjortsberg 4:1.
Den aktuella fastigheten ligger inom ett attraktivt område och en planläggning bör kunna
påbörjas inom tre-fem år.
Parterna är överens om att kommunen förvärvar ett område om ca 7 100 kvm av fastigheten
Hjortsberg 3:66 för en köpeskilling om 1 250 000 kronor. Förvärvet genomförs genom en
fastighetsreglering där det aktuella området överförs till kommunens fastighet Hjortsberg 4:1.
Förvärvet omfattar enbart mark och befintliga byggnader är kvar på den del av fastigheten
Hjortsberg 3:66 som bibehålls av fastighetsägaren. Kommunen erlägger en förskottsbetalning
om 250 000 kronor när överenskommelsen är undertecknad av båda parter. Resterande del av
betalningen erläggs inom ramen för fastighetsregleringen dvs när förrättningen är på väg att
avslutas.
Objektet överlåts i befintligt och av kommunen besiktigat och godkänt skick.
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Ekonomi
Köpeskillingen lagerförs på exploateringsprojektet och kostnaden påverkar kommunens
resultat först när kommunen börjar sälja tomter inom området. Då avräknas intäkterna från
försäljning av tomterna mot beskärd del av lagret och överskottet förs in i kommunens
resultaträkning.
Övervägande
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för framtida bostadsområde och är ett
strategiskt markförvärv för att stärka kommunens markreserv.
Yrkande
Georgia Ferris (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 54
Skrea 29:1, 14:6 samt Källstorp 1:20 - Ansökan om planläggning.
(AU § 6) KS 2015-285
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för de aktuella
fastigheterna. Planförslaget skall utformas så att fastigheterna exploateras i ett
sammanhang samt i övrigt i enligt med stadsbyggnadskontorets sammanvägda avvägningar
i yttrandet.
2 Ett planarbete skall tidsmässigt inordnas i den prioriteringsordning som med jämna
mellanrum behandlas av kommunstyrelsen.
3 Ett planarbete skall föregås av tecknande av s k planavtal rörande plankostnader mm.
4 Ett ramavtal, rörande samverkan mm, skall tecknas med samtliga ingående fastighetsägare
innan planarbetet inleds.
5 Området skall efter planläggning ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten,
avlopp och dagvatten (VAD).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2016-01-07.
Orienteringskartor
Karta som redovisar planförhållanden (översiktsplan samt detaljplaner)
Ansökan om planbesked från fastighetsägare, inkommen 2015-09-09.
Bilaga till ansökan – beskrivning av område.
Bilaga till ansökan – skisser till bebyggelse på Skrea 29:1, Skrea 14:5 respektive på Källstorp
1:20.
Kortfattade minnesanteckningar från tidigt internt kommunalt samråd.
Gällande planer för intilliggande områden.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planläggning, begäran om planbesked, har inkommit från ägarna till
fastigheterna Skrea 29:1, Skrea 14:6 samt Källstorp 1:20. Ansökan har kompletterats med
skisser för föreslagen exploatering/bebyggelse på respektive fastighet.
Skisserna avseende Skrea 29:1 (f d Skrea Motell) redovisar tät radhusbebyggelse samt två
vånings flerbostadshusbebyggelse med totalt ca 30 lägenheter. På den intilliggande
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fastigheten Skrea 14:6 redovisas enochenhalv-plans parhus med totalt 10 lägenheter. Den
nordligaste fastigheten, Källstorp 1:20, föreslås bebyggas med 10 fristående villor på
normalstora villatomter. Sammantaget redovisas ca 50 lägenheter på det ca 3 ha stora
området.
Bakgrund
Fastigheterna, som ligger på norra sidan av Skreavägen, är tidigare inte detaljplanelagda.
Skrea 29:1 är i sin helhet exploaterad (hårdgjord) och är bebyggd med äldre enplans
byggnader vilka tidigare har inrymt bensinstation samt motell och restaurang. Byggnaderna
torde idag användas som korttidsboende i någon form. Skrea 14:6 respektive Källstorp 1:20 är
vardera bebyggda med var sitt enbostadshus och utgörs i övrigt av större trädgårdar.
Samtliga tre fastigheter redovisas i översiktsplanen (Delöversiktsplan DÖP Falkenberg, 2007)
som föreslaget bostadsområde, litt 42. Området motiverades i DÖP av att Skrea Motell
utgjorde ett större exploaterat område, utan naturvärden och i behov av utveckling/förnyelse.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04 ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att påbörja planarbete för intilliggande del av Skrea 6:45. Det aktuella
området för den planläggningen ligger på motstående (södra) sidan av Skreavägen och
området är varken detaljplanelagt eller redovisat som lämpligt bostadsområde i översiktsplan.
Genom området löper en bäck/våtmark.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete bör i sin helhet finansieras via tecknade planavtal. Ett planarbete bör
även föregås av tecknande av ramavtal som reglerar samverkan, fördelning av kostnader och
utfall mm.
Ramavtalet kommer, i samband med antagande av planen, att ersättas av exploateringsavtal.
Överväganden
Ett tidigt samråd har genomförts med kommunala förvaltningar och bolag. En
bostadsexploatering i detta läge överensstämmer med översiktsplanen. Utbyggnad av
bostadsområden vid Prästaliden respektive vid Skrea kyrkby pågår och en exploatering i detta
läge kan stödja möjligheten till utbyggnad av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik mm utmed
stråket.
VIVAB framför att omfattande kompletteringar av VA-nätet erfordras samt att även
dagvattenhantering bör se i ett sammanhang för hela området. Området bör efter planläggning
ingå i kommunalt verksamhetsområde. Miljö- och hälsoskyddskontoret framför bland annat
att förorenad mark sannolikt finns inom Skrea 29:1.
Stadsbyggnadskontorets gatu- och trafikenhet framför att trafikfrågor särskilt bör beaktas. En
exploatering här ökar ytterligare behovet av bland annat utbyggnad av cykelväg längs hela
Skreavägen. Den föreslagna utformningen med ett stort antal utfarter mot Skreavägen måste
omarbetas. Stadsbyggnadskontorets mark- och exploateringsavdelning avstyrker
planläggningen.
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Kommunekologen framför farhågor för att den värdefulla ”grönkorridor” som
rekreationsområdena Källstorps våtmarker, golfbanan, Slättenskogen, ridområdet mm utgör,
går förlorad om det aktuella området samt Skrea 6:45 helt bebyggs. Grönområdet som ligger
mellan Falkenbergs stad och Skrea har även en koppling till sammanhängande områden
utmed gamla järnvägen.
Planarbete för del av Skrea 6:45 har inletts med studier kring möjligheten att hantera frågan
om strandskydd (förutsättningarna för att upphäva detsamma). Fastighetsägaren har här låtit
en konsult utarbeta en exploateringsstudie och inledande samråd med länsstyrelsen avses
genomföras under första halvan av 2016.
Sammanvägda avvägningar
Stadsbyggnadskontorets planavdelning föreslår, bland annat mot bakgrund av
delöversiktsplanens redovisning, att ett planarbete inleds för det föreslagna området. En
förutsättning är att exploateringen stödjer utvecklandet av cykelvägar, kollektivtrafik mm,
vilket kan bidra till att Prästaliden, Skrea kyrkby mm knyts närmare staden.
Ett eventuellt planförslag bör dock ges en helt annan utformning där gator, bebyggelse mm på
de tre fastigheterna samordnas. Allmänna ytor bör avsättas för dagvattenhantering, lekytor
mm och högst två tillkommande in- och utfarter bör få tillkomma mot Skreavägen. Detta
kräver en gemensam utbyggnad av infrastrukturen. Vidare bör ett eventuellt planförslag ta
hänsyn till behovet av sammangängade grönkorridor i nord-sydlig riktning.
Planarbetet bör tidsmässigt inordnas i den planprioritering (samtliga beslutade planarbeten)
som två gånger per år upprättas och godkänns av kommunstyrelsen.
Ett planarbete bör föregås av tecknande av planavtal (rörande plankostnader, ansvar mm).
Då en exploatering även förutsätts fordra gemensamma investeringar, omfatta kommunal
mark, och då en utbyggnad bör ske i ett sammanhang, bör ytterligare avtal tecknas där man
reglerar samverkan och fastställer ramarna för genomförande av detaljplanen (åtaganden,
marköverlåtelser, fördelning av kostnader för gemensamma investeringar, fördelning av utfall
mm). Även detta ramavtal ska tecknas innan planarbetet inleds. I samband med att en
eventuell ny detaljplan antas skall ramavtalet ersättas av tecknat exploateringsavtal.
Det är oklart om förutsättningar för planläggning av del av intilliggande Skrea 6:45 föreligger.
Frågan om strandskydd måste klarläggas och utfallet av de resonemang som avses
genomföras med länsstyrelsen går inte att förutse. Skulle ett planarbete möjliggöras bör en
samordning ske med det nu aktuella området. Åtminstone bör de båda planarbetena
tidsmässigt genomföras parallellt, då vissa infrastrukturfrågor (trafik, VAD mm) bör
samordnas.
I den nyligen antagna översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen. Av
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dessa berörs framförallt strategierna 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling, strategi 2
Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av
föreslagen begäran om planläggning. Det är tveksamt om den föreslagna planläggningen
överensstämmer med de beslutade strategierna då den föreslagna bebyggelsen hamnar i ett
övergripande grönstråk, då lokaliseringen fordrar investeringar i gc-vägar och kollektivtrafik
samt då bebyggelsen ligger i utkanten av staden.
Yrkande
Georgia Ferris (KD), Per Svensson (S) och Claes Ljung (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
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§ 55
Tröinge 4:38 – ansökan om planläggning. (AU § 8) KS 2015-299
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå ansökan om planbesked.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, daterat 2016-01-12
Bilaga 1. Orienteringskarta
Bilaga 2. Ansökan om planläggning, inkommen 2015-09-29
Bilaga 3. Ideskiss område, inkommen 2015-06-22
Bilaga 4. Förtydligande av lokalisering och innehåll i område, inkommen 2015-12-17
Bilaga 5. Sammanfattning av intern remiss
Sammanfattning av ärendet
Den sökande vill anlägga ett bostadsområde med mindre bostadslägenheter (ca 100 stycken
totalt) i två till tre plan med en gemensamhetsanläggning i mitten på fastigheten Tröinge 4:38
(Falkenbergs cementgjuteri). Tröinge 4:38 omfattas inte av någon detaljplan idag. Fastigheten
är inte utpekad för bostadsändamål i den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad.
Ansökan anger att bostäderna är tänkta att anpassas för studenter och seniorer. Den totala ytan
att bebygga är ca 10 000 kvadratmeter. På denna är ett förslag att anlägga 65 stycken
studentlägenheter a ca 42 kvadratmeter, 14 stycken seniorlägenheter på ca 70 kvadratmeter,
20 stycken lägenheter i markplan på cirka 70 kvadratmeter och ett servicehus på ca 3650
kvadratmeter i två plan att använda som servicekontor, tvättstugor, gästlägenheter mm.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete bör i sin helhet finansieras via tecknade planavtal. Då en
exploatering skapar behov av gemensamma investeringar, bör ett planarbete även föregås av
tecknande av ramavtal som reglerar åtaganden för infrastrukturen mm.
Området ligget utanför verksamhetsområdet för VA. Ett eventuellt planarbete kan därför inte
inledas förrän exploatören tecknat, dels ett planavtal, dels ett VA-avtal med kommunen.
I VA-avtalet skall exploatören förbinda sig att svara för samtliga kostnader för VAutbyggnaden samt att erlägga 25 % av anläggningsavgiften enligt gällande va-taxa som en
generalplaneavgift för FAVRAB:s befintliga ledningsnät samt vatten- och
avloppsreningsverk.
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Utbyggnaden kan medföra behov av utbyggnad av gång- och cykelväg utmed
Fauråsvägen/Vessigevägen.
Övervägande
Den föreslagna lokaliseringen av bostäder är inte upptagen i den fördjupade översiktsplanen
för Falkenbergs stad och har alltså tidigare inte bedömts, vid en sammanvägning av olika
aspekter, vara lämplig för stadsutveckling.
Topografin vid det föreslagna läget innebär att bostadsområdet kommer att ligga avskilt och
knappt synligt från Fauråsvägen eftersom en skogsbevuxen kulle ligger emellan. Detta är
problematiskt ur stadsbyggnadssynpunkt då en sådan lokalisering medför att området blir
isolerat vilket kan medföra att bristen på insyn skapar en otrygghet. Ur
stadsplaneringsynpunkt är det en fördel att bygga staden inifrån och ut och därmed inte
anlägga nya områden som inte kopplar ihop sig med den befintliga staden. Vid stadsplanering
eftersträvas att barriärer som skiljer olika bostadsområden åt ska minimeras för att skapa en
sammanhållen stad för att motverka etnisk– ekonomisk- och ålderssegregering.
Den föreslagna exploateringsgraden är mycket hög (100 lägenheter på 10 000 kvadratmeter).
Hur hög exploateringsgrad som är möjlig får prövas vid ett eventuellt planuppdrag.
Ett internt samråd har genomförts där tjänstemän på berörda förvaltningar har gett synpunkter
på föreslagen exploatering. Nedan görs en kort summering av inkomna synpunkter en mer
utförlig sammanställning finns i bilaga 5.
Bullerberäkningar utförda av miljö- och hälsa visar på höga bullernivåer från motorvägen. De
höga bullernivåerna beror på att fastigheten ligger högt och att bullret kan färdas fritt från
motorvägen. Även Västkustbanan finns i närheten men någon bullerberäkning för dess
inverkan har inte genomförts. Miljö- och hälsa bedömer att området inte är lämpligt för
bostadsbebyggelse på grund av de höga bullernivåerna.
Fastigheten ligger inom Österängs vattenskyddsområde. Detta innebär att ett antal
tillstånd/anmälningar från/hos miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att göra åtgärder
inom området, bland annat för dagvattenhantering samt vid byggnadsarbete.
Eftersom det legat cement/betongindustri på marken finns det risk för markföroreningar inom
fastigheten.
Intill den aktuella fastigheten ligger en betesmark som är klassad som ängs- och betesmark
och har höga naturvärden. För att sköta betesmarken är i princip den enda någorlunda
kostnadseffektiva skötselmetoden fortsatt bete. Bete och boende kan ligga nära varandra men
blir ofta omdiskuterat.
De slänter som finns inom fastigheten utgör rester från tidigare brytning och har stor potential
för naturvärden. Den norra slänten är sydvänd och varma, sandrika miljöer är en biotoptyp där
man ofta finner höga naturvärden. Den östra slänten är brantare och högre och här finns
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blottad sand med en del insektshål. En inventering av naturvärden utförs i samband med en
eventuell planläggning.
Sammanvägda avvägningar
I den nyligen antagna översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen. Av
dessa berörs framförallt strategierna 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling, strategi 2
Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av
föreslagen begäran om planläggning.
1 Planera för en hållbar samhällsutveckling
Om ett nytt bostadsområde byggs ut isolerat och frånkopplad från staden bygger vi inte ut vår
stad utan skapar istället en ö utanför staden och denna riskerar att bli socialt segregerad.
Utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv finns det vissa miljöintressen och ekologiska
värden i området som måste tillvaratas vid en eventuell planläggning. Ur ett ekonomiskt
hållbarhetsperspektiv bör ett ställningstagande göras avseende Tröingebergs utveckling som
helhet.
2 Satsa på hållbara person- och godstransporter
Vessigevägen/Österleden trafikeras av linje 556 som går mellan Falkenbergs centrum,
Vessigebro och vidare till Ullared. Avståndet till bushållplatsen på Österleden är ca 580 m.
Busslinjen har timmestrafik under maxtrafik.
Närmaste cykelväg för att cykla in mot Falkenbergs centrum eller mot Vessigebro finns
utmed Österleden.
Optimalt ska nya bostäder finnas byggas intill befintliga kollektivtrafik och gång- och
cykeltråk för att dessa trafikslag ska gynnas.
3 Förstärk Falkenberg stad
Om Falkenbergs stad förstärks av ny föreslagen bebyggelse eller ej beror på hur denna
planeras och samverkar med övriga delar av staden. All ny bebyggelse kan sägas stärka
Falkenbergs stad, å andra sidan medför en lokalisering av bostäder enligt ansökan att området
riskerar att bli en isolerad enklav med bostäder.
Vid en intern remiss har flertal olika faktorer lyfts fram som buller, miljö, vattenskydd, risk
för social segregering, som gemensamt medför att området inte bedöms som lämpligt att
bebygga.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 56
Detaljplan Växthuset 9 m fl – planavtal.(AU § 29) KS 2015-164
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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.
Yrkande
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Filip Bertilsson (M), Claes Ljung (M), Mari-Louise
Wernersson (C) och Jan Berge yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 57
Detaljplan Växthuset 9 m fl – Ramavtal. (AU § 30) KS 2015-304
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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 antas 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 antas och
exploateringsavtal tecknas.
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§ 58
Smedjeholmsområdet – översyn av detaljplaner.
(AU § 331)KS 2015-267
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för kvarteren
Reparatören, Svarvaren, Företagaren och Transportören i den nordöstra delen av
industriområdet Smedjeholm. Planförslaget skall redovisa möjlighet till utveckling av
området för sällanköpshandel/volymhandel i kombination med verksamheter av
småindustrikaraktär.
2 Planarbete skall inordnas och redovisas i listan över planärenden som regelbundet
godkänns av kommunstyrelsen. Tidpunkt för inledande av planarbete får där vägas mot
andra beslutade planuppdrag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-11-20
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick 2015-08-11 § 189 (i samband med annat planuppdrag) uppdrag
att ”se över detaljplanen för Smedjeholmsområdet i stort”. Ärendet var inte berett av
förvaltningen varför inget beslutsunderlag eller förslag till beslut förelåg.
Stadsbyggnadskontoret lyfte därför frågan om önskvärt innehåll, mål med planarbetet mm i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 och utvecklade frågeställningen i en
tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tydliggjorde 2015-10-20 uppdraget genom att avgränsa
översynen till nordöstra delen av Smedjeholmsområdet samt uttryckte vidare en önskan om
att planarbetet skulle syfta till att dels legalisera befintliga förhållanden vad gäller handel och
dels möjliggöra etablering av ytterligare sällanköpshandel/volymhandel i området.
Smedjeholmsområdet är i gällande översiktsplan (Delöversiktsplan för Falkenberg 2007)
redovisat som ”befintligt verksamhetsområde”. I den nyligen antagna kommuntäckande
översiktsplanen (ÖP 2:0) har ingen ändring av inriktningen angivits.
Gällande detaljplan anger ”G – garageändamål” som markanvändning (plan 151 från 1974)
för kvarteret Transportören och för övriga kvarter anger detaljplanen ”Jm –småindustri” (plan
184 från 1979).

40 (62)

Kommunstyrelsen 2016-02-02

Fastigheten Reparatören 7 är planlagd för bensinstation (”Gt”) men där pågår redan ett
planarbete som syftar till att legalisera befintliga förhållanden.
Gällande handelspolicy, antagen 2013-06-25, anger för denna del av Smedjeholmsområdet att
”verksamhetsanknuten sällanköpshandel och volymhandel tillåts. Handel inom kläder och
skor mm (shopping) bedöms som mycket olämpligt inom området”. Handelspolicyn anger
vidare att centrum och stadskärnan är Falkenbergs primära och mest allsidiga handelsplats
och att det är hit som främst handel inom segmentet shopping skall lokaliseras.
Ekonomi
Normalt sett tecknar kommunen särskilt avtal rörande kostnader för planarbete, fördelning av
ansvar mm (s k planavtal) med den exploatör, fastighetsägare som begär planarbete. Då
kommunen initierar planarbete för att möjliggöra särskilt projekt belastar plankostnaden
vanligtvis det aktuella projektets budget. Då kommunen initierar planläggning av egen mark
belastar kostnaderna vanligtvis markreserven.
I detta ärende föreligger inget av ovanstående möjligheter då kommunen initierar
planändringen men inte är markägare i området. Kostnaden för planarbetet får därför belasta
kommunstyrelsens (planenhetens) budget.
Kostnaden för de åtgärder på allmän plats som kan komma ur planarbetet (ex inlösen av mark,
komplettering med gc-vägar, belysning mm) måste belasta Tekniska nämndens budget.
Omfattningen av detta måste klarläggas innan ny detaljplan antas.
Övervägande
I nordöstra delen av Smedjeholmsområdet (främst i området kring norra delen av
Industrivägen och kring Oktanvägen) har allt mer verksamhetsanknuten handel etablerats. Till
stor del har denna utvecklats ur befintliga verksamheter (verksamheter kring produktion eller
lager). Även annan handel har senare år etablerats sig i det befintliga verksamhetsområdet.
Vidare har handeln inom kvarteret Transportören vuxit under flera år och anläggningen är
idag omfattande.
Handelsutvecklingen har skett i strid med gällande detaljplaner. I vissa fall har bygglov givits
i strid med gällande detaljplaner medan i andra fall har verksamheterna successivt utvecklats i
riktning mot mer tydliga handelsföretag.
Ett handelsområde ställer andra krav på närområdet än ett verksamhetsområde. Ett större antal
människor förväntas röra sig i området med ökade risker som följd. Risker kring exempelvis
trafik och hälsofrågor måste utredas i ett eventuellt planarbete. Vidare bör frågor kring
tillgänglighet, säkra gång- och cykelvägar, bättre kollektivtrafik mm behandlas liksom ökade
krav på anpassning till estetiska värden, utformning av fasader och det offentliga rummet,
belysning mm. Krav på anordnande av erforderligt antal lämpliga parkeringsmöjligheter bör
även säkerställas.
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Kommunstyrelsen föreslås ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda ett planarbete som
syftar till att möjliggöra utveckling av sällanköpshandel/volymhandel i området.
Planutformning som möjliggör en vidare utveckling av handel i form av
detaljhandel/shopping bör motverkas.
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§ 59
Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att
hantera den rådande flyktingsituationen.
(AU § 32) KS 2016-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Fördela statligt stöd för integration enligt förslag med ändringen att omdisponera de
600 000 kronor som avsatts för Kommunikationsstöd till 2017 års pott för posten
Integrationsbidrag för föreningslivet.
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.
Yrkanden
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att fördela statligt stöd för
integration enligt förslag och att återrapportering ska ske i mars 2016.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att öka
integrationsbidraget till föreningslivet med 600 000 kronor till 2017 med medel ska tas inom
ramen för ofördelade medel. Jan Berge (MP), Lars Fagerström (FP) och Mari-Louise
Wernersson (C) instämmer i Tore Holmefalks yrkande.
Filip Bertilsson (M) yrkar på ändringen att omdisponera de 600 000 kronor som avsatts för
Kommunikationsstöd till 2017 års pott för posten Integrationsbidrag för föreningslivet.
Claes Ljung (M), Georgia Ferris (KD) och Per Svensson (S) instämmer i Filip Bertilssons
yrkande.
Georgia Ferris (KD) yrkar på följande tillägg i posten Merkostnad skolskjutsar: I vissa fall
ligger asylboendet för nära skolan för att automatiskt erbjuda skolskjuts. Med denna pott ges
barn- och utbildningsförvaltningen möjlighet till större flexibilitet att även erbjuda skolskjuts i
dessa fall.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tore Holmefalks (C) yrkande
och Filip Bertilssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Omröstning begärs. Ordförande utser Tore Holmefalks (C) förslag till huvudförslag och
ställer proposition på Filip Bertilssons (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag för att utse
motförslag. Kommunstyrelsen utser Filip Bertilssons (M) yrkande till motförslag i
omröstningen.
Ja- röst i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Nej-röst i enlighet med Filip Bertilssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Filip Bertilsson (M)
Marcelle Farjallah (S)
Lars Fagerström (FP)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Anders Jansson (SD)
Mari-Louise Wernersson (C)
Summa

Ja-röst

Nej-röst
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

8

Med 5 Ja-röster mot 8 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Filip Bertilssons
(M) yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Georgia Ferris (KD) yrkande gentemot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Reservation
Tore Holmefalk (C), Mari-Louise Wernersson (C), Jan Berge (MP) och Lars Fagerström (FP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Tore Holmefalks yrkande.
Georgia Ferris (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 60
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i
hållbarhetsberedningen efter Sebastian Ghafari (S).
(KS § 8) KS 2015-400
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Utse Rebecka Kristensson (S) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
2 Utse Rebecka Kristensson (S) som ledamot i hållbarhetsberedningen.
Ärende
Sebastian Ghafari (S) har av kommunstyrelsen § 8/2016 beviljats entledigande från uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och som ledamot i hållbarhetsberedningen.
Förslag till fyllnadsval föreligger nu.

45 (62)

Kommunstyrelsen 2016-02-02

§ 61
Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri
på kommunal mark. (AU § 14) KS 2015-199

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motion om att utreda hur Falkenbergs kommun kan förhindra tiggeri utan
polistillstånd på kommunal mark.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-05-24
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda hur kommunen ska kunna förhindra människor att ståendes och sittandes
tigga utan polistillstånd på kommunal mark. Hon motiverar sitt förslag med att
Ekonomi
Personalresurser skulle krävas för att genomföra en utredning enligt motionärens förslag. I
övrigt påverkar inte förslaget kommunens ekonomi.
Övervägande
Frågan om tiggeri i Falkenberg har tidigare behandlats i kommunfullmäktige 26 november
2013 § 175 efter en motion från Sara-Lena Bjälkö (KS 2013-347). Den motionen handlade
om att förbjuda tiggeri, vilket avslogs av fullmäktige med motiveringen att tiggeri är en laglig
aktivitet och att ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna skulle kräva att aktiviteten störde
ordningen eller påverkade säkerheten, vilket tiggeriet i Falkenberg vid den tidpunkten inte
ansågs göra.
Fortfarande har varken polisen eller kommunen uppfattat att tiggeri i Falkenberg har stört
ordningen eller påverkat säkerheten. Om det skulle förekomma någon kriminell verksamhet i
samband med att människor tigger så är detta en fråga för polismyndigheten att hantera.
Liksom motionären själv förklarar i sin skrivning har Södertälje tingsrätt i februari 2015 (Mål
nr B 266-14) fastställt att tiggeri i den form som syns i många av Sveriges kommuner idag
inte är att anse som aktiv penninginsamling och att polistillstånd därför inte ska vara ett krav.
Dessutom konstateras åter igen, liksom tidigare har konstaterats av Länsstyrelsen i
Västmanland, att det inte finns grund att förbjuda tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna.
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Eftersom den praxis som idag finns gällande förbud mot tiggeri visar att det inte krävs
polistillstånd för att tigga anser kommunstyrelseförvaltningen inte att det finns någon
anledning att utreda frågan hur tiggeri utan polistillstånd i Falkenberg kan förhindras. Detta
förstärks ytterligare av att tiggeri i Falkenberg, enligt polisen, hittills inte har stört ordningen
enligt ordningsföreskrifterna. Inte heller har polisen visat på att det finns misstanke om
brottslighet i samband med tiggeri.
Kommunstyrelseförvaltningen anser för övrigt inte heller att det i dagsläget finns anledning
att se över Falkenbergs lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår avslag på motionen.
Yrkande
Anders Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Tore Holmefalk (C), Lars
Fagerström (FP) och Georgia Ferris (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Janssons (SD) yrkande mot arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget yrkande.
Anteckning
Filip Bertilsson (M) avstår från att rösta i ärendet.

47 (62)

Kommunstyrelsen 2016-02-02

§ 62
Motion om avgiftsfri förskola och grundskola.
(AU § 15) KS 2015-301

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå den del av motionen som ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att följa upp
hur varje enhet hanterar avgifter.
2 I övrigt anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-01-13
Motion om avgiftsfri förskola och grundskola, 2015-09-30
Barn- och ungdomsnämndens beslut § 111, 2015-12-28
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S), Björn Jönsson (S) och Gabriella Geertinger (S) har inkommit med en
motion där de föreslår att Falkenbergs kommuns förskolor och grundskolor ska vara
avgiftsfria förutom ordinarie barnomsorgstaxa. Barn- och utbildningsnämnden ges även i
uppdrag att säkerställa att detta förslag efterföljs. Motionärerna anser att verksamheterna tar ut
en avgift vid ett flertal tillfällen per år i form av medhavd matsäck, frukt eller enstaka avgifter
vid friluftsdagar och att det på enskilda enheter inte är säkerställt att korrekta bedömningar
görs om vilket avgifter som får tas ut. Vidare vill motionärerna att samtliga kostnader i
förskolan och grundskolan tas bort.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och anger i korthet följande:
Skollagen anger att skolan ska vara avgiftsfri men att det får förekomma enstaka inslag av
avgifter som medför obetydliga kostnader för eleverna.
Barn- och utbildningsnämnden är väl medvetna om att sådana kostnader som var för sig kan
bedömas som obetydliga tillsammans, kan strida mot avgiftsfri skola. Därför ska det varje
läsår göras en helhetsbedömning av kostnaderna per elev.
I övrigt förhåller sig Falkenbergs kommun till gällande lag och det förutsätts även att samtliga
skolenheter gör detsamma.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens yttrande tolkar
kommunstyrelseförvaltningen att det är upp till varje enskild skolenhet att tolka lagen på
samma vis som barn- och utbildningsnämnden. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen
att motionen bör avslås i den delen att inget övergripande uppdrag ges till barn- och
utbildningsnämnden att säkerställa en avgiftsfri skola.
Yrkande
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. Tore Holmefalk (C)
instämmer i Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Filip Bertilsson (M)
Marcelle Farjallah (S)
Lars Fagerström (FP)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Anders Jansson (SD)
Mari-Louise Wernersson (C)

X
X
X

Summa

8

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

Med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
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Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet.
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§ 63
Motion om utökad kameraövervakning på offentliga
platser. (AU § 16) KS 2015-367

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom det är länsstyrelsen som ansvarar för kameraövervakning och
tillstånd för detta.
2 Informera motionären om att Räddningstjänsten Väst har ett etablerat förebyggande arbete
gällande både skadegörelse, brott och trygghetsfrågor.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20
Yttrande från Räddningstjänsten Väst 2015-12-22
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunen gör en
kartläggning av behovet av utökad kameraövervakning i kommunen samt att det, om behovet
finns, tas fram förslag även på andra brottsförebyggande åtgärder som kan fungera istället för
eller i kombination med kameraövervakning.
Räddningstjänsten Väst ansvarar för säkerhetsfrågorna i kommunen och har yttrat sig över
motionen. I korthet förklarar Räddningstjänsten Väst att länsstyrelsen ansvarar för
kameraövervakning på allmänna platser samt utfärdar tillstånd för sådan. Räddningstjänsten
Väst menar att länsstyrelsen generellt sett inte godkänner kameraövervakning över större ytor.
Kommunen har tidigare försökt få tillstånd för övervakningar av bland annat skolgårdar, men
fått avslag.
Vidare förklarar Räddningstjänsten Väst att de arbetar i samverkan med skadeförebyggande
åtgärder för kommunala fastigheter.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Räddningstjänsten Väst förklarar att kameraövervakning, och en ökning av sådan, inte är en
kommunal fråga. Vad kommunen kan göra är att arbeta förebyggande för att minska
skadegörelse och andra incidenter på allmän plats.
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Våld och rena brott som begås är en fråga för polismyndigheten. Men liksom
Räddningstjänsten Väst förklarar så arbetar även de med att förebygga skadegörelse, men
även med brottsförebyggande arbete samt arbete för att främja allmän trygghet, säkerhet och
folkhälsa. Detta görs på flera olika sätt och i samverkan med andra myndigheter och
samhällsaktörer.
Med anledning av att det är inte är kommunen som ansvarar för kameraövervakning samt att
Räddningstjänsten Väst redan har ett etablerat förebyggande arbete föreslår
kommunstyrelseförvaltningen avslag på motionen.
Yrkande
Anders Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Dahn Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Janssons (SD) yrkande mot arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget yrkande.
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§ 64
Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för
större barn och ungdomar. (AU § 3) KS 2015-179

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden idag saknar
ekonomiska resurser för att utrusta lekplatsen ytterligare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mikael Persson
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden
Lekplatsplan 2015
Sammanfattning av ärendet
Mikael Persson föreslår i medborgarförslag att lekplatsen där han bor utvecklas med mark och
redskap så att nya aktiviteter för något äldre barn kan utvecklas.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden har inga medel för att göra den typ av insatser som
förslagsställaren föreslår.
Övervägande
Kommunens lekplatser är utrustade i enlighet med nuvarande lekplatsplan. Den lekplats som
medborgarförslaget gäller är enligt vad som gällde vid byggandet av densamma utrustad för
barn upp till 12 år.
Yrkande
Georgia Ferris (KD) yrkar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kultur- och
fritidsnämnden idag saknar ekonomiska resurser för att utrusta lekplatsen ytterligare.
Per Svenssons (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att lekplatsen är utrustad i enlighet med den nu gällande lekplatsplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Georgia Ferris (KD) yrkande mot arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Georgia Ferris förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst i enlighet med Georgia Ferris (KD) yrkande.
Nej-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Filip Bertilsson (M)
Marcelle Farjallah (S)
Lars Fagerström (FP)
Rebecka Kristensson (S)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Anders Jansson (SD)
Mari-Louise Wernersson (C)

X
X

Summa

7

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Georgia Ferris
(KD) yrkande.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S) och
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.

54 (62)

Kommunstyrelsen 2016-02-02

§ 65
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus vid
Skrea strand. (AU § 18) KS 2015-335

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Vision Klitterbadet som antogs av
kommunen 2015.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-10-23
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08
Vision Klitterbadet
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in i vilket förslagsställaren föreslår ett kallbadhus eller en
bastu längst ute på bryggan vid Skrea strand.
Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig över förslaget och förklarar att ett kallbadhus i
anslutning till bryggan på Skrea strand finns som en del i den vision som kommunfullmäktige
antog för Klitterbadet under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden anser att Vision Klitterbadet ska behandlas i sin helhet vilket är
den viktigaste grunden till att nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Nämnden har inte beräknat vad byggnation av
ett kallbadhus eller en bastu skulle innebära för kostnader.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande och föreslår
avslag på medborgarförslaget med hänvisning till innehållet i Vision Klitterbadet.
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§ 66
Medborgarförslag om dragracingbana. KS 2015-329

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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.
Yrkande
Anders Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Per Svensson (S) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Janssons (SD) yrkande mot arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget yrkande.
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§ 67
Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna.
(AU § 34) KS 2015-289

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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.
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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.
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.
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§ 68
Medborgarförslag om farthinder på Skreavägen.
(AU § 35) KS 2015-104

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
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.
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§ 69
Tillsättning av kommunchef. KS 2016-38
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anställa Charlotte Johansson som kommunchef från 1 augusti 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Rolf Landholm går i pension 2016 och en rekryteringsprocess har ägt rum för
att tillsätta hans efterföljare. Charlotte Johansson, nuvarande kommunchef i Oxelösund,
föreslås som ny kommunchef för Falkenbergs kommun.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 70
Anmälningar
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträde 2016-01-19 och 2016-01-26.
Kommunchef Rolf Landholm
Beslut 2015-12-21 att anta Protector Forsikring ASA som försäkringsgivare avseende
motorfordonsförsäkring 2016 – 2017. KS 2015-346
Chefsupphandlare Samer Mahra
Tilldelningsbeslut 2016-01-05 avseende arbetsskor. KS 2015-385
Översiktsplanerare Sofia Hedberg Broberg
Svar 2016-01-28 till länsstyrelsen på remiss om ev komplettering av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan för utbyggnad av Smedjeholms
reningsverk. KS 2015-384
Övrigt
Skrivelse 2016-01-15 angående rekrytering av ny VD i FEAB ställd till Stadshus AB samt
svar från Stadshus AB. Båda handlingarna för kännedom till kommunstyrelsen. KS 2016-1
Länsstyrelsens beslut 2016-01-11 om upphävande av strandskydd inom fastigheten MorupsRy 1:7. KS 2016-1
Länsstyrelsens beslut 2016-01-14 att avvisa överklaganden av miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-21 om omprövning av tillstånd för Falkenbergs
motorbana. KS 2016-1.
Länsstyrelsen beslut 2016-01-08 avseende samråd för orienteringstävling 16-17 april 2016
norr om Ullared. KS 2016-1
Länsstyrelsen beslut 2016-01-11 avseende samråd för orienteringstävling 20 mars 2016 vid
Slätten. KS 2016-1
Mark- och miljödomstolens dom 2015-12-15 att meddela Släryds Grus & Entreprenad AB
tillstånd till fortsatt bergtäktverksamhet på fastigheten Stafsinge 6:4 t o m 2035-12-31. KS
2015-169
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2016-01-27.
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