Nr 11

Protokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-17
Sammanträdestid
08:30-12:00

FALKENBERG
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Närvarande
Ledamöter

Mari-Louise Wernersson (C), ordförande
Per Svensson (S), 2:e vice ordförande §§ 156-159
Claes-L Ljung (M), 1 :e vice ordförande
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)

Tjänstgörande ersättare

Marcelle Farjallah (S) istället för Per Svensson (S)
§§ 159-169

Ersättare

Marcelle Farjallah (S)
Georgia Ferris (KD)
Rebecka Kristensson (S)
Jan Berge (MP)

Tjänstemän

Rolf Landholm, kommunchef
Johan Ahlberg, utredningssekreterare
Annika Håkansson, miljöingenjör § 156
Mats Petersson, kvalitetsstrateg § 157
Maria Viidas, utvecklingsledare § 158
Madeleine Jansson, projektledare § 158
Mustapha Radi, chef arbetsmarknadsenheten § 159
Inge Emanuelsson, VA-planerare §§ 160-161
Catharina Rydberg Lilja, förvaltningschef §§ 162-163
Josefine Selander, planchef § 162
Linda Larsson, gatuchef § 162
Nina Andersson, trafikingenjör § 163

Paragrafer

§§ 156-169

Justering

Ordföranden samt Dahn Persson

Underskrifter

Sekreterare
Johan Ahlberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17

Ordförande kUUx11 JMJJACIUI
i-Lömse Wernersson
Justerare
Dahn Persson
Protokollet justerat 2016-05-18 och anslaget 2016-05-19
Underskrift
Johan Ahlberg

2(23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17

§ 156
Vattenskyddsområde för Ätran – Information. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning
Annika Håkansson, miljöingenjör på VIVAB, informerar om arbetssätt och
projektorganisation kring vattenskyddsområde för Ätran.
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§ 157
Remiss – Effektiv vård (SOU 2016:2) KS 2016-91

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna socialnämndens yttrande till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-11
Socialnämnden 2016-04-27, § 65
Socialdepartementet, Effektiv vård (SOU 2016:2), 2016-02-24
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
betänkande Effektiv vård (SOU 2016:2). Utredningen rör en sammanhållen hälso- och
sjukvård och socialtjänst. I avsnittet till vilket remissyttrandet hör till framgår en analys
avseende de huvudsakliga komponenterna i varför vården och omsorgen om äldre
multisjuka är ineffektiv. Utredningen föreslår en ny lagstiftning som ställer krav på att
kommuner och landsting utför verksamhet gemensamt för äldre med omfattande behov.
Vidare föreslås bland annat att kommunen övertar ansvar för läkarinsatser vid fall då
kommun och landsting är överens.
Socialnämnden har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig på
Socialdepartementets remiss Effektiv vård (SOU 2016:2). Socialnämnden har i sitt
yttrande låtit meddela att utredningen innehåller många omfattande förändringar, vilka i
stort bemöts positivt. Dock ser socialnämnden behov av ytterligare utredningsarbete i form
av förtydliganden och konsekvensanalyser innan förändringar implementeras.
Ekonomi
Kommunens ekonomi väntas inte att beröras av införlivandet av de förslag utredningen
presenterar. Utredningens förslag avseende kommunens skyldighet att utföra vård och
socialtjänst gemensamt med landstinget innebär inte utvidgat ansvar för kommunen, och i
de fall kommunen ansvarar för läkarvård i enlighet med förslaget förutsätts att landstinget
ersätter uppkomna kostnader.
Övervägande
Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden ser positivt på utredningen under
förutsättning att det bland annat vidtas ett fördjupat arbete kring definitionen av vilka
målgrupper som berörs av förändringen samt vilka konsekvenser som kan uppstå av
åtgärderna. Det är viktigt att frågor kring de föreslagna förändringarna kan rätas ut innan
åtgärderna träder i kraft.
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Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga utöver socialnämndens mening
och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns remissvar.
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§ 158
Redovisning av uppdrag – arbetssätt för att följa upp
och genomföra Insiktsmätningen. KS 2015-356

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna det upplägg för Löpande insiktsmätning som föreslås i skrivelsen från
utvecklingsavdelningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-18
Tjänsteskrivelse Dokumenterat arbetssätt för att genomföra och följa upp Löpande
Insiktsmätning, 2016-04-18
Kommunfullmäktige 2015-12-01, § 283
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har deltagit i Sveriges kommuner och landstings (SKL)
Insiktsmätningen vid de tre tillfällen som undersökningen genomförts i denna utformning;
2011, 2013 och 2015. Fram tills i år har SKL drivit mätningar vart annat år. Framöver
kommer mätningarna att genomföras antingen månadsvis eller kvartalsvis i ett
Webbverktyg och gäller en väsentligt större omfattning av aktörer. Underlag till
datainsamlingen kommer att hanteras inom respektive kommun utifrån SKLs anvisningar.
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till utvecklingsavdelningen att ta fram ett dokumenterat
arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen enligt det nya upplägget. Ett
dokumenterat arbetssätt utifrån det nya upplägget med Löpande insiktsmätning har arbetats
fram och bifogas.
Ekonomi
Förslaget påverkar kommunens ekonomi så till vida att det utgår en kostnad för
webbverktyget, en konsultkostnad per ärende som ingår i urvalet samt föredragning av
resultat. 2015 ingick 524 ärenden i urvalet; vid samma omfattning 2016 skulle den årliga
kostnaden för webbverktyg och konsult uppgå till närmare 35 000 kr. För webbverktyget
tillkommer en startkostnad om 6000 kr. Till detta kommer interna kostnader för
handläggarnas arbetstid.
Övervägande
Myndighetsutövning är en viktig del av en kommuns funktioner, det är viktigt att detta
sköts korrekt och att det uppfattas som positivt hos de som berörs. Det är därför av stor vikt
att återkommande ta reda på hur kommunens myndighetsutövning uppfattas bland de som
berörs av den och att denna kunskap ligger till grund för verksamheternas förbättringsarbete.

6 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17

Förslaget till upplägg innebär att Falkenbergs kommun fortsätter som tidigare år att endast
mäta nöjdhet vad gäller myndighetsutövning gentemot företag. Förslaget innebär också ett
mer formellt upplägg för redovisning av undersökningens resultat, vilket görs av ansvarig
extern konsult. Vidare ska respektive verksamhet, vars målgrupper berörs av
undersökningen, årligen redovisa det förbättringsarbete som har pågått för att nå högre
nöjdhet, samt på vilket sätt respektive verksamhet arbetat med förbättringsinsatser utifrån
resultatet. Redovisningarna ska presenteras för kommunfullmäktige.
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§ 159
Motion om att starta en fritidsbank. KS 2016-62

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta en
fritidsbank.
2 Kultur- och fritidsnämnden återkommer med en redovisning senast november 2016.
3 Anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-04-05
Motion om uppstart av en fritidsbank, 2016-02-16
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M) har inkommit med en motion om uppstart av en fritidsbank i
Falkenbergs kommun. Tanken är att fritidsbanken lånar ut idrottsutrustning utan kostnader,
vilket motionären likställer med bibliotek. Artiklarna skänks av privatpersoner eller
föreningar. Fritidsbanker finns idag i ett antal kommuner och drivs ofta av föreningslivet i
samarbete med kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning berett ärendet i samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen, vilken har en positiv inställning till motionens
andemening. Dock anser arbetsmarknadsavdelningen att den bör anses behandlad och
därefter att kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda förutsättningarna att inrätta en
fritidsbank.
Ekonomi
Förslaget att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheterna till ett eventuellt
inrättande av en fritidsbank påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
I Falkenbergs kommun pågår ständigt förebyggande arbete mot utanförskap under barn
och ungas uppväxt inom olika verksamheter, men också i samarbete över
förvaltningsgränserna. Uppväxtvillkoren för unga ser olika ut och debatten om
barnfattigdom är återigen aktuell. En fritidsbank i Falkenbergs kommun skulle kunna öka
möjligheterna för fler människor att känna sig inkluderade, kunna spontanidrottande och få
chans att testa på idrott. Det kan också underlätta för barn och unga att delta i olika
fritidsaktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med i. Att tillvarata fritids- och
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idrottutrustningar som annars riskerar att slängas eller inte användas, bidrar till en mer
hållbar miljö.
Arbetsmarknadsavdelningen är dock kritisk till motionens text om att fritidsbanken ska
vara ämnad endast för de som är ekonomiskt utsatta. En tanke med fritidsbank är att
tillgängligöra en social fritid för alla barn och unga som har intresse, oavsett ekonomisk
bärkraft. Vidare är arbetsmarknadsavdelningen av uppfattningen att det inte ska tas hänsyn
till boendeort för möjlighet att av fritidsbanken. För att Falkenbergs kommun ska växa
krävs hänsyn och välkomnande för barn och unga som är folkbokförda både i och utanför
kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning har samrått med kultur- och
fritidsförvaltningen, vilka stödjer förslaget att utreda förutsättningarna för en uppstart av en
fritidsbank i Falkenbergs kommun. Arbetsmarknadsavdelningen anser att en fritidsbank i
Falkenbergs kommun inte är en arbetsmarknadsfråga och ärendet bör därmed höra hemma
inom föreningslivet. Då motionens andemening tas tillvara, men förslaget istället bör
åligga kultur- och fritidsnämnden, anser arbetsmarknadsavdelningen att motionen ska
anses behandlad.
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§ 160
Beslut om nya verksamhetsområden för
VA-verksamheten inom Eftra by. KS 2016-17

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-och spillvatten) i enlighet med nedanstående.
Beslutsunderlag
Översiktskarta över Eftra by
Länsstyrelsens beslut 2015-01-28 avseende verksamhetsområde och spillvattentjänst enligt lagen

om allmänna vattentjänster § 6 och § 51
VA-nämndens beslut 2015-05-21
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande § 70, 2015-10-21
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att inrätta
verksamhetsområde för VA.
Länsstyrelsen i Hallands län förelade 2015-01-28 Falkenbergs kommun att inrätta
verksamhetsområde för Eftra by samt att tillgodose behovet av vattentjänster avseende
spillvatten. VA-nämnde fastställde beslutet 2016-05-21 med ändring av
färdigställandetidpunkt till 2018-12-31. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrade sig i
ärendet rörande geografisk avgränsning 2015-10-21.
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde för det område i Eftra som omfattas av
Länsstyrelsens och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut. Beträffande miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut ingår några jordbruksfastigheter i Risarp som planeras för
inkoppling utan att formellt verksamhetsområde inrättas.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader ej uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks- och
spillvatten för den del av Eftra by som omfattas av Länsstyrelsens beslut om kommunalt
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 och § 51.
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§ 161
Beslut om nya verksamhetsområden för
KS, KF
VA-verksamheten inom Gruebäck och Dalsberg (detaljplaner
Västra Tröinge och Korset). KS 2016-17
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
Beslutsunderlag
Plankarta för detaljplaner Västra Tröinge och Korset
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att inrätta
verksamhetsområde för VA.
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde för detaljplaner Västra Tröinge och
Korset där detaljplan tidigare antagits samt ett område utmed väg 701 där Va-systemet har
byggts ut.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader inte uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för den del av planområdena där verksamhetsområde
tidigare ej inrättats samt för några fastigheter utmed väg 701 där VA- systemet har byggts
ut.
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§ 162
Parkeringssituationen i Falkenberg. KS 2016-17
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om parkeringssituationen i Falkenberg till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Catharina Rydberg Lilja, förvaltningschef samhällsbyggnadsavdelningen och Linda
Larsson, gatuchef, informerar om rådande parkeringssituation i Falkenberg.
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§ 163
Avgift för parkeringsdispens. KS 2016-135
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Återremittera ärendet för att ge trafiknämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för ny
hantering av parkeringsdispenser.
2 Trafiknämnden ska redovisa uppdraget senast i oktober 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-06
Trafiknämnden § 16, 2016-03-09
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun hanterar ett antal olika parkeringstillstånd och dispenser. Dispenser
skrivs ut till både näringsidkare och privatpersoner i syfte att få tillåtelse att under en
begränsad tid få parkeringstillstånd för fordon på platser där trafiken är reglerad,
exempelvis på gång- och cykelvägar.
Sedan reglerna förändrats för användandet av kommunens avgiftsbelagda
nyttoparkeringskort, vilka riktar sig till bland annat näringsidkare, har önskemålen om
avgiftsfri parkeringsdispens ökat. Ofta är motiveringen till den önskade
parkeringsdispensen att slippa betala den vanliga parkeringsavgiften. Trafiknämnden
menar att ansökningarna om parkeringsdispens inkommer med kort varsel innan den tid för
vilken dispensen ska gälla. Motiven kring användandet av dispenser är dessutom allt oftare
inte godtagbara utifrån aspekten att dispensen inte ska urholka övriga betalsystem för
parkering.
Tillståndet föreslås vara giltigt i etapper på en månad innan nytt tillstånd behöver sökas.
Tanken är att dispensavgiften ska vara dyrare än att betala vanlig parkeringsavgift, men
billigare än en parkeringsanmärkning. Avgiften ska inte tas ut för privatpersoner som är i
behov av dispens på grund av flytt.
Ekonomi
Vid ett införande av taxa påverkas ekonomin eftersom intäkter inkommer vid avgift för
beviljande av parkeringsdispenser. Det är även troligt att ökad administration kommer att
öka kostnaderna. Dock beräknas intresset för parkeringsdispens minska i och med ett
införande av taxa, vilket också är en del av syftet. Förslaget från trafiknämnden är att
debitera parkeringsdispensen om 100 kr per dag, 500 kr per vecka och 2000 kr per månad.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar trafiknämndens uppfattning att det är viktigt att
gällande kommunala parkeringsföreskrifter respekteras och att dessa inte urholkas genom
att de kostnadsfria parkeringsdispenserna utnyttjas på ett icke ändamålsenligt sätt.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår den problembeskrivning trafiknämnden ger om den
uppkomna situationen med parkeringsdispenser, men anser ändå att det finns behov av att
reflektera över andra möjliga lösningar för att komma till rätta med överanvändandet av
parkeringsdispenser än just ett införande av taxa.
Trafiknämndens förslag innebär att en taxa införs om 100 kr per dag, 200 kr per vecka och
2000 kr per månad för parkeringsdispenser, med undantag för privatpersoner som är i
behov av dispens med anledning av flytt. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att
beloppen utgår från den förväntade självkostnaden. Däremot står ett införande av taxa som
endast riktar sig till särskilda samhällsgrupper medan andra befrias i strid med
kommunallagen 2 kap 2 § om lika behandling. Visserligen finns undantag i lagstiftningen,
men det finns ingen prejudicerande dom att luta sig mot rörande parkeringsavgifter som
särskilt riktar sig till näringsidkare, men bortser från privatpersoner. Det kan också vara
svårt att göra gränsdragningar och bedöma vad som ska gälla när privatpersoner söker
dispens för att de ska flytta.
Slutsatsen kommunstyrelseförvaltningen drar är att en eventuell taxa bör vara gällande och
likställd för samtliga användare, både näringsidkare och privatpersoner oavsett skäl. Om
inte så bör ingen taxa införas. Om trafiknämnden inte anser att en taxa bör införas mot
bakgrund av ovan nämnt resonemang, så är ett förslag att se över en regeländring för
användandet av parkeringsdispens för att på så sätt komma runt rådande bekymmer med
överanvändning av parkeringsdispenser. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
ärendet återremitteras till trafiknämnden för att utreda möjligheterna att komma till rätta
med problematiken kring parkeringsdispenser.
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§ 164
Förstudie grundskola på Tröingeberg. KS 2016-210
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna förstudie av grundskola på Tröingeberg.
2 I det fall investeringsprojektet tas upp i kommande investeringsplan ska

kommunstyrelsen utse en styrgrupp samt fastställa riktlinjer för styrgruppens arbete.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27 § 46
Förfrågan om förstudie avseende grundskola i Tröingeberg, 2016-04-07
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära förstudie avseende en ny grundskola
på Tröingeberg.
Tröingeberg är en stadsdel i Falkenberg som har ett stort elevunderlag. Barn- och
utbildningsförvaltningen ser att behovet av förskola och skola ökar i och med den fortsatta
byggnationen kring stationsområdet. Vinbergsskolan har sedan lång tid varit den enhet som
haft eleverna från Tröingebergsområdet, vilket gör det naturligt att bygga en ny enhet på
Tröingeberg när antalet elever ökar. I delöversiktsplanen finns ett område som heter 701.
Området är intressant att studera utifrån att det har en bra placering för att bygga
grundskola, med eventuell förskola i nära anslutning. Även andra områden på Tröingeberg
bör undersökas för att hitta det bästa alternativet.
Begäran om förstudie avser en F-9-skola med fyra paralleller och specialsalar för
NO/teknik, hemkunskap, bild, slöjd och idrott. Skolan ska även ha plats för fritidshem.
Barn- och utbildningsnämndens önskemål är att skolan ska kunna starta läsåret 2021/2022.
Ekonomi
I det fall förstudien resulterar i ett investeringsprojekt kommer utgiften ingå i projektet. I
annat fall ska barn- och utbildningsnämnden bära kostnaderna inom befintlig
driftsbudgetram.
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Övervägande
Enligt gällande investeringsprinciper ska begäran om förstudie av investeringsprojekt
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter kan barn- och
utbildningsförvaltningen överlämna en förfrågan om förstudie till bygg- och
projektenheten på samhällsbyggnadskontoret. Då förstudien är klar avgör barn- och
utbildningsnämnden ifall man ska gå vidare med investeringsförfrågan, som i så fall äskas i
tekniska nämndens investeringsbudget och behandlas i budgetberedningen.
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§ 165
Bemyndigande att teckna kommunens bank- och
plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag. KS 2016-191

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp över 10 000 kr
skall tecknas av någon av följande personer: Jan Fritz, Rickard Nordén, David Sjölinder
eller Liselotte Jönsson i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson,
Veronica Persson, Ingela Gunnarsson eller Negra Savic.
2 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp av 10 000 kr
och därunder skall tecknas av någon av ovanstående personer två i förening.
3 Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsers bank- och plusgiroräkningar samt kontanta
uttag skall tecknas av Jan Fritz, Rickard Nordén, Veronica Persson eller David Sjölinder
i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson, Negra Savic eller Ingela
Gunnarsson.
4 Beslutet gäller tills vidare.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-10.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att teckna bankoch plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag för kommunen samt för stiftelser, som
förvaltas av kommunstyrelsen.
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§ 166
Rapport – ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till
funktionshindrande LSS. KS 2016-37

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-03-31 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Socialnämnden § 69, 2016-04-27
Rapport – ej verkställda beslut, 2016-03-31
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunenes revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 167
Motion om kommunal handlingsplan för minskad
barnfattigdom. KS 2015-376

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden att genom barn- och ungdomspolicygruppen utreda behov och
presentera förslag på tänkbara åtgärder mot socialt utanförskap beroende på ekonomisk
utsatthet bland barn och unga i Falkenbergs kommun.
2 Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast december 2016.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-19
Socialnämnden 2016-03-23, § 47
Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom, 2015-11-24
Sammanfattning av ärendet
Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har inkommit med en motion om att Falkenbergs
kommun ska upprätta en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som
säkerställer att inga barn och unga diskrimineras mot bakgrund av ekonomisk bärkraft.
Motionärerna skriver att 746 barn i Falkenbergs kommun lever i vad organisationen Rädda
barnen definierar som fattigdom, det vill säga att familjens inkomst inte räcker till
nödvändiga utgifter alternativt att familjen är beroende av försörjningsstöd. Vidare menar
motionärerna att barn och unga som lever i fattigdom tenderar att fastna i utanförskap
genom hela livet.
Socialnämnden ställer sig positiva till förslaget att utarbeta en kommunal handlingsplan
mot barnfattigdom. Nämnden menar att en samverkansgrupp skulle kunna inrättas
bestående av både interna och externa intressenter för att behandla områden som
exempelvis berörda aktörers ansvarsområden och arbetssätt mot barnfattigdom. Vidare
menar socialnämnden att det är av värde att det utarbetas strategier för att uppmärksamma
faktorer som begränsar ekonomiskt utsatta barn och unga, vilket även nämns i motionen.
Dock framgår det i socialnämndens yttrande en kritik mot motionens många och specifika
att-satser kring vad handlingsplanen bör bestå i, vilka det enligt yttrandet bör vara upp till
varje nämnd att själv besluta om.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas beroende på vilka eventuella åtgärder som vidtas, samt
dess innehåll och utformning. Ekonomin får specificeras närmare som del av utredningen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning att det är angeläget att
belysa den problembild motionärerna beskriver som rör barnfattigdom. Ekonomisk
utsatthet bland barn och unga leder till direkta konsekvenser för dem som berörs, men
risken finns även för att det utvecklas ett socialt utanförskap på längre sikt.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas andemening, men ser samtidigt en
problematik i motionens att-satser, eftersom dessa i varierande grad bryter ut detaljerat
innehåll i befintliga riktlinjer och regelverk som de olika nämnderna arbetar efter i
dagsläget. Att kommunfullmäktige ska detaljstyra nämndernas verksamheter i enlighet
med motionens att-satser menar kommunstyrelseförvaltningen är mindre lämpligt.
Falkenberg och övriga svenska kommuner förutsätts förhålla sig till de lagar som lägger
grunden för likställighet mellan människor och ska garantera välfärd samt god livskvalitet.
De kommunala verksamheternas innehåll, tillgänglighet och utbud ska i hög utsträckning
anpassas för samtliga medborgares behov och förmågor. Efterlevnaden av sådana juridiska
åligganden kan kräva att särskilda resurser avsätts för enskilda grupper i samhället.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att ett sådant inkluderande perspektiv är en naturlig
och ständig utgångspunkt i den kommunala förvaltningen. Därför kan styrdokument som
reglerar särskilda fall, exempelvis barnfattigdom, riskera att skymma sikten för en
helhetsplan att presentera bästa möjliga nytta utifrån den kommunala kompetensen.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att det är relevant att uppdra barn- och
ungdomspolicygruppen, vilken är en samverkansgrupp med företrädare från barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen, att
utreda behov och presentera förslag på tänkbara åtgärder mot utanförskap bland barn och
unga beroende på ekonomisk utsatthet. Samverkansgruppen presenterade en utredning om
åtgärder för likvärdiga förutsättningar gällande barn och unga för kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen anser att barn- och ungdomspolicygruppen kan vara ett bra
forum för att arbeta vidare med frågorna i form av samverkansgrupp. Detta motiveras av
socialnämndens positiva yttrande samt att det har gått ett antal år sedan den senaste
översynen. Delar av den utredning som presenterades 2013 kan vara avstamp för en ny
utredning som redovisar behov och åtgärder, vilka det är upp till varje nämnd att prioritera.
I och med ovanstående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, genom
barn- och ungdomspolicygruppen, får i uppdrag att utreda behov och presentera förslag på
tänkbara åtgärder mot socialt utanförskap beroende på ekonomisk utsatthet bland barn och
unga i Falkenbergs kommun. Därmed kan motionen anses behandlad.
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§ 168
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder
i Glommen. KS 2016-82

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-09
Tekniska nämnden 2016-04-20, § 33
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Glommen, 2016-02-22
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Nordberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
påverka Trafikverket att upprätta trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Glommen genom att
anlägga en gång- och cykelväg på Glumstensvägens södra sida från rondellen till affären.
Vidare skriver förslagsställaren att det behövs hastighetsdämpande åtgärder på
Glumstensvägens 30-sträcka. Anledningen till förslagen är att förslagsställaren anser att
dagens gång- och cykelväg är riskabel att trafikera, särskilt när det är mörkt. Vidare
upplever förslagsställaren att trafiken på vägen är tung och inte tar hänsyn till gällande
hastighetsbestämmelser.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget ska avslås och förmedlar i korthet att förslagsställaren bör vända sig
till Trafikverket med sina synpunkter på hastighetsdämpande åtgärder och upprättande av
gång- och cykelväg på Glumstensvägen, eftersom det är en statlig väg. Kommunen
behandlar dock frågan i planprogram och i kommande detaljplaner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att
förslagsställarens idéer om gång- och cykelväg och hastighetsdämpande åtgärder på
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 Falkenbergs kommun inte mandat att besluta om de tänkbara åtgärder som
föreslås i medborgarförslaget. Men som tekniska nämnden påpekar så kommer frågan om
åtgärder på Glumstensvägen ända att behandlas av kommunen i planprogram och
kommande detaljplaner. Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande och det faktum att
Trafikverket är ansvarig för åtgärder förslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget avslås.
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§ 169
Studiebesök på stödboendet Falkenshus
Sammanträdet avslutas med studiebesök på Falkenshus under ledning av verksamhetschef
Hanne Schölander.
Arbetsutskottet tackar för informationen.
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