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§ 302
Budget för 2017, budgetramar för 2018 och kommunplan
för 2019 samt investeringsplan 2017-2021.
(AU § 336) KS 2016-427

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna budget 2017, budgetramar 2018 och plan 2019 inklusive investeringsplan

2017 – 2021 i sin helhet.
2 Bemyndiga kommunen att under 2017 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med

totalt 460 000 000 kr.
3 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2017 omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande

belopp på de lån som sägs upp eller förfaller till betalning under 2017.
4 Fastställa internräntan för 2017 till 1,75 %.
5 Fastställa borgensavgiften gällande förmedlade lån till de kommunala bolagen till

0,45%.
6 Lämna särskilda uppdrag till nämnderna enligt förteckning i avsnitt ”Uppdrag till

kommunens nämnder”.
7 Anteckna att uppdrag enligt planeringsförutsättningar har redovisats.
8 Anteckna att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser, uppdrag mm, som

hänskjutits till budgetberedningen, anses behandlade.
9 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats i

budgetdokumentet.
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Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Budgetberedningens förslag till budget 2017, budgetramar 2018, kommunplan 2019 samt
investerings- och exploateringsbudget.
Sammanställning över godkända och strukna äskanden i budget 2017-2019.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Aktiviteter och projekt inom de fyra
övergripande målen.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Plan för uppförande av
enpersonsbostäder.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Möjligheter till utökat
bostadsbyggande.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Utveckling av användandet av elbilar
och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Förutsättningar för att utöka
insatserna för boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till budget 2017, budgetramar 2018, kommunplan 2019 samt investerings- och
exploateringsbudget föreligger.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till Alliansen plus budgetförslag. Claës-L Ljung
(M), Filip Bertilsson (M), Lars Fagerström (L) och Jan Berge (MP) instämmer i MariLouise Wernerssons (C) yrkande.
Per Svensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Dahn Persson (S) och
Lennart Torstensson (S) instämmer i Per Svenssons (S) yrkande.
Anders Jansson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C), Per Svenssons och
Anders Janssons (SD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden utser Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande till huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot Anders
Janssons (SD) yrkande för att utse ett motförslag i omröstningen och finner att
kommunstyrelsen utser Per Svenssons (S) yrkande till motförslag.
Ja-röst för Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande.
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Ledamot
Per Svensson (S)
Claës-L Ljung (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Anders Jansson (SD)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Stig Agnåker (C)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

JA

NEJ
X

Avstår

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

Med 7 ja-röster, 5 nej-röster och en avstår beslutar kommunstyrelsen i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Lennart Torstensson (S), Marcelle Farjallah (S) och
Rebecka Kristensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
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§ 303
Falkenbergs Näringsliv AB – Förfrågan om investering
från Falkenbergs terminal AB. (AU § 343) KS 2016-431

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Tillstyrka att Falkenbergs Näringsliv AB godkänner Falkenbergs Terminal AB:s
investering enligt förfrågan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-25
Falkenbergs Stadshus AB, 2016-10-24 § 96
Falkenberg Näringsliv AB, 2016-10-04 § 35
Tjänsteskrivelse Jan Melkersson, 2016-10-25
Förfrågan Falkenbergs Terminal AB
Resultatrapport 2015 Falkenbergs Terminal AB
Hamnavtal, 2012-10-24
Lokalhyresavtal, 2013-01-23
Sammanfattning av ärendet
Salinity Group är en av Europas ledande saltdistributörer med verksamhet i Sverige, USA,
England, Tyskland, Polen och Kina. Salinity Groups dotterbolag Hanson & Möhring har
under en längre tid fört en diskussion om att förlägga mer av sin verksamhet till
Falkenbergs Terminal AB. För detta krävs, enligt Falkenbergs Terminal AB, att bolaget
uppför fyra nya byggnader på befintligt område med ett beräknat investeringsvärde à 39
miljoner kronor. Det befintliga området arrenderas ut av Falkenbergs Näringsliv AB
(FNAB) till Falkenbergs Terminal AB.
Enligt arrendeavtalet mellan FNAB och Falkenbergs Terminal får Falkenbergs Terminal
genomföra investeringar på hyresobjektet först efter skriftligt tillstånd från FNAB.
Investeringar som sker efter skriftligt godkännande ger Falkenbergs Terminal rätt till
ersättning vid hyresavtalets upphörande om FNAB företar uppsägningen. Ersättningen ska
vid inlösentidpunkten motsvara allmänt gällande skattemässiga avskrivningar på
investeringen. I det här fallet är avskrivningstakten troligtvis mellan 20-25 år.
Falkenbergs Terminal har nu begärt godkännande från FNAB för investeringen à 39
miljoner kronor.
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Tidigare investeringar har varit betydligt mindre. Styrelsen i FNAB anser att frågan är av
sådan art den bör lämnas över till Falkenbergs Stadshus AB och kommunfullmäktige.
Falkenbergs Stadshus AB beslutade på styrelsemöte 2016-10-24 att tillstyrka Falkenbergs
Terminals förfrågan om investering.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte i nuläget kommunens ekonomi. För det fall man väljer att säga upp
arendeavtalet med Falkenbergs Terminal innan dess att investeringen har skrivits av
(20-25 år) kommer dock FNAB:s, och i förlängningen även kommunens, ekonomi att
påverkas.
Övervägande
FNAB har som ändamål med sin verksamhet att främja näringslivet och sysselsättningen i
Falkenbergs kommun. Att godkänna Falkenbergs Terminals investering ligger i linje med
FNAB:s ändamål. FNAB:s styrelse anser dock att ärendet, bland annat med hänvisning till
de bakomliggande arrendeförhållandena och investeringens storlek, är av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt.
Yrkande
Claës-L Ljung (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Georgia Ferris (KD) instämmer
i yrkandet.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Per Svensson (S), Lars
Fagerström (L), Filip Bertilsson (M), Marcelle Farjallah (S) och Dahn Persson (S)
instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Claës-L Ljungs (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C)
yrkande.
Reservation
Claës-L Ljung (M), med instämmande av Georgia Ferris (KD), reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande som lyder: Avslå förslaget i avvaktan på att klarlägga
förutsättningar, kommande trafikflöde samt hamnens framtid i ett perspektiv där hänsyn tas
till närbelägna hamnar och framtida muddringsdjupskostnaden. En långsiktig plan för
norra åstranden ska upprättas.
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§ 304
Kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2017.
(AU § 337) KS 2016-394
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen 2017 för nämnder,
bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Västs förbundsdirektion.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-26
Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2017 Nämnder, 2016-10-26
Kalendarium för Planerings- och uppföljningsprocessen 2017 Bolagsstyrelser och
Räddningstjänsten Väst direktion, 2016-10-26
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till kalendarium 2017 för
Planerings- och uppföljningsprocessen. Kalendariet innehåller datum, alternativt
veckoangivelser, för när inrapportering ska ske till kommunstyrelsen avseende planering
och uppföljning. Även tidpunkter för dialogmöten finns inplanerade samt när ärenden
behandlas och beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kalendariet anger viktiga datum för planerings- och uppföljningsprocessen 2017.
Kalendariet berör samtliga nämnder (inklusive överförmyndarnämnd), bolagsstyrelser samt
Räddningstjänsten Västs förbundsdirektion.
Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2016-10-20 har den
politiska behandlingen av planeringsförutsättningarna flyttats framåt en månad så att
kommunfullmäktige beslutar i ärendet i maj 2017. Uppföljningsdagen ligger kvar enligt
tidigare förslag 2017-02-27. Det är av stort värde att uppföljningsdagen ligger i så nära
anslutning till bokslutet som möjligt för att hålla aktualitet. I detta förslag finns därmed
mer tid för framtagande av planeringsförutsättningarna. Det är av stor vikt att planeringsoch uppföljningsprocessen är väl känd såväl i politisk ledning som i förvaltningsledning i
nämnder, bolag och räddningsförbund.
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§ 305
Redovisning av ekonomisk intern kontroll 2016 och plan för
kommande ekonomisk intern kontroll. (AU § 312) KS 2016-391
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 För kommunstyrelseförvaltningens verksamheter godkänna utförda tester av kontroller
för perioden 2015-06-01 - 2016-05-31, samt planen för perioden 2016-06-01 - 2017-0531.
2 För servicenämnden, bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden samt för miljö- och
hälsoskyddsnämnden godkänna tester av kontroller utförda för perioden 2015-06-01 –
2016-05-31, samt planer för perioden 2016-06-01 – 2017-05-31.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-11
Protokoll över tester avseende kommunstyrelsens verksamheter för perioden 2015-06-01
tom 2016-05-31, samt plan för perioden 2016-06-01 – 2017-05-31.
Respektive nämnds beslut/information om utförda tester avseende perioden 2015-06-01 –
2016-05-31, samt beslut om planer för perioden 2016-06-01 – 2017-05-31.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen 6:7 anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
I reglementet avseende ekonomisk intern kontroll anges att kommunstyrelsen har ansvar
att tillse att det finns god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Vidare anges att kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de
fall förbättringar behövs besluta om sådana. Ärendet innehåller två delar, dels tester enligt
tidigare beslutad plan (2015-06-01 – 2016-05-31) och dels plan för efterföljande period
(2016-06-01 – 2017-05-31).
Rutinförändringar samt andra åtgärder har vidtagits för att förbättra de brister som
upptäckts. Dock har ingen brist varit i den grad att kommunen lidit någon väsentlig skada.
På central nivå pågår nu ett arbete med att utveckla och samordna den interna kontrollen
för verksamheterna. I detta arbete ingår den ekonomiska delen som detta beslut avser.
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Senare i höst kommer detta arbete att presenteras där en början på riktning tagits ut för
fortsatt arbete i hela kommunen.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi, däremot är det av stor betydelse att
dessa rutiner är tillfredsställande.
Övervägande
Ekonomiavdelningen tillstyrker att såväl de genomförda testerna som planerna för
kommande intern kontroll godkänns.
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§ 306
Anpassning av Fegens bygdegård för förskoleverksamhet.
(AU § 324) KS 2016-402
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1

Inte låna ut ytterligare 2 000 000 kr till Fegens Bygdegårdsförening för att renovera
fastigheten.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Fegens Bygdegårdsförening, Evert Erlandsson 2016-09-18.
Brandskyddsbeskrivning, Firetech Engineering 2016-09-06
Skuldebrev om 1,2 mkr. Falkenbergs kommun lånar ut till Fegens Bygdegårdsförening
2015-05-21
Skuldförbindelse om 3 473 700 kr. Falkenbergs kommun lånar ut till Fegens
bygdegårdsförening 1990-01-12
Sammanfattning av ärendet
Fegens Bygdegårdsförening förvärvade 1989 fastigheten Falkenberg Ulabo 1:64 (Fegens
skola) av Falkenbergs kommun. 1990 lånar bygdegårdsföreningen ytterligare 3 450 000 kr
av Falkenbergs kommun i syfte att upprusta bygdegården, skulden uppgår nu
till 3 473 700 kr mot pantbrev i fastigheten på samma belopp. Lånet är ränte- och
amorteringsfritt och skall återbetalas först vid en försäljning eller annan åtgärd som kan
påkalla att lånet återbetalas.
Omkring 2008 hyrs delar av bygdegården ut till en förskola (Siklöjan, ett personalkooperativ med ca 20 platser, enavdelningsförskola) som sedan dess bedrivit verksamhet i
delar av fastigheten. Enligt bygglovsnämnden har inte fastighetsägaren ansökt om bygglov
för ändrad verksamhet vid denna tidpunkt.
2015-05-21 lånar bygdegårdsföreningen ytterligare 1 200 000 kr av Falkenbergs kommun,
lånet löper med ränta och rak amortering över 30 år.
Total skuld till Falkenbergs kommun 2016-08-31 uppgår till 4 593 564 kr
Värdet på fastigheten bedöms som väsentligt lägre än nuvarande skulder och tillkommande
lån. Beslut om ytterligare renovering i nuläget är ett vägval enligt kommunens
byggavdelning, sannolikt kommer det att tillkomma ytterligare renoveringsbehov inom
några år.
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I maj 2016 ansökte bygdegårdsföreningen om bygglov eftersom de misstänkte att det inte
var gjort tidigare. I juni 2016 efterfrågade handläggare på bygglovsenheten kompletterande
uppgifter, vilket de inte lämnat ännu. Alltså har de inte fått något bygglov för ändrad
verksamhet.
Byggnaden befinns i dåligt skick, listan på nödvändiga renoveringsåtgärder från Fegens
Bygdegårdsförening är mycket omfattande och frågan är om det är ekonomiskt försvarbart
att renovera i syfte att bedriva skolverksamhet i lokalen.
Tillgängligheten i lokalerna är inte handikappanpassad, vilket kan medföra ytterligare
anpassningsbehov i framtiden.
Behovet av förskolan har diskuterats med barn- och utbildningsnämnden. Kommunen
satsade 2010 pengar på att utveckla för- och grundskolan i Ätran. I nya för- och
grundskoleplanen planeras en F-6 skola i Ätran som skulle kunna anpassas för
motsvarande pengar och därmed ta hand om även förskolebarnen från Fegen.
Fegenbarnen ska dessutom åka till Ätran då de börjar klass 1.
Ekonomi
Beslutet påverkar kommunens ekonomi med det bedömda renoveringsbeloppet då risken
att bygdegården inte kan betala tillbaka pengarna bedöms som mycket stor.
Övervägande
Man bör hålla isär verksamheten i bygdegården och förskoleverksamheten när beslutet
fattas.
Med anledning av beslutet att hantera ränte- och amorteringsfria lån (KS 2015-263) är det
viktigt att överväga följderna av beslutet.
Det är sannolikt att beslutet kan få konsekvenser för hur övriga bygdegårdar, folkets hus
och samlingslokaler kan förväntas få sina underhållsbehov åtgärdade med kommunal
finansiering.
Personalkooperativet bör överväga att hitta alternativa lokaler alternativt samverka med
annan förskola i Ätran.
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§ 307
Plan för förskola och grundskola – avveckling av
Vinbergsskolan. (AU § 318) KS 2015-279

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Komplettera ärendet med en barnkonsekvensanalys inför kommunfullmäktiges
sammanträde.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avveckla Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på Tröingeberg.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-13
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Barn- och utbildningsförvaltningen, Plan för förskola och grundskola, 2016-09-12
Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26, § 54
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-09-21 om en långsiktig plan för förskoleoch grundskoleverksamheten i Falkenbergs kommun. I planen beskrivs verksamheternas
framtida utformning utifrån behov, och syftar till att vara del i ett underlag för framtida
planering och nyetablering inom utbildningsområdet ur både kortare och längre perspektiv.
Beslutet från barn- och utbildningsnämnden innebär i korthet att skolornas nuvarande
stadieindelning, årskurserna F-5 och F-9, från 2017 och framåt istället blir stadieindelat
efter F-3, F-5 och F-9 beroende på skolområde då behoven förefaller vara varierande.
Vidare framgår att nämnden konstaterar att det föreligger behov av både utbyggnader och
nyetablering av skolor i områdena kring Falkenbergs centralort och utmed kusten, vilket
bland annat kommer resultera i en ny skola på Tröingeberg i Falkenberg. Stadieindelning
på skolan kommer vara årskurserna F-9 och byggstart planeras till år 2021. Som en följd av
nyetableringen på Tröingeberg föreslås att Vinbergsskolan i Vinbergs kyrkby avvecklas.
De främsta anledningarna till avvecklingen av Vinbergsskolan, och tillika etableringen av
en ny skola på Tröingeberg, är dels att eleverna på Vinbergsskolan i liten utsträckning bor i
Vinbergs kyrkby, medan merparten bor på Tröingeberg med omnejd. Det är således mer
logiskt med en skola i boendeområdet. Vidare kommer det finnas ökade elevkullar på
Tröingeberg och områden därikring enligt framtagna befolkningsprognoser. Utöver det
dras Vinbergsskolans med bitvis sämre fastighetsskick och lokalbrist, vilket på sikt inte är
en hållbar situation.
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Enligt kommunallagen 3 kap 9 § ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller av annars större vikt, varför barn- och utbildningsnämnden föreslår
fullmäktige att besluta om avveckling för Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på
Tröingeberg.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av beslutet i och med att det är erforderligt att i
investeringsplanen avsätta medel för etablering av en ny skola på Tröingeberg, vilket är en
förutsättning för avveckling av Vinbergsskolan. Vidare kommer tekniska nämnden överta
barn- och utbildningsnämndens kostnader för lokalhyra i samband med att verksamheten
på Vinbergsskolan upphör. Ekonomin kommer också påverkas beroende på hur
exempelvis den inhyrda paviljongen och måltidsservicen hanteras. Under förutsättning att
lokalen säljs till det bokförda värdet försvinner den årliga kostnaden för skollokalen,
inklusive den inhyrda paviljongen, till en summa om drygt två miljoner kronor. En
närmare kostnadskalkyl för arbetet kommer ingå som en del i en fortsatt beredning.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
förslag till kommunfullmäktige att avveckla Vinbergsskolan. Resonemangen bakom
förslaget är väl förankrade i de parametrar som varit grund i hur den nya
skolorganisationen ska vara utformad, i detta fall inom skolområde Tånga. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att Vinbergsskolan ska avvecklas när en ny skola finns
etablerad på Tröingeberg.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar på att ärendet kompletteras med en barnkonsekvensanalys inför
kommunfullmäktiges sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan Berges (MP) yrkande mot avslag och finner det
antaget.
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§ 308
Redovisning av uppdrag – utreda förutsättningarna för
att utveckla Badhusparken till mötesplats i innerstaden.
(AU § 320) KS 2014-400

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att uppdraget med att utreda förutsättningarna för att utveckla
Badhusparken till mötesplats med fokus på lekplats och scen är redovisat.
2 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att beakta utredning av Badhusparken i arbetet
med ny lekplatsplan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-14
Kultur- och fritidsnämnden § 40, 2016-09-21
Kommunfullmäktige § 33, 2015-03-31
Motion om att utveckla badhusparken till hela kommunens mötesplats, 2014-10-21
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i
samråd med kommunstyrelseförvaltningen, utreda förutsättningarna för att utveckla
området Badhusparken till en mötesplats i Falkenbergs innerstad. Fokus för utredningen
har varit att se till utvecklingen av en scen och lekplats. Beslutet kommer ursprungligen
från en bifallen motion av Per Svensson (S) som anser att parken har potential att kunna
höja Falkenbergs centrums attraktivitet och bestå i arbetet för en mer levande stadskärna.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt uppdragsbeskrivningen färdigställt utredningen och
överlämnar den till kommunfullmäktige. I korthet framkommer av utredningen att det
föreslås att lekdelen i parken bör utvecklas i syfte att skapa en attraktion bland innerstadens
besökare och invånare, samt att en ombyggnation av befintlig ramp till en scen kan
möjliggöra för mindre arrangemang. Att låta en konstnär utforma skulpturer som blandas
med växtlighet och redskap för lek anses i utredningen ge en dragningskraft för i första
hand barnfamiljer och möjliggör för gemenskap och rekreation.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer påverkas av ett beslut som följer förslagen i kultur- och
fritidsnämndens utredning, vilket kräver en kostnadsberäkning som närmare beskriver
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kostnaden för investering samt drift och skötsel av parken. Kostnaderna ligger utanför
nämndens budget.
Övervägande
Kommunfullmäktige föreslås anteckna att uppdraget att kultur- och fritidsnämnden ska
utreda förutsättningarna för att utveckla Badhusparken är genomfört och redovisat.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att uppdraget inte finns hänskjutet till
budgetberedningens pågående arbete för 2017.
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§ 309
Återrapportering av uppdrag om ytterligare reglering av Ätrans
vattenflöde. (AU § 323) KS 2016-413
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Inte genomföra förundersökning för att klarlägga möjligheterna att ytterligare reglera
Ätrans vattenflöde.
2 Därmed anse uppdraget återrapporterat.
3 Falkenbergs kommun, tillsammans med Ätrans Vattenråd och E.ON, fortsätter arbetet
för fria vandringsvägar längst Ätran.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-18
Beslut om uppdrag KF 2007-08-30 § 136
Motion om ytterligare reglering av Ätrans vattenflöde
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick 2007 av kommunfullmäktige i uppdrag att gemensamt med andra
aktuella aktörer genomföra en förundersökning för att klarlägga möjligheterna att
ytterligare reglera Ätrans vattenflöde (KF 2007-08-30 § 136 p 2, Dnr 2006-0376).
Uppdraget har sin grund i en motion som framhåller att en lugnare reglering av Ätrans
vattenflöde skulle kunna motverka översvämningsproblem och samtidigt gynna djur- och
växtliv.
Ekonomi
Sedan 2014 finns 200 000 kronor avsatta för en förundersökning.
Övervägande
Sedan kommunstyrelsen fick uppdraget att genomföra en förundersökning kring
möjligheterna att ytterligare reglera Ätrans vattenflöde har en ny vattenförvaltning vuxit
fram som har sin grund i EU:s vattendirektiv. Målet är att alla vattendrag, sjöar och
kustvatten ska uppnå god status. Miljökvalitetsmålet god status omfattar en bedömning av
såväl biologiska och kemiska kvalitetsfaktorer, som en bedömning av vattendragets
morfologi (om vattnet är reglerat, rätat eller på annat sätt fysiskt påverkade av människan).
Genom en övergripande kartläggning av statusen i alla Sveriges vattenförekomster har
kunskap om värden och miljöproblem byggts upp.
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Med detta som grund har åtgärdsprogram tagits fram och under 2009-2015 har en rad
åtgärder genomförts nationellt, regionalt och lokalt. Detta vattenförvaltningsarbete har
Falkenbergs kommun varit mycket aktiv i. Med de nya kunskaperna som grund har
kommunen utvecklat sitt arbete kring vatten och löpande gjort prioriteringar av vilka
åtgärder som är mest angelägna och kostnadseffektiva. I dessa diskussioner har möjliga
förändringar av Ätrans vattenreglering ingått, tillsammans med åtgärder kring
övergödning, försurning och miljögifter som också har hög prioritet i arbetet med att uppnå
god status i våra vatten.
Vattenregleringar och fysiska förändringar av vattendrags naturliga förlopp har bidragit till
vår industriella utveckling och effektiviseringen av jordbruket, men det har också inneburit
negativ påverkan på sjöars och vattendrags ekosystem och då främst på vandrande fisk.
Vattenreglering är därmed en komplex fråga med många olika intressenter. Ätrans
vattensystem har många kraftverk och dammar och många vattendragssträckor och sjöar i
systemet är därmed fysiskt förändrade och uppnår idag inte god ekologisk status, delvis på
grund av förekomst av vandringshinder för fisk. De vattenregleringar som finns idag är
reglerade genom vattendomar som kommunen har liten möjlighet att påverka och tillsynen
över vattenverksamheter utförs av länsstyrelsen. Kommunen för dock en kontinuerlig
dialog med vattenintressenter inom Ätrans avrinningsområde bland annat inom ramen för
Ätrans vattenråds arbete. En statlig utredning kring reglerna om vattenverksamhet pågår
som kan komma att påverka regelverket kring vattenkraften, vilket gjort att många aktörer i
nuläget är avvaktande gällande nya åtgärder och vill invänta beslut i frågan. Kommunen
har även en aktiv dialog med forskarvärlden och andra myndigheter kring prioritering av
naturvårdsåtgärder inom Ätrans avrinningsområde utifrån genomförbarhet, kostnad och
nytta.
Det finns delområden inom Ätrans avrinningsområde där kommunen har haft en större
rådighet och beslutat att vidta åtgärder. Genom återskapandet av Hertingforsen har
Falkenbergs kommun väsentligt förbättrat passagemöjligheterna mellan reproduktions- och
tillväxtområden för samtliga fiskarter i Ätran. Falkenbergs kommun har även beslutat att
gå in som huvudman för projektet att skapa fria vandringvägar förbi Okome kvarn i
Stockån, ett biflöde till Högvadsån.
Nationellt pågår en dialog om vattenkraft och miljö. Hur ska Sverige göra avvägningen
mellan energimål (hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020) och
miljömål för vatten och vattenförvaltning (god ekologisk status, levande sjöar och
vattendrag och ett rikt växt och djurliv)? En strategi för åtgärder inom vattenkraften har
tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten (HaV rapport
2014:14), som omfattar både åtgärder för ökad elproduktion och åtgärder för att minska
vattenkraftens miljöpåverkan. Målet är att göra en avvägning mellan olika intressen och
prioritera åtgärder till områden där de gör mest nytta. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av
vattenmyndigheten att utifrån strategin ta fram en åtgärdsplan för Ätran. Syftet är att
formulera bra miljökvalitetsnormer för de delar av Ätran som klassats som kraftigt
modifierade, samt att prioritera bland möjliga åtgärder utifrån kostnad och nytta.
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Man kommer att granska kraftverken inom de aktuella vattenförekomsterna och titta både
på möjlighet till fria passager för vattenorganismer och på ändrad flödesreglering.
Förvaltningen bedömer att syftet med den åtgärdsplan som länsstyrelsen kommer att ta
fram till stor del sammanfaller med det resultat som efterfrågats i motionen.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen arbetat i linje med uppdraget, men
att en särskild förundersökning aldrig initierats. Kommunen har haft en aktiv dialog med
andra vattenintressenter, forskarvärlden och andra myndigheter kring möjligheterna till en
mer ekologiskt hållbar reglering och vidtagit åtgärder där vi haft rådighet. Man kan också
se att motionen var något före sin tid, men under de senaste åren har vattenförvaltningsarbetet tagit fart och länsstyrelsen planerar nu att ta fram en åtgärdsplan i linje med den
förundersökning som efterfrågats. Att genomföra en egen förundersökning är mot den
bakgrunden inte en ansvarsfull hantering av kommunens resurser. Förvaltningen föreslår
därför att uppdraget att genomföra en förundersökning inte genomförs. Vidare menar
förvaltningen att arbetet för en mer hållbar reglering av Ätrans vattenflöde ingår i
kommunens ordinarie arbete med att uppnå god status i våra sjöar och vattendrag och
kommunens övergripande mål ”Den ekologiska hållbarheten ska öka”.
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§ 310
Översyn av taxor inom miljöbalkens område 2017.
(AU § 330) KS 2016-412

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändring i Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilaga A och bilaga B.
2 Reviderad taxa gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-20
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2016-10-12 § 56
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxor 2017
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till ändring inför 2017 i Taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område presenteras av miljö- och
hälsoskyddsnämnden under rubrikerna Hälsoskydd och Kemiska produkter i bilaga A. I
bilaga B rör de föreslagna ändringarna rättning av skrivfel och justering av tidsåtgång,
samt tillägg om vattenbaserad avfettning då det föreligger behov av regelbunden tillsyn.
Taxan föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga och föreslår därmed att
ändringarna i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska antas.

20 (55)

Kommunstyrelsen 2016-11-08

§ 311
VA-taxa 2017. (AU § 339) KS 2016-403

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa VA-taxa för 2017.
2 VA-taxan gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-19
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2016-10-12, § 67
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Förslag till VA-taxa 2017
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till VA-taxa för 2017
presenteras och innehåller brukningstaxa och anläggningstaxa, vilka föreslås vara på en
oförändrad nivå. Förändringar i VA-taxans konstruktion föreslås, bland annat för att vara
överensstämmande med Varbergs kommuns taxekonstruktion.
Taxan föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Ekonomi
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB förmedlar att verksamheternas intäkter ej
påverkas av en oförändrad VA-taxa.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och föreslår därmed
att VA-taxa för 2017 fastställs.
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§ 312
Taxa för renhållning 2017. (AU § 332) KS 2016-404

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa renhållningstaxa för 2017.
2 Renhållningstaxan gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-20
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2016-10-12 § 68
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, förslag till taxa 2017
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till renhållningstaxa 2017
presenteras och innehåller taxa för slam, taxa för avfall vid återvinningscentraler, taxa för
grönavfallsabonnemang samt taxa för hämtning av grovavfallsabonnemang. Samtliga taxor
föreslås vara på en oförändrad nivå 2017. Dessutom förekommer taxa för hämtning av
hushållsavfall, i vilken det föreslås en sänkning om 15 % för samtliga abonnemang. För
flerfamiljsfastigheter avses grundavdraget per lägenhet.
Samtliga taxor föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Ekonomi
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB förmedlar att affärsverksamheten kommer 2017
göra ett planerat budgetunderskott. Det finns ett ackumulerat överskott och taxan beräknas
att inte justeras under de kommande tre åren, förutsatt att inga yttre faktorer innebär
ändrade förutsättningar.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga och föreslår därmed att taxa för
renhållning för 2017 fastslås.
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§ 313
Avgift för parkeringsdispens. (AU § 333) KS 2016-135

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa för parkeringsdispens om 100 kronor per dag och maximalt 500 kronor
per vecka. Tillståndet är giltig maximalt en månad.
2 Taxan ska gälla från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-11
Trafiknämnden 2016-07-06, § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17, § 163
Trafiknämnden 2016-03-09, § 16
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden beslutade 2016-03-09 att föreslå kommunfullmäktige införa en taxa för
parkeringsdispens i Falkenbergs kommun. Taxan föreslogs enbart gälla näringsidkare och
inte privatpersoner. Motiveringen till förslaget var att den kostnadsfria dispensen
utnyttjades på ett icke ändamålsenligt sätt, främst av näringsidkare, och på så sätt
urholkade andra lokala parkeringsföreskrifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-17 att återremittera ärendet till
trafiknämnden för att på nytt utreda hur parkeringsdispenser kan hanteras utan att
kommunallagens bestämmelser om en kommuns skyldighet att behandla dess medlemmar
lika åsidosätts. Då enbart näringsidkare skulle beröras av införandet av taxan, medan
privatpersoner föreslogs kunna använda samma parkeringsdispens utan kostnad, skulle
efterlevnaden av kommunallagens bestämmelse kunna ifrågasättas.
Efter återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott har trafiknämnden 2016-07-06
återkommit med ett nytt förslag på införande av taxa, vilket till skillnad från föregående
förslag innebär att samtliga användare som brukar parkeringsdispens åläggs en avgift om
100 kronor per dag och maximalt 500 kronor per vecka. Taxan är således likställd för såväl
näringsidkare som privatpersoner.
Ekonomi
Vid ett införande av taxan påverkas kommunens ekonomi eftersom intäkter tillkommer vid
beviljande av dispenser. Intresset för parkeringsdispenser beräknas dock minska i och med

23 (55)

Kommunstyrelsen 2016-11-08

att den i dagsläget kostnadsfria dispensen åläggs med en taxa, vilket också är en del i
syftet. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att taxorna är grundade på den förväntade
självkostnaden.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar trafiknämndens uppfattning att det är viktigt att
gällande lokala parkeringsföreskrifter respekteras och att dessa inte urholkas genom att de
kostnadsfria parkeringsdispenserna utnyttjas på ett icke ändamålsenligt sätt. Vid ett
införande av taxa för samtliga användare kommer förhoppningsvis problematiken
trafiknämnden beskriver att lösas.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot trafiknämndens nya förslag till
beslut om taxeinförande, eftersom viljeyttringen i kommunstyrelsens arbetsutskotts
återremiss har beaktats. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att trafiknämndens
förslag om att en taxa om 100 kronor per dag och maximalt 500 kronor per vecka för
användande av parkeringsdispenser ska fastställas och gälla från och med 2017-01-01.
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§ 314
Medlemsansökan till Entreprenörsregionen.
(AU § 346) KS 2016- 371
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun ansöker om medlemskap i Entreprenörsregionen från 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-20, § 282
Entreprenörsregionens hemsida, www.entreprenorsregionen.se
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-20 att uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att för kommunstyrelsen presentera ett förslag att ta ställning
till en medlemsansökan från Falkenbergs kommun till Entreprenörsregionen.
Entreprenörsregionen består av elva kommuner i Halland och Småland med stark
entreprenörsanda som samverkar i nätverk med inriktning på utvecklingsprojekt och
erfarenhetsutbyte. Entreprenörsregionens vision är att vara Sveriges företagsrikaste område
med hög kompetens, stor bredd och högsta sysselsättningsnivå. Entreprenörsregionen
beskrivs med stark attraktionskraft genom god livsmiljö, förtroendefull samverkan och
levande entreprenörsanda.
De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ
industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer. Kommunerna insåg
tidigt att samarbete ger mervärde för såväl egen utveckling som utveckling generellt inom
regionen. Samverkan har bedrivits inom olika områden under åren men alltid utgått från
främjandet av entreprenörskap och företagande.
Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt,
konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Exempel på områden där
Entreprenörsregionen engagerat sig är:






Strandskydd med förnuft och balans
Skolutveckling
Förenklad administration och handläggning med kundfokus
Infrastrukturfrågor
Ungdomsarbetslöshet
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 Flyktingmottagande
 Strukturomvandling på arbetsmarknaden

I planen för perioden 2015-2018 är Entreprenörsregionens prioriterade områden;
1. Arbetsmarknad och näringsliv
Mål:
- Entreprenörsregionen känner till näringslivets behov och bidrar till nytta för
näringslivet.
- Öka mångfalden på arbetsmarknaden
- Kompetensförsörjning som motsvarar näringslivets framtida behov
2. Infrastruktur och transporter
Mål:
- Nationellt och regionalt gehör för gemensamma infrastrukturprioriteringar
- Förbättrad kollektivtrafik
- Utbyggt fibernät i hela regionen
3. Kommunikation
Mål:
- Entreprenörsregionens vision, mål och arbete ska vara välkända i och utanför
regionen
Ekonomi
Kostnaden för ett medlemskap för Falkenbergs kommun är en fast del om 21 000 kr och en
del som baseras på kommunens invånarantal, vilket blir cirka 80 000 kr. Totalsumman blir
således cirka 100 000 kr per år. På Entreprenörsregionens stämma den 7-8 december 2016
kommer ledamöterna att diskutera och ta beslut om lite annan inriktning av verksamheten,
vilket troligen innebär att medlemsavgiften kommer att minskas. Medlemsavgifterna
bekostar koordinator, verksamhet, kost och logi för ledamötena på stämmorna, föreläsare,
lobbyingkostnader, marknadsföring med mera.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Falkenbergs kommun ansöker om medlemskap i
Entreprenörsregionen från 2017 för att bredda kontaktytorna vad gäller entreprenörsfrågor
och i syfte att ytterligare stärka förutsättningarna för tillväxt, konkurrenskraft och
ekonomisk utveckling.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 315

Remiss – Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till
ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa
funktionsnedsättningar (SOU 2016:46). (AU § 338)KS 2016-340
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna barn- och utbildningsnämndens yttrande till Utbildningsdepartementet som
Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 120
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-12
Utbildningsdepartementet, Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46),
2016-08-25
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets
betänkande Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46). Utredningens
utgångspunkt är att måluppfyllelsen för med funktionsnedsättning ska öka.
Funktionsnedsättningarna som belyses i utredningen är dövhet, hörselnedsättning och
grava språkstörningar. Av det följer att samtliga kommuner ska tillräckliga anpassningar
för berörda elever, exempelvis i form av personal med rätt kompetens. Betänkandet visar
en medvetenhet kring utmaningarna som kan tillkomma för kommuner då det ofta endast
rör sig om ett fåtal elever med sådana funktionsnedsättningar. Utredningen föreslår vidare
bland annat ny utformning av skollagens bestämmelser om specialskolans målgrupp med
beaktande av tvåspråkiga undervisning i teckenspråkig miljö.
Barn- och utbildningsnämnden har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig på
Utbildningsdepartementets remiss Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till
ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Barn- och
utbildningsnämnden har i sitt yttrande låtit meddela att utredningen välkomnas och bemöts
positivt.
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Nämnden poängterar dock att ett förverkligande av utredningens förslag förutsätter goda
förutsättningar och möjligheter till samverkan myndigheter emellan för bästa möjliga
resultat. Vidare förmedlar nämnden ett behov av förtydligande kring inkludering av elever
med funktionsnedsättning i övriga grundskolan, samt behovet av statligt finansierat stöd
för att stärka skolmiljöerna utifrån betänkandets förslag.
Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar att förslagen i betänkandet kommer påverka
kommunens ekonomi, men i nuläget är det svårt att överblicka utfallet. Nämnden
konstaterar att det är erforderligt med statligt finansstöd för kompetensutvecklingsinstatser
och övriga förändringar som följer av ett beslut enligt förslaget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga utöver barn- och
utbildningsnämndens mening och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till
Utbildningsdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
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§ 316
Remiss – Färre i häkte och minskad isolering. (SOU 2016:52).
(AU § 347) KS 2016-337
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Meddela Justitiedepartementet att Falkenbergs kommun inte har någonting att erinra
mot betänkandet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Socialnämnden 2016-10-26, § 161
Justitiedepartementet, Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52), 2016-08-29
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets
betänkande Färre i häkte och minskad isolering. Utredningen rör förslag som syftar till att
minska användningen av häktning och restriktioner. Det innebär bland annat överväganden
huruvida det är relevant att föreslå nya former för straffprocessuella tvångsmedel,
tidsfrister för häktning, samt åtgärder för begränsning av häktning för unga lagöverträdare.
Socialnämnden har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig på
Justitiedepartementets remiss Färre i häkte och minskad isolering. Socialnämnden låter
meddela att Falkenbergs kommun ej har synpunkter på delbetänkandet.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot socialnämndens mening och
föreslår därmed att Falkenbergs kommun meddelar Justitiedepartementet att det ej
föreligger synpunkter på remissen.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 317
Remiss – Bostadsförsörjningsprogram Marks kommun.
(AU § 348) KS 2016-348
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Meddela Marks kommun att Falkenbergs kommun inte har någonting att erinra mot
bostadsförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-26
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse, 2016-10-19
Marks kommun, Remiss – Bostadsförsörjningsprogram Marks kommun, 2016-09-08
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över Marks kommuns
förslag till bostadsförsörjningsprogram. Programmet ska beslutas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod och behandlar förutsättningarna för att samtliga
kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Målen i programmet ska möjliggöra ett
långsiktigt och strategiskt förhållningssätt till bostadsplanering i Marks kommun.
Samhällsbyggnadsavdelningen har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts att
formulera ett yttrande till kommunstyrelsen för beslut om överlämnande till Marks
kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen låter meddela Falkenbergs kommun ej har
någonting att erinra mot Marks kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot samhällsbyggnadsavdelningens
bedömning att Falkenbergs kommun ej har något att tillägga i remissen om
bostadsförsörjningsprogram från Marks kommun
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§ 318
Godkännande av elitbidragsavtal 2017. (AU § 345) KS 2016-392,
KS 2016-417, KS 2016-441, KS 2016-442, KS 2016-448
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Godkänna reviderade avtal för elitbidrag 2017.
2 Bevilja även Falkenberg Böljan elitbidrag om 300 000 kronor från och med 2017.
3 Anteckna till protokollet att arbetet med översyn av elitbidragen fortsätter för att ta fram
riktlinjer för elitbidraget.
4 Riktlinjer för elitbidraget ska presenteras till kommunstyrelsen under 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-01 § 295
Utkast till reviderade elitbidragsavtal för Falkenbergs Fotbollförening, Falkenberg Böljan,
Falkenbergs Bordtennisklubb, Falkenbergs Volleybollklubb och BKF Falkenberg Bowling.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun ger varje år några idrottsföreningar ett marknadsföringsbidrag, kallat
elitbidrag. Avtalen som reglerar föreningarnas motprestation i förhållande till givet
elitbidrag förnyas årligen och det är kommunstyrelsen som godkänner dem.
Kommunstyrelseförvaltningen har dessutom fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i
samverkan med Destination Falkenberg och kultur- och fritidsförvaltningen se över
formerna för elitbidragen inför 2017.
Ekonomi
Elitbidrag på 300 000 kronor ges årligen till Falkenbergs Fotbollförening, Falkenbergs
Bordtennisklubb, Falkenbergs Volleybollklubb samt på 40 000 kronor till BKF Falkenberg
Bowling. Från 2017 föreslås även Falkenberg Böljan ges bidrag på 300 000 kronor.
Övervägande
En översyn av formerna för elitbidraget påbörjades under 2016. Den arbetsgrupp som
jobbat under året, bestående av tjänstemän från Destination Falkenberg, kultur- och
fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen, har vid fem tillfällen satt sig in i
elitbidragets struktur och funktion samt i kommunens andra bidrag till föreningslivet.
Arbetsgruppen har identifierat ett antal frågeställningar som behöver klargöras. För att
kunna komma med ett konkret och genomarbetat förslag föreslår arbetsgruppen att deras
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arbete fortsätter under 2017, men att avtalen för elitbidrag ändå revideras något redan inför
kommande år.
Revideringen innebär i stora drag att motprestationerna ses över och anpassas efter de
organisationsförändringar som har gjorts sedan den senaste versionen av avtalen skrevs,
framför allt arbetet med platsvarumärket FBG och Destination Falkenbergs verksamhet i
dagsläget. Dessutom ställs lite tydligare krav på löpande kontakt och samverkan mellan
kommunen och föreningarna i de nya förslagen till avtal.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med
tillägget att bevilja Falkenberg Böljan elitbidrag på 300 000 kronor. Per Svensson (S)
instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.
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§ 319
Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked.
(AU § 341) KS 2016-310
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för fastigheterna
Ullared 1:21 m fl. för hotell och kommersiella verksamheter.
2 Planarbetet ska tidsmässigt inordnas i den prioriteringsordning för planarbeten som
regelbundet upprättas och godkänns av kommunstyrelsen.
3 Avtal rörande plankostnader med mera ska tecknas innan planarbetet inleds.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-25
Orienteringskarta
Ansökan om planläggning 2016-07-22
Sammanfattning av ärendet
En begäran om att kommunen inleder ett arbete med att ersätta del av gällande detaljplan
(begäran om så kallat planbesked) för fastigheterna Ullared 1:21, 1:142 och 1:149 har
inkommit från ägaren till fastigheten Ullared 1:149, Gekås Ullared AB. Sökanden
förväntas även förvärva Ullared 1:21 som ägs av Falkenbergs sparbank samt del av
kommunalt ägda Ullared 1:142.
I ansökan anförs att sedan starten av befintlig hotellverksamhet år 2013 har boendebehovet
ständigt ökat. Verksamheten har utvecklat sitt konferensutbud vilket kräver
boendemöjligheter i direkt anslutning till själva konferensanläggningen. Utvecklingen har
bidragit till att det saknas boendemöjligheter för det behov som föreligger samt utveckling
på sikt av hotell och konferens.
För att tillgodose behovet ansöker sökanden om en ny detaljplan för området intill
nuvarande hotellbyggnad. Man önskar även möjlighet att bygga ihop det nya hotellet med
nuvarande hotell genom en gångbro över Danska vägen.
Bakgrund
Området angränsar i väster mot Danska vägen och hotellet, i norr mot väg 153, i öster mot
Ullareds busstorg samt en parkering och i söder mot ett motell. Inom området finns två
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stycken byggnader. I byggnaden på den norra fastigheten Ullared 1:21, som ägs av
Falkenbergs sparbank, ligger bl.a. Falkenbergs sparbank, ett apotek (Apoteksgruppen),
LRF konsult och Derome virkesinköp. I byggnaden på den södra fastigheten Ullared 1:149
ligger bland annat två restauranger och en frisörsalong. Parkering till verksamheterna
ligger främst inom fastigheterna mot Danska vägen. Vägen mellan husen som ligger på den
kommunala fastigheten tillåter ingen genomfartstrafik utan fungerar som gångpassage och
varumottag.
Gällande detaljplan är Ullared 8:8 m fl. (U33) från år 1997. Den norra fastigheten (1:21) är
planlagd för handel och kontor med högst en våning. Södra fastigheten (1:149) är planlagd
för handel, kontor samt bostäder. Den kommunala fastigheten mellan byggnaderna är från
Danska vägen planerad som allmänplats Lokalgata men övergår till allmänplats Gågata
den sista biten innan busstorget. Genomförandetiden har gått ut.
I kommunens översiktsplan är Ullared utpekat som strategisk knutpunkt med mycket stor
betydelse för utvecklingen i kommunen, både som servicecentrum, arbetsplatscentrum och
med stor potential för ett ökat boende. Ullared är också viktigt som centrum för inlandet,
och här bör i det närmaste all service finnas tillgänglig. För att Ullared ska kunna utvecklas
som verksamhets- och boendeort, behöver en tydlig uppdelning ske så att inga
kommersiella verksamheter som vänder sig till annat än närområdets behov, lokaliseras
norr om väg 153. I den fördjupade översiktsplanen för Ullared från år 2005 är aktuellt
område utpekat för centrumfunktioner.
I ett internt samråd kring den inlämnade förfrågan har miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, VIVAB samt gatu- och trafikenheten på
samhällsbyggnadsavdelningen inkommit med synpunkter.
 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att den direkta närheten till väg 153 i sig
utgör en risk och att en placering av ett hotell på aktuell fastighet därför inte är lämplig.
Av den anledningen bör en riskutredning genomföras vid ett eventuellt planarbete för
att reda ut vilka risker som kommer med närheten till vägen. Vidare anser förvaltningen
att en bullerutredning bör utföras och att ventilationsintag ska placeras så att luftkvalitén
i hotellrummen blir den bästa möjliga. Då Pyttebanan gått intill fastigheten Ullared 1:21
anser man att en markundersökning avseende föroreningar från järnvägen bör
genomföras i planarbetet. Beroende på antalet våningar bör även en skuggstudie
genomföras.
 VIVAB har inget att erinra förutom upplysningar om att de har ledningar i Danska
vägen som de fortsatt behöver ha tillgång till samt att när det gäller brandskydd
(sprinkleranläggning) kommer byggherren troligtvis att behöva ordna med extra
magasin av vatten.
 Gata- och trafikenheten önskar att den del av planområdet som angränsar till busstorget
i detaljplanen ges förutsättningar för att kunna bli en del av det nybyggda busstorget.
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Ekonomi
Ett avtal rörande plankostnader med mera föreslås tecknas innan planarbetet inleds och
förutsätts fullt ut bekostas av sökanden. Övriga kostnader för genomförande av planen
skall regleras via exploateringsavtal som tecknas i samband med antagande av ny
detaljplan.
Övervägande
Befintliga verksamheter inom aktuellt område för planbesked innebär värdefull service för
de boende i och omkring Ullared men även för besökare till Ullared. För att uppfylla
översiktsplanens målsättningar för Ullared som knutpunkt och mål för befolkningstillväxt
är det av stor vikt att de serviceinriktade verksamheterna ges fortsatt möjlighet att verka på
platsen. Detta genom att markplan i en ny byggnad reserveras för publika
serviceverksamheter och att hotell tillåts först från våning två.
Samhällsbyggnadsavdelningens planenhet föreslår att ett planarbete inleds i syfte att pröva
en ny detaljplan för hotell från våningsplan två med serviceinriktade verksamheter i
markplan samt att delen intill busstorget utökas till detsamma. I planarbetet behöver dock
ett antal punkter undersökas och belysas.
Parkering kommer behöva lösas med ett parkeringsgarage under mark för hotellets gäster.
Det kommer dock krävas att mark även avsätts för att kunna skapa tillgänglig parkering för
de verksamheter som hamnar i markplan.
Med närheten till väg 153 med bland annat transport av farligt gods behöver planarbetet
utreda vilka risker som kommer med närheten till vägen, hur de avhjälps, samt hur
riktvärden för buller ska klaras.
En volym- och skuggstudie bör göras för att studera lämpligt våningsantal och hur det
kommer påverka kringliggande bostadsfastigheter. Då byggnaden kommer ha publika
verksamheter som vänder sig utåt, ha ett läge längs hårt trafikerade väg 153 samt ligga i
anslutning till busstorget blir det viktigt att detaljstudera dess gestaltning så byggnaden blir
ett positivt inslag till Ullareds centrum. Det bedöms även vara av stor vikt att studera hur
gående ges utrymme och hur en bra kontakt mellan byggnaden och busstorget kan skapas.
Kommunstyrelsen föreslås ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva en ny
detaljplan för hotell med verksamheter i bottenplan på fastigheterna Ullared 1:21 m fl. Ett
avtal rörande plankostnader mm bör tecknas innan planarbetet inleds. Eventuellt bör även
ett ramavtal tecknas. Planärendet bör tidsmässigt inordnas i den prioriteringsordning för
planarbeten som regelbundet upprättas och godkänns av kommunstyrelsen.
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§ 320
Prioriteringslista för detaljplaneärenden. (AU § 342) KS 2016-134
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna prioriteringslistan för detaljplaneärenden.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-26
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-26
Förslag till prioriteringslista, 2016-10-26
Principer för prioritering, 2015-09-29
Sammanfattning av ärendet
Förslag till en ny prioriteringslista har utarbetats av samhällsbyggnadsavdelningen.
Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående detaljplaneärenden enligt
uppdelning i prioriterade och normala ärenden.
Ekonomi
Prioriteringen av detaljplaneäreden bedöms inte direkt påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden ska ges, det vill säga
hur resurserna ska fördelas, samt vilka ärenden som ska sättas igång den närmaste tiden.
Planprioriteringslistan ska i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som
givits och vilka planarbeten som pågår. Den redovisning som ges angående tidsplaner,
antagande mm ska endast ses som en orientering kring förväntad utveckling i ärendet.
Antagna planer 2016

Under 2016 har hittills sex detaljplaner vunnit laga kraft. Ytterligare en (kv Strandbaden 3
m fl) är antagen i kommunfullmäktige men är under överprövning. De laga kraft vunna
detaljplanerna är:
 Skrea 4:7 på Mannabergs sydsida (privata tomter)
 Stafsinge 3:6 (kommunala bostadstomter och hästby)
 Skrea 2:39 (bostäder)
 Ullared 1:142 (busstation)
 Vinberg 1:3 (verksamhetsområde)
 Skrea 5:51 (camping)
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Prioritering av detaljplaner

I januari 2015 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kv
Krispeln 15 m fl. Uppdraget är mycket omfattande och måste utföras med hög prioritet
med anledning av tidsramen för byggnation av kunskaps- och kulturcentrum. I oktober
2016 beslutades att detaljplanen kommer att delas innan granskning, vilket kommer ske i
november 2016. I och med delningen kommer arbetet med del två av detaljplan för kv
Krispeln 15 m fl fortsätta under 2017. Det är av vikt att även del två av detaljplanen utförs
med hög prioritet.
Under 2016 har det kommit ett förhållandevis stort antal ansökningar om planbesked.
Dessa föreslås sorteras in i prioriteringslistan enligt nedan. Följande förändringar föreslås i
prioriteringslistan:
Prioriterade uppdrag
Ullared 1:21 (hotell), ny
Kv Krispeln 15 m fl del 1, tidigare en gemensam plan
Kv Krispeln 15 m fl del 2, tidigare en gemensam plan
Övriga uppdrag
Hjortsbergs centrum, Hjortsberg 4:1 och Elddonet 2, bostäder och verksamheter, ny
Västra Gärdet 1:67, bostäder, ny
Estraden 4 och 5, ändring av plan för bostäder, ny
Schubergstorp 16, borttagande av utfartsförbud, ny
Rybäcken 1 och Kordalen 6, bostäder och verksamheter, ny
Sloalyckan 1, bostäder, ny
Relingen 6 och 7, bostäder, ny
Repslagaren 22, bostäder, ny
Skrea 29:1, bostäder, tidigare under avvakta
På grund av personalomsättning på Samhällsbyggnadsavdelningen är flera viktiga
funktioner som behövs i detaljplanearbetet underbemannade. Detta kan komma att
innebära att tidsplanerna för flera detaljplaner kommer att förskjutas.
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§ 321
Försäljning av del av fastigheten Smedjeholm 1:65.
(AU § 327) KS 2016-361
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten Smedjeholm 1:65 till
Stomma Kulle AB.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag 2016-10-14
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt med Stomma Kulle AB– upprättat av samhällsbyggnadsavdelningen
2016-10-07
Sammanfattning av ärendet
Stomma Kulle AB (köparen) har inkommit med förfrågan om att förvärva kommunal mark
för att bygga nya lokaler för lager, kontor och mikrobryggeri inom Smedjeholms
industriområde. Köparen har kopplingar till Falkenbergs Industri & VVS Rör AB, Grafika
och Lone Pine Brewery AB (ASKA) och det är för deras räkning byggnad uppförs. Tanken
är att ta lokalerna i anspråk under 2017.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett köpekontrakt för ett markområde på 6 625
kvm som är beläget utmed Åkarevägen inom Smedjeholms industriområde.
Köpekontraktet innebär att köparen köper området för 795 000 kr med tillträdesdag den 1
december 2016. Lantmäterikostnaden för att fastighetsbildningen betalas av köparen som
också bekostar lagfartsavgiften. I övrigt innehåller överenskommelsen sedvanliga villkor.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2016.
Efter avdrag av bokförda värden och lagerförda gatukostnader i exploateringsprojektet
Smedjeholm innebär det en vinst i kommunens resultat för 2016.
Övervägande
Köpeskillingen för det berörda markområdet bygger på den industrimarkstaxa som
beslutats av kommunfullmäktige för Smedjeholms industriområde. Taxan är 120 kr/kvm.
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LOTS-möte med köparen har hållits där representanter från bygglov, Vivab, Miljö & hälsa,
brand m.fl. medverkat. Köparen avser söka bygglov parallellt med att köpet av marken
genomförs.
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§ 322
Försäljning av fastigheten Fredsvännen 1.
(AU § 328) KS 2016-357

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Fredsvännen 1 till SMEBAB
Cyan AB.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag 2016-10-06
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Situationsplan över ny bostadsbyggnation inom Fredsvännen 1 från köparen.
Förslag till köpekontrakt med SMEBAB Cyan AB– upprättat av
samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-26
Exploateringsavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (nr 171)- tecknat 2010.

Sammanfattning av ärendet
Skanska har inkommit med förfrågan om att förvärva den kommunalt ägda obebyggda
fastigheten Fredsvännen 1 inom Kristineslättsområdet. Samhällsbyggnadsavdelningen har
tagit fram ett köpekontakt då försäljningen är ett led i ingånget exploateringsavtal med
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (SMENHAB). Exploateringsavtalet
tecknades i samband med att detaljplanen för området antogs 2010.
Köpekontraktet innebär att fastigheten Fredsvännen 1 säljs för en köpeskilling om
4 340 000 kr med tillträdesdag den 5 december 2016 till SMEBAB Cyan AB. SMEBAB
Cyan AB är ett av Skanska ägt bolag. Fredsvännen 1 omfattar en areal om 7 507 kvm där
det finns en byggrätt för tre fristående flerbostadshus (6-8 våningar).
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (SMENHAB) godkänner att den berörda
fastigheten som de enligt exploateringsavtalet har optionsrätt på säljs till SMEBAB Cyan i
bilaga 3 tillhörande köpekontraktet. Utöver ovan nämnd köpeskilling har SMENHAB
redan erlagt ersättning för detaljplaneläggningen samt bekostat utbyggnaden av gator,
lantmäterikostnader mm i enlighet med exploateringsavtalet.
I övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor.
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Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2016.
Efter avdrag av bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för 2016.
Övervägande
Försäljningen av Fredsvännen 1 är den sista bostadstomt som SMENHAB har optionsrätt
på enligt exploateringsavtal nummer 171. Nästan all allmän platsmark som SMENHAB
enligt exploateringsavtalet ska iordningställa är färdigställd. Dock återstår åtgärder på
Monarkivägen (dit fastigheten Fredsvännen 1 har sin utfart) samt platsen som de haft sin
uppställningsplats för byggbodar. Iordningställandet av dessa platser måste samordnas med
byggnationen av Fredsvännen 1. Därav införs en passus i godkännandet (bilaga 3 till
köpekontraktet) om att Skanska Mark och Exploatering nya hem AB förbinder sig att all
allmän platsmark inom exploateringsområdet ska vara iordningställd och slutbesiktigad
senast ett år efter det att ny bostadsbyggnation inom Fredsvännen 1 tas i anspråk för
bostadsändamål.
Skanska har inkommit med bygglov för de tre flerbostadshusen (8, 7 och 6 våningar).
Följer den byggrätt som finns angiven i detaljplanen. Avser att flerbostadshusen ska vara
inflyttningsklara etappvis under 2018.
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§ 323
Försäljning av fastigheten Tröinge 6:96.
(AU§ 329) KS 2016-359

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Tröinge 6:96 till Kynningsrud
Falkenberg AB.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag 2016-10-10
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt med Kynningsrud– upprättat av samhällsbyggnadsavdelningen
2016-09-19
Sammanfattning av ärendet
Kynningsrud har inkommit med förfrågan om att förvärva den kommunalt ägda obebyggda
fastigheten Tröinge 6:96 inom Falkenbergsmotets verksamhetsområde. De vill bygga lager
och kontor inom tomten för verksamheter som ingår i Kynningsrudskoncernen (bland
annat Nordic Crane) men även för externa hyresgäster. Tänkt inflyttning i byggnader är till
sommaren 2017.
Samhällsbyggnadsavdelningen har konstaterat att den aktuella fastigheten är
detaljplanelagd för industriell verksamhet och därav tagit fram ett köpekontrakt.
Köpekontraktet innebär att fastigheten om 26 380 kvm säljs till Kynningsrud Falkenberg
AB för 6 985 000 kr. Köpeskillingen är reducerad då ledningsrätter för befintliga valedningar inom fastigheten begränsar möjligheten att utnyttja byggrätten inom fastigheten.
Köpeskillingen inkluderar även av Falkenbergs kommun redan erlagd vaanläggningsavgift. Tillträdesdag är den 5 december 2016. Köpekontraktet innehåller i
övrigt sedvanliga villkor. Köpekontraktet är godkänt av Kynningsrud.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2016.
Efter avdrag av bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för 2016.
Övervägande
Enligt gällande industrimarkstaxa är priset för fastigheten 6 957 000 kronor. Byggrätten
inom fastigheten begränsas dock av att va-ledningar är belägna snett över fastigheten vilket
gör det befogat att reducera köpeskillingen med 800 000 kr.
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Innebär att köpeskillingen för fastigheten exklusive anslutningsavgifter för va-, elteleanslutningar sätts ned till 6 157 000 kronor.
Va-anläggningsavgift för fastigheten om 828 000 kronor är dock redan betald till
FAVRAB. Detta pga att fastigheten tidigare varit såld och återköpt av Falkenbergs
kommun. Fastigheten säljs därav inklusive betald va-anläggningsavgift vilket medför att
köpeskillingen ökas med betald va-anläggningsavgift till totalt 6 985 000 kr.
LOTS-möte med köparen har hållits där representanter från bygglov, vivab, miljö & hälsa,
plan m.fl. medverkat. Köparen avser söka bygglov parallellt med att köpet av marken
genomförs.
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§ 324
Delårsrapport 2016 från Räddningstjänsten Väst.
(AU 349) KS 2016-420

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att Räddningstjänsten Västs delårsrapport per 2016-08-31 har
inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Räddningstjänsten Väst 2016-10-10, § 23
Räddningstjänsten Väst, Delårsrapport 2016
Kommunalförbundsrevisionen, Utlåtande avseende delårsrapport, 2016-10-10
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Väst har inkommit med 2016 års delårsrapport. Delårsrapporten
förmedlar en beskrivning av förbundets verksamhet och hur utvecklingen förlöpt under
årets första halva, samt vilka behov och utmaningar som finns framöver. Händelsestatistik,
måluppfyllelse och ekonomi är delar av det som rapporten behandlar.
Kommunalförbundets revisorer ska bedöma huruvida resultatet i rapporten är förenligt med
kommunfullmäktiges ägardirektiv. Revisionsbyrån Pricewaterhouse Coopers (PwC) har
genomfört en granskningsrapport av delårsrapporten på uppdrag av revisorerna. Utav
rapporten bedömer kommunalförbundsrevisionen Räddningstjänsten Västs resultat och
redovisning som väsentligt upprättad och god.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot Räddningstjänstens Västs
delårsrapport och föreslår därmed att fullmäktige antecknar till protokollet att densamma
har inlämnats.
Jäv
Tore Holmefalk (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 325
Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig
UV-strålning. (AU § 350) KS 2016-142

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att barn- och utbildningsnämnden redan inventerat solskyddet på
förskolornas utomhusgårdar och beslutat om en plan för åtgärder, i enlighet med
motionen.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-24
Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning, 2016-03-24
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24, § 92
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att solskyddet på förskolornas
utomhusgårdar ska inventeras och åtgärder vidtas för uppsättande av solskydd. Motionären
menar att det borde vara en prioriterad fråga att minska riskerna för barnen, som är
solkänsliga, att utsättas för den skadliga UV-strålningen (ultraviolett strålning). Det kan
göras med bland annat solskydd över lekplatser och sandlådor.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att förvaltningen under sommaren
2016 inventerat solskydd på 37 av kommunens förskolor och konstaterar att över hälften
av dessa saknar fullgott skydd mot UV-strålning. Utav inventeringen beslutade barn- och
utbildningsnämnden 2016-08-24 att upprätta en plan för att, utifrån en prioriteringslista,
sätta upp solskydd på förskolornas utegårdar. Vidare beslutade nämnden att det ska
upprättas rutiner för informationsspridning om UV-strålning till personal och
vårdnadshavare, samt att skydd mot skadlig UV-strålning ska ingå i kommunens tillsyn av
fristående förskolor.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer att påverkas av beslut som innebär inköp av solskydd,
vilken är en del i barn- och utbildningsnämndens beslutade åtgärdsplan som kommer ur
motionens förslag. Enligt barn- och utbildningsnämndens ekonomiska yttrande är
kostnaderna beroende av vilken typ av solskyddslösning som är mest lämplig i varje
enskilt fall, i kombination med faktorer så som organisering av utetid och öppethållande.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden är positivt
inställd till motionen, eftersom förslagen till viss del redan genomförts under perioden för
remisshanteringen och innan kommunfullmäktige således hunnit behandla motionen. Dock
förstår kommunstyrelseförvaltningen barn- och utbildningsnämndens angelägna inställning
av att prioritera de frågor som motionen väcker mot bakgrund av de kända fakta att
UV-strålning är skadlig och att barn är känsliga för solljus. Medan motionens föreslagna
inventering av solskydd på förskolor är genomförd har nämnden därefter beslutat om
motionens andra del, det vill säga att vidta åtgärder för att upprätta solskydd. Föreslagna
åtgärder återfinns i en plan för solskyddshantering, men ännu är inga av dessa åtgärder
vidtagna. Då barnen på kommunens förskolor till stor del vistas utomhus och följaktligen
exponeras för solljus är det relevant att följa rekommendationer från
Strålsäkerhetsmyndigheten och miljöbalken för att säkerställa rimligt solskydd. Därmed
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad

46 (55)

Kommunstyrelsen 2016-11-08

§ 326
Motion om ökade resurser till revisionen. KS 2015-369

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att tilldelning av resurser till kommunrevisionen
sker utifrån en bedömning av ambitionsnivå och med utgångspunkt från de ekonomiska
riktlinjer som gäller för samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Motion om ökade resurser till revisionen inkommen 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion och föreslår kommunfullmäktige öka
de ekonomiska resurserna i samråd med revisionen för att kunna effektivisera och utöka
deras arbete med granskning av nämnder och styrelser i Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”Fullmäktige och revisorerna”
framgår bl.a. följande. ”Fullmäktige svarar för att det finns ekonomiska förutsättningar för
revisionen att genomföra den granskning som lagstiftaren och god revisionssed avser.”
”Vilket ekonomiskt utrymme som revisionen behöver för sitt arbete beror på lokala
förhållanden som kommunens storlek, verksamhetens omfattning och hur den genomförs,
den politiska och ekonomiska situationen, vilka risker revisorerna och fullmäktige
bedömer finns i verksamheten etc. God revisionssed understryker att revisorerna ska
presentera ett underlag till fullmäktige för att de ska kunna bedöma behovet av resurser.”
”När revisionsanslaget är fastlagt disponeras det av revisorerna, som ska arbeta
självständigt. Fullmäktige ska inte lägga fast en detaljbudget eller på annat sätt styra
inriktningen på granskningen.”
I samband med budget för år 2016 sammanträffade kommunrevisionens presidium och
kommunfullmäktiges presidium och diskuterade revisionens budgetäskande och de
ekonomiska förutsättningarna för kommunen som helhet. Vid dessa möten redogjorde
revisionens för sitt arbete och vilka behov som revisionens bedömde förelåg.
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Kommunfullmäktiges presidium betonade vikten av att revisonens budget, likt övriga
nämnders, måste vissa en följsamhet till de ekomiska förutsättningar som finns och de
principer som tillämpas i samband med fastställande av budgetanslag till övriga nämnder.
Vidare diskuterades ambitionsnivå, prioriteringar i förhållande till de ekonomiska
förutsättningar.
Sveriges Kommuner och Landsting har för år 2014 sammanställt anslagen till
kommunrevisonen i Sveriges samtliga kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting har ingen sammanställning gjorts för 2015 eller 2016 men allmänt sett har de
inte noterat några större förändringar. Med hänsyn till sammanställningen och
omständigheter i övrigt bedöms kommunrevisionens i Falkenberg anslag om 1 413 tkr för
år 2016 ligga väl i paritet med andra kommuner av motsvarande storlek.
Yrkanden
Anders Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan Berge (MP) yrkar bifall till presidiets förslag. Dahn Persson (S) instämmer i Jan
Berges yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Janssons (SD) yrkande mot Jan Berges (MP)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anteckning
Dahn Persson (S) antecknar till protokollet att Socialdemokraterna noggrant kommer att
överväga att ge ökade resurser till revisionen kommande år.
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§ 327
Medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet ska
få genomföra sitt tvådagarsprogram för alla i årskurs
nio. (AU § 335) KS 2015-320

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget om att stiftelsen Akta huvudet ska erbjudas genomföra sin
tvådagarsutbildning i samtliga skolklassers årskurs nio.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-12
Medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet ska få genomföra sitt tvådagarsprogram
för alla i årskurs nio, 2015-10-12
Barn- och utbildningsnämnden , 2016-03-02, § 18
Räddningstjänsten Väst, Tjänsteskrivelse, 2016-09-27
Sammanfattning av ärendet
Beppe Jacobsson har inkommit med ett medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet
ska erbjudas genomföra en tvådagarsutbildning för Falkenbergs kommuns samtliga klasser
i årskurs nio. Utbildningsdagarna handlar om att öka unga människors beredskap att göra
medvetna val i situationer som riskerar att resultera i olika former av kränkningar.
Förslagsställaren har själv goda erfarenheter från utbildningen och vill med
medborgarförslaget att kommunen bör prioritera stiftelsens engagemang för långsiktig
nytta.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att Akta huvudet behandlas på
samma sätt som övriga företag och stiftelser och bör därmed vara en frivillighet och upp
till varje enskild skola huruvida det är aktuellt att delta i stiftelsens utbildningar eller ej.
Vidare framhålls att vid ett eventuellt beslut om att Akta huvudet ska bedriva
utbildningsprogram på samtliga skolor i kommunen får nämnden omprioritera satsningar i
utbildnings- och likabehandlingsarbete då kostnaderna för deltagande i Akta huvudets
aktiviteter beräknas till cirka 610 000 kronor.
Räddningstjänsten Väst förmedlar i sitt yttrande att de, med stöd från Allmänna
arvsfonden, utvecklat en lokal modell för att förebygga kränkningar och våld. Modellen
överlämnades till stiftelsen Akta huvudet som sedan 2015 driver arbetet vidare.
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I tjänsteskrivelsen framgår även att Akta huvudet, tillsammans med Räddningstjänsten
Väst, under 2015 inlämnade en skrivelse till Falkenbergs kommun med önskan om
finansiering för kommande år av Akta huvudets utbildningsprogram. Skrivelsen har dock
inte beaktats i budgetarbetet.
Ekonomi
Vid ett beslut om att Akta huvudet ska genomföra utbildningsdagar för samtliga klasser i
årskurs nio kommer kommunens ekonomi att påverkas då kostnaderna förutspås bli cirka
610 000 kronor, enligt barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens entusiasm till de positiva effekter
Akta huvudets utbildningsdagar resulterat i. Likabehandling är en ständigt relevant och
viktig fråga för att säkerställa alla elevers rätt till en trygg och trivsam skolgång. På varje
skola i Falkenbergs kommun pågår ett kontinuerligt arbete för att förhindra och motverka
olika former av kränkande behandling som elever både utsätter andra för och själva utsätts
för. Att skolhuvudmannen systematiskt arbetar mot kränkande behandling är lagstadgat
och därmed något som efterlevs i Falkenbergs kommun. Det innebär att Akta huvudets
utbildningsdagar kan vara ett komplement till likabehandlingsarbetet, men varje skola
bedriver dock redan ett ständigt förebyggande arbete som utformas lokalt.
Kommunstyrelseförvaltningen anser, liksom barn- och utbildningsnämnden, att frågor så
som utbildningsprojekt och utomstående aktörers inverkan i skolmiljöer är beslut som bör
åligga förvaltningen och respektive skola vid fall då det kan räknas som en fråga i den
löpande verksamheten. När Akta huvudets program senast bedrevs i Falkenberg, då i
Räddningstjänsten Västs regi, var det berörda rektorer på ett antal skolor i kommunen som
tog beslut om deltagande. Det innebär att det kan vara rimligt att det är varje rektor som
själv gör en bedömning om Akta huvudets utbildningsdagar kan utgöra ett nyttigt
komplement till redan befintligt likabehandlingsarbete, samt väga kostnaden som följer
därtill. Projekten var vid de tidigare tillfällena finansierade av medel från Allmänna
arvsfonden och Skandia försäkringar, och således inte av Falkenbergs kommun. Då det i
dagsläget inte finns avsatta medel för projekt likt Akta huvudets utbildningsdagar krävs en
ekonomisk avsättning som enligt barn- och utbildningsnämnden uppgår till cirka 610 000
kronor.
Mot bakgrund av ovanstående, det vill säga att det ständigt pågår ett förebyggande arbete
mot kränkande behandling och att åtgärder i det löpande likabehandlingsarbetet är
verksamhetsfrågor som varje skola självständigt beslutar utformningen kring, anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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§ 328
Medborgarförslag om 18-håls discgolfbana.
(AU § 334) KS 2016-86

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för utvecklingsarbetet på Vallarnas
friluftsområde att ta hänsyn till vid framtagandet av åtgärdsplan för området.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-17
Medborgarförslag om 18 håls discgolfbana, 2016-02-23
Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-19, § 17
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-04-19
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-13
Sammanfattning av ärendet
Markus Hammar har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
anlägga en discgolfbana med 18 hål i kuperad terräng för att utveckla dagens bana med nio
hål. Tanken är att 18-hålsbanan kan locka till sig tävlingsorganisationer och även gynna
lokala sportföretagare. Förslagsställaren menar att sporten är växande, går att spela året om
och lockar deltagare i varierande åldrar.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att befintlig niohåls-discgolfbana på
Vallarnas friluftsområde har ett stort antal besökare, särskilt efter 2015 års upprustning. Då
nämnden konstaterar att det föreligger ett ökat allmänt intresse för deltagande i
anläggningsaktiviteter i fri natur är det positivt med en utbyggnad av befintlig niohålsdiscgolfbana till en bana med 18 hål. Nämndens viljeyttring är således att bygga ut
befintlig bana istället för att ta ny mark i anspråk, samt att nämnden tilldelas medel för
investering och driftunderhåll.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att det pågår ett detaljplanearbete
över Vallarnas friluftsområde, det vill säga det område som kan vara aktuellt för en
utbyggnad av befintlig discgolfbana. Vidare pågår också ett utvecklingsarbete för
Vallarnas friluftsområde som ska utmynna i en åtgärdsplan för området, vilken först bör
färdigställas innan beslut om nybyggnation i området beslutas.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer att påverkas vid en utbyggnation av nuvarande
discgolfbana. Kultur- och fritidsnämnden har i aktuell budget inga avsatta medel för en
utbyggnation och övriga tillkostnader för 18-håls discgolfbana. Den beräknade kostnaden
för utbyggnad av befintlig bana uppgår till 195 000 kr, medan kostnaden för årlig drift och
skötsel rör sig om 25 000 kr. En kostnadsberäkning får göras om det är aktuellt att anlägga
en helt ny discgolfbana på annan plats.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen är positivt inställd till förslagsställarens goda vilja att gynna
det lokala föreningslivet, möjliggöra för att sportsliga evenemang kan förläggas i
Falkenberg och framförallt att väcka ett idrottsligt intresse bland kommunens alla
medborgare. Att erbjuda ett bra utbud av aktiviteter på fritiden är en del av främjande
åtgärder för god hälsa och ett gott idrottsligt välstånd, varför idéer som friluftsaktiviteter
bör uppmärksammas. Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsavdelningen
förmedlar också en tillmötesgående inställning till förslaget, även om kultur- och
fritidsnämnden anser det vara bättre att bygga ut befintlig discgolfbana på Vallarnas
friluftsområde, istället för att som i förslaget anlägga en helt ny på annan plats.
Ett eventuellt beslut om utbyggnad av nuvarande discgolfbana kommer dock föregripa det
pågående utvecklingsarbetet över Vallarnas friluftsområde och åtgärdsplanen som
formuleras, vilken förväntas vara färdigställd under 2017. Arbetet leds av representanter
från kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen. Det torde därför
vara lämpligt att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för utvecklingsarbetet på
Vallarnas friluftsområde att ta hänsyn till vid framtagandet av åtgärdsplan för området.
Utifrån åtgärdsplanen blir det lättare att se möjligheterna av att eventuellt bygga ut
discgolfbanan. Därmed föreslås att medborgarförslaget anses behandlat.
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§ 329
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä
utmed Doktorspromenaden. (AU § 319) KS 2016-174

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren om samhällsbyggnadsavdelningens pågående
utredningsarbete av släntsäkerheten utmed Doktorspromenaden och att arbetet planeras
vara färdigt i december 2017.
2 Därmed avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-12
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden, 2016-04-13
Kultur- och fritidsnämnden, 2016-06-14, § 25
Tekniska nämnden, 2016-08-31, § 55
Sammanfattning av ärendet
Holger Börjesson har inkommit med ett medborgarförslag om att en gångbana av trä en bit
över marken på Doktorspromenaden vid Ätran i Falkenberg ska utredas och
kostnadsberäknas för införande. Förslagsställaren anser att en sådan åtgärd behövs på
grund av de vattenmassor och sörja som tillkommer bitvis på promenadslingan vid
nederbörd.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att förslagsställarens uppfattning om
att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med problematiken med vattenmassor och
sörja på Doktorspromenaden är befogad. Dock anser nämnden att det inte finns tillräckliga
skäl för att tillmötesgå förslaget att anlägga en gångbana av trä då problematiken borde
hanteras genom utökat underhåll av befintliga skötselåtgärder.
Tekniska nämnden förmedlar i sitt yttrande att det för tillfället pågår ett utredningsarbete
på samhällsbyggnadsavdelningens gatu- och trafikenhet beträffande slänternas stabilitet
utmed Doktorspromenaden. Utredningen ska presentera en prognos om säkerheten på
promenadstråket och först därefter är det enligt tekniska nämnden möjligt att ta ställning
till eventuella underhållsarbeten av större karaktär.
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Ekonomi
Ett beslut om att utreda frågan kräver personella resurser och att därefter eventuellt anlägga
en gångväg innebär investeringsäskanden från tekniska nämndens sida, samt framtida driftoch underhållskostnader. En närmare kostnadskalkyl för arbetet bör ingå som en del i en
eventuell fortsatt beredning.
Övervägande
Då delar av det berörda promenadstråket vid Ätran tenderar att bli besvärligt för fotgängare
att passera på grund av vattenmängder och annat som följer därtill vid nederbörd, förstår
kommunstyrelseförvaltningen förslagsställarens resonemang om en upphöjd gångväg över
stråket. Lösningen på problematiken kan dock hanteras på olika sätt, vilket båda
remissinstanserna förmedlar i sina yttranden. Då promenadstråket ingår i ett
rekreationsområde i naturmiljö bör det noga övervägas vilka eventuella åtgärder som ska
vidtas för att göra Doktorspromenaden mer tillgänglig samtidigt som dess karaktär
bibehålls. Oavsett vilka åtgärder som vidtas på Doktorspromenaden föreligger en risk att
det i samband med snösmältning eller nederbörd blir besvärligt att ta sig fram. Som
alternativ till gångbro finns andra åtgärder som exempelvis dränering från slänterna och
bättre ytskikt på promenaden.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedriver för tillfället en geoteknisk utredning kring
släntsäkerheten vid Ätran, bland annat utmed Doktorspromenaden. Utredningen, som
väntas vara färdigställd i december 2017, ger en bedömning av säkerheten och är således
avhängig all form av större underhållsarbete i området. Kommunstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det är nödvändigt att avvakta utredningens resultat av säkerhetsnivån
kring slänterna för att därefter få svar på möjligheterna att utföra större underhållsprojekt.
Då förutsättningarna för projektering utmed Doktorspromenaden inte är färdigställda
innebär det att förslaget om gångväg i trä inte heller bör hanteras i nuläget. Utöver detta
bör andra alternativ för att åtgärda problematiken med vattenmassorna utmed promenaden
ses över och kostnadsberäknas. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 330
Anmälningar
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2016-10-18, 2016-10-25 och 2016-11-01.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
Förnyad ansökan 2016-10-19 om bidrag till huvudstudie av förorenade sediment i
Falkenbergs hamnbassäng. KS 2015-295
Yttrande 2016-10-28 till Länsstyrelsen över ansökan från TrackOptic Sweden AB om
tillstånd till allmän kameraövervakning avseende filmning av järnvägsanläggningar. KS
2016-430
Delegationsbeslut 2016-11-01 avseende utseende av ombud vid exekutiv auktion rörande
Falkenberg Motorn 12. KS 2016-443
Kommunchef Charlotte Johansson
Tilldelningsbeslut 2016-10-03 avseende affärsresebyrå. KS 2016-241
Tilldelningsbeslut 2016-10-12 avseende måleriarbeten. KS 2016-296
Tilldelningsbeslut 2016-10-18 avseende försäkringsmäklartjänster. KS 2016-181
Administrativ chef Marie Pettersson
Tilldelningsbeslut 2016-11-03 avseende samhällsorientering. KS 2016-407
Upphandlingschef Samer Mahra
Tilldelningsbeslut 2016-10-21 avseende upphandling av VVS-arbeten. KS 2016-242
Exploateringsingenjör Janna Andersson
Delegationsbeslut maj – september 2016. Se bilaga 1
Övrigt
Region Halland – Fastställt regional grafikförsörjningsprogram för Halland 2016 - 2019
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2016-11-02
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BESLUT FATTADE MED STÖD AV DELEGATION
Beslutsfattare: Janna Andersson
maj 2016 - sept 2016
Besluts
datum
2016-05-18

Innerstaden 3:1

Ulla Nordström

Fastighetsreglering

2016-05-25

Morup 20:2

Fbg sändareamatörer

Nyttjanderätt

2016-06-01

Krispeln 15

Lantmäteriet

Nyttjanderätt

2016-06-14

Långaveka 1:17

Trafik ver ket

Vägrätt

2016-03-02

Arvidstorp 1:39

E.on

Servitut

2016-08-15

Arvidstorp 1:39

Esma och Muhedin Huric

Fastighetsreglering

2016-08-30

Herting 2:1

Överlåtelse

2016-09-02

Kornarp 5:7 m.fl.

2016-09-02

-

2016-09-06

Östra Gärdet 1:38

Fbg Tryckeri AB
Gunnarp-Fegens
fiberförening
Gunnarp-Fegens
fiberförening
Läkaren 3

2016-09-02

Herting 2:1

Magnus Carlsson

Hamnavtal

2016-09-21

Skällentorp 1:9

Hallgren/Botner

Nyttjanderätt

2016-09-21

Ullared 2:205

Gekås Ullared AB

Nyttjanderätt

Berörd fastighet

Beslut

Motpart

Nyttjanderätt
N y ttja nderätt/Ma rka vtaI
servitut

