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§ 170
Workshop – Strukturerad medborgardialog. KS 2016-216
Arbetsutskottet samtalar kring utvecklande av medborgerligt inflytande i politiken i form
av medborgardialoger som ett komplement till den representativa demokratin. Förstudien,
som ligger till grund för samtalet, ska leda fram till en mer strukturerad medborgardialog
på en nämnds- och förvaltningsövergripande nivå.
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§ 171
Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna
för upprättande av publika nätverk i Falkenberg.
KS 2014-399

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna informationen om förutsättningarna för upprättande av publika nätverk.
2 Uppdra åt Destination Falkenberg att föreslå platser för publika nätverk i Falkenbergs

kommun och återkomma med förslag senast i augusti 2016 för att ärendet ska tas in i
budgetberedningen.
3 Platser i Falkenbergs kommun som redan har publika nätverk ska omgående skyltas upp

i informationssyfte.
Sammanfattning
Torbjörn Larsson, chef på IT-enheten, informerar om användandet av internet i
Falkenbergs kommun och om förutsättningarna för upprättande av publika nätverk.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att Destination Falkenberg ska föreslå platser för
publika nätverk i Falkenbergs kommun och återkomma med förslag senast i augusti 2016
för att ärendet ska tas in i budgetberedningen.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att platser i Falkenbergs kommun som redan har
publika nätverk ska omgående skyltas upp i informationssyfte.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkanden mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons (C)
tilläggsyrkanden.
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§ 172
Bredbandsutbyggnad i Falkenbergs kommun – Information.
KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning
Hans Johansson, bredbandsutvecklare vid IT-avdelningen, informerar om
bredbandsutbyggnad i Falkenbergs kommun.
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§ 173
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra
kusten. Avrapportering av samrådsskede, förslag till
revideringar. KS 2014-273

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar.
2 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att därefter ställa ut det reviderade förslaget.
Arbetsutskottet beslutar
1 I beslutsförslaget föreslå revideringarna med undantag för punkt sju, åtta och nio att
område 14 tas bort, utgår samt att område enligt FNAB:s samrådsyttrande samt
Stubbhult 1:6 enligt markägare 1:s samrådsyttrande förs in i det reviderade förslaget.
2 Därefter godkänna samrådsredogörelsen med övriga föreslagna revideringar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-12
Samrådsredogörelse 2016-05-24 - koncept
Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har varit ute på samråd. I
samrådet har sammanlagt 62 yttranden inkommit.
Samtliga inkomna yttranden har samlats i en samrådsredogörelse, kommenterats och sedan
har förslag till revideringar tagits fram.
Ekonomi
Det fördjupade översiktsplanarbetet med dess ingående samrådsskeden bekostas av
planenhetens budget.
Övervägande
Vissa justeringar av planen måste genomföras utifrån inkomna yttranden. Framför allt är
det i området kring Ugglarp-Långasand som de största förändringarna kommer att behöva
genomföras. När föreslagna revideringar har genomförts kan planen ställas ut.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att samrådsredogörelsen och
de föreslagna revideringarna godkänns med undantag för punkt sju, åtta och nio att område
14 tas bort, utgår samt att område enligt FNAB:s samrådsyttrande samt Stubbhult 1:6
enligt markägare 1:s samrådsyttrande förs in i det reviderade förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkanden mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons (C)
tilläggsyrkanden.
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§ 174
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
– utökning av Smedjeholmens avloppsreningsanläggning.
KS 2016-176

KS

Beslut
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Smedjeholmens
avloppsreningsanläggning.
2 Översända samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens
yttrande till tillståndsmyndigheten.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Tjänsteskrivelse, 2015-05-11
Sammanfattning av ärendet
Smedjeholmens reningsverk har inte tidigare prövats enligt miljöbalken därför prövar man
nu verksamheten enligt denna lag. Samtidigt föreslår man en utökning av
personekvilenter (pe) från 135 000 till 150 000 beräknat som årsmedelvärde vid
högbelastningsår. Personekvilenter anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.
Utökningen innebär att man tar höjd för en befolkningsökning i form av utökad anslutning
av hushåll men även för utökad belastning från verksamheter (Carlsberg, Arla m.fl.)
Samhällsbyggnadskontoret har önskat komplettering bland annat vad det gäller
beskrivning hur man tänker möta en framtida prognosticerad havsytehöjning.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
En utökad kapacitet att ta emot avloppsvatten är kostsamt samtidigt som det är nödvändigt:
Dels för att vi ska ha en ur smittosynpunkt bra livsmiljö för människan men även för att vi
ska kunna nå miljömålen. Hur stor den utökade kapaciteten ska bli är en avvägning mellan
nyttan och den ekonomiska kostnaden.
Med föreliggande tillståndsansökan klaras prognosticerad befolkningsökning till 2030. Om
takten på befolkningsökningen går upp eller om andelen hushåll anslutna till reningsverket
ökar, riskerar taket i tillståndet nås redan under andra halvan av 2020-talet.
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Det är även viktigt för besöksnäringen att en tillräcklig rening genomförs eftersom
näringen kan påverkas starkt negativt av dåligt badvatten vid kusten.
Vad det gäller framtida havsytehöjning tänker man hantera frågan när problemet uppstår.
Vidare skriver VIVAB att de inte förväntas ta emot mer tillskottsvatten från nederbörd
men verkar ha förbisett i resonemanget att nederbördsmängderna med en klimatförändring
förväntas öka, vilket innebär ett ökat inläckage i befintliga ledningssystem. Ett ökat
inläckage i befintliga ledningssystem innebär mer ovidkommande vatten vilket också kan
innebära att antalet tillfällen med bräddning (orenat avloppsvatten släpps utan rening) kan
komma att öka. Detta bör i högsta grad undvikas.
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§ 175
Remiss – Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte
kommun. KS 2016-175

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna Räddningstjänsten Västs yttrande till Hylte kommun som Falkenbergs
kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-16
Räddningstjänsten Väst, Tjänsteskrivelse 2016-05-02
Handlingsplan för skydd mot olyckor 2016-2018, Hylte kommun, 2016-04-13
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Hylte kommuns förslag
Handlingsplan för skydd mot olyckor 2016-2018. Handlingsplanen rör Hylte kommuns
arbete med skydd mot olyckor i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.
Ambitionen med handlingsprogrammet är att beskriva ett långsiktigt arbete för att minska
antalet olyckor samt antalet skadade på grund av händelser i form av olyckor bland de som
bor och vistas i Hylte kommun. Handlingsprogrammet är ett kommunalt styrdokument som
beskriver arbetet.
Räddningstjänsten Väst har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig.
Räddningstjänsten Väst har i sitt yttrande låtit meddela att arbetet utifrån handlingsprogrammets åtgärdsplan inte resulterar i någon direkt påverkan på varken Räddningstjänsten Västs eller Falkenbergs kommuns arbete. Med det har Räddningstjänsten Väst
ingenting att erinra mot Hylte kommuns handlingsplan mot olyckor.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av Räddningstjänsten Västs yttrande framgår att det inte föreligger någonting att erinra
mot i förslaget om handlingsplan mot olyckor, eftersom handlingsplanens åtgärder och
efterföljande konsekvenser varken påverkar Räddningstjänstens Väst eller Falkenbergs
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga utöver Räddningstjänsten Västs
mening och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till Hylte kommun som
Falkenbergs kommuns remissvar.
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§ 176
Detaljplan för Serum 9 m.fl. – Planavtal
KS 2015-311

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Serum 9 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-13
Planavtal godkänt av FaBo 2016-05-10
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-01-12 § 26 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för Serum 9 m.fl.
Falkenbergs Bostads AB (FaBo) har i ansökan om planbesked angett att de i ett planarbete
önskar pröva kvarteret för främst bostadsändamål i 2-4 våningar. Kvarteret Serum gränsar i
öster till Varbergsvägen, i norr till Bergsvägen, i väster till Skomakarevägen och i söder till
grönområdet kring Falkenerarevägens tidigare planerade sträckning. Även kvarteret
Backen söder om grönytan ingår i planavgränsningen.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden (FaBo) tar 90 % och kommunen tar 10 %
av kostnaden för planarbetet.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtal för Serum 9 m.fl. godkänns.
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§ 177
Revidering av telefonpolicy. KS 2016-199

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt servicenämnden att lämna förslag på styrdokument gällande
telefonanvändning i Falkenbergs kommun.
2 Servicenämnden ska återkomma med ett förslag på styrdokument senast december
2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-12
Servicenämnden 2016-04-07, § 12
Telefonpolicy, 2010-01-28
Sammanfattning av ärendet
Servicenämnden har beslutat att be kommunstyrelsen uppdra åt servicenämnden att lämna
förslag till reviderad telefonpolicy. Anledningen till beslutet är att gällande telefonpolicy,
vilken antogs av kommunfullmäktige 2010, bör ses över då det skett förändringar i de
områden policyn behandlar. I och med omläggningen av informations- och
kommunikationshanteringen i samband med införandet av kontaktcenter 2014 anser
servicenämnden att en revidering av telefonpolicyn är befogad.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar servicenämndens uppfattning vad gäller behovet av en
översyn av befintlig telefonpolicy mot bakgrund av de organisationsförändringar som
genomförts efter policyns antagande. Vidare ska policys följas upp kontinuerligt för att
vara följsamma med verkligheten.
För tillfället pågår ett arbete med att fastställa en ny struktur för Falkenbergs kommuns
styrdokument. Det finns ett stort antal frivilliga styrdokument som är i behov av en
tydlighet vad gäller struktur och definition av dess innehåll. Tanken är att arbetet ska
underlätta skapandet av styrdokument och en bättre förståelse för hur de ska användas i
verksamheterna.
Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att servicenämnden ges i uppdrag att lämna
förslag på styrdokument för telefonanvändning i Falkenbergs kommun.
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§ 178
Motion om byaträffar i Falkenbergs kommun.
KS 2015-365

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillsyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-12
Yttrande från Falkenbergs Näringslivs AB, 2016-05-04
Motion om byaträffar i Falkenbergs kommun, 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska
formulera riktlinjer för vilka orter som ska vara aktuella för så kallade byaträffar, samt att
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti ges möjlighet att delta på
sådana sammankomster. Syftet är att de förtroendevalda ska ha stadig dialog med de
boende på landsbygden.
Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) förmedlar i sitt yttrande att kommunen arbetar aktivt
för att stödja och lyssna till kommuninvånarna, oavsett om de är bosatta i centralorten eller
på landsbygden. Då dialogen med medborgare anses likvärdig oavsett boendeort ser inte
FNAB behov av kommunalt anordnade politiska sammankomster mellan medborgare och
företroendevalda i motionens anda.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med ständig
dialog mellan medborgare och förtroendevalda i hela kommunen. På så sätt stärks
förtroendet för kommunen som politiskt styrd organisation. I de politiska beslut som
dagligen fattas i olika sammanhang finns en medvetenhet kring hela kommunens
välmående och likvärdighet. Det är däremot mer givande att anordna dialogmöten där och
då det finns uppenbara behov för samtal. Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed, i
likhet med FNAB:s yttrande, att det ej är erforderligt med särskilda så kallade byaträffar på
orter i inlandet just på grund av det faktum att platserna finns på landsbygden.
Falkenbergs kommun ger idag medborgare, oavsett bostadsort, möjlighet att exempelvis
inkomma med medborgarförslag och ställa en fråga till kommunfullmäktige på
allmänhetens frågestund. Frågestunden kommer under en försöksperiod från och med år
2017 utökas från två fullmäktigesammanträden per år till samtliga sammanträden.
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På så sätt öppnar Falkenbergs kommun upp för aktiva samtal och inflytande bland
kommunens alla invånare.
Då det finns ett kommunkontor i Ullared som har öppet fem dagar i veckan, där även
kommunstyrelsens ordförande kontinuerligt arbetar, anser kommunstyrelseförvaltningen
att representationen av förtroendevalda i kommunal regi är proportionerlig och likvärdig.
Kommunstyrelseordförandens vistelse i Ullared annonseras utåt för att möjliggöra för
intresserade medborgare att besöka kommunrådet och ha en dialog om frågor som berör. I
övrigt finns kontaktuppgifter till samtliga företroendevalda i Falkenbergs kommun, som är
bosatta på olika platser i hela kommunen, tillgängliga för medborgare just i syfte att
möjliggöra dialog. Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar i övrigt de politiska
partiernas samtal med medborgare för att på så sätt få uppslag för politiska frågor och öka
möjligheterna till en bred och växande representation i det lokalpolitiska arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen ser generellt sett positivt på samtal mellan medborgare och
förtroendevalda som ökar den demokratiska förståelsen och inflytandet, men det ska finnas
fog för sammankomster om sådana anordnas i kommunal regi. Kommunalt anordnade
möten bör utgå från klara syften och identifierade behov. Några argument för att
landsbygdsbor är i ett särskilt behov av dialogmöten mer än övriga medborgare framgår
inte av motionen. Mot den bakgrunden anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
om att kommunen ska anordna så kallade byaträffar bör avslås.
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§ 179
Motion om utdrag ur belastningsregistret.
KS 2015-366
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera
beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Motion om utdrag ur belastningsregistret, Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27, § 2
Yttrande från socialnämnden 2016-03-29, § 36.
Sammanfattning av ärendet
Motionären skriver i sin motion att ”man skall kräva obligatoriskt utdrag ur
belastningsregistret för att personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola
vård och omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv.” Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beretts
möjlighet att yttra sig.
Av skollagen 2 kap 31 § framgår att den som erbjuds en anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i skollagen 25 kap, till den
som erbjuder anställningen ska lämna ett registerutdrag. Det utdrag som lämnas får vara
högst ett år gammalt. Den som inte lämnat registerutdrag får inte anställas. Kravet på
registerutdrag gäller all personal som arbetar eller praktiserar i verksamheten, även t.ex.
rektorer, syokonsulenter, administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare, kökspersonal
m.fl. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som ingått avtal
med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande samt
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas inte av regleringen i 2 kap. 31 §
skollagen. Arbetsgivaren kan dock kräva in ett utdrag ur belastningsregistret även vid
anställning i gymnasieskolan med hänvisning till lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn. Denna lag kan alla arbetsgivare hänvisa till när det gäller
verksamhet där personer ska arbeta med barn.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden följer skollagens krav på
registerutdrag. Krav ställs på registerutdrag i enlighet med 2 kap. 31 § skollagen. Krav
ställs inte på registerutdrag i gymnasieskolans eller gymnasiesärskolans verksamhet.
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Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras registerutdrag i lag om registerkontroll
av personer vid vissa boenden som tar emot barn samt i lag om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. En person får inte anställas, erbjudas
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande om inte registerutdrag kontrollerats.
Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden följer gällande lagstiftning. Utöver de
krav lagen ställer kräver nämnden registerutdrag vid anställning av en person som ska
utföra arbetsuppgifter som i hög grad består av personlig kontakt med barn. Det kan t.ex.
handla om handläggning av ensamkommande barn eller de som handlägger ärenden med
barn och unga.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden framgår att man följer
gällande lagstiftning avseende utdrag ur belastningsregistret och att man i vissa fall även
går utöver det lagen kräver. Att ställa krav på ytterligare kontroller anses inte påkallat. Med
hänvisning till nämndernas yttranden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska
avslås.

Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera beslutsunderlaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 180
Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom
Glommens samhälle. KS 2016-59

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-13
Tekniska nämnden 2016-04-20, § 32
Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Glommens samhälle, 2016-02-12
Sammanfattning av ärendet
Göte Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
anlägga en gång- och cykelväg genom Glommens samhälle jämte Glumstensvägen.
Förslagsställaren anser att Glumstensvägen är smal och trafikerad, vilket innebär en fara
för gående och cyklister som färdas på vägen.
Tekniska nämnden har uppdragits att behandla ärendet och återkomma till
kommunstyrelseförvaltningen med ett beslutsförslag. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget ska avslås och förmedlar i korthet att förslagsställaren bör vända sig
till Trafikverket med synpunkterna, eftersom Glumstensvägen är en statlig väg och således
ingenting som Falkenbergs kommun har ansvar för. Dock behandlas frågan kommunalt i
planprogram och i kommande detaljplaner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att
förslagsställarens förslag om gång- och cykelväg vid Glumstensvägen i Glommen bör
riktas till Trafikverket eftersom aktuell väg är statlig och Trafikverket är ansvarig
myndighet för statliga vägar. Trots att vägen är lokaliserad i Glommen har inte
Falkenbergs kommun mandat att besluta i enlighet med de förslag förslagsställaren lyfter
fram som tänkbara åtgärder på dennes upplevda bekymmer. Då tekniska nämnden
förmedlar att frågan om gång- och cykelväg kommunalt behandlas i planprogram och
kommande detaljplaner vet nu förslagsställaren om att synpunkterna vägs in i det fortsatta
arbetet. Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande och det faktum att Trafikverket är
ansvarig för åtgärder anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska
avslås.
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