Nr 7

Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Sammanträdestid
8.30-9.20

FALKENBERG
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Närvarande
Ledamöter

Mari-Louise Wernersson (C), ordförande
Claes-L Ljung (M), 1:e vice ordförande
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)

Tjänstgörande ersättare

Marcelle Faijallah (S) istället för Per Svensson (S)

Ersättare

Lars Fagerström (FP)
Georgia Ferris (KD)
Sebastian Ghafari (S)
Jan Berge (MP)

Övriga förtroendevalda
Tjänstemän

Rolf Landholm, kommunchef
Jenny Antonsson, utredningssekreterare
Jan P Bordahl, förvaltningschef kultur- och fritid § 87
Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör § 87
Josefin Selander, planchef § 88
Charlotte Wingårdh, landskapsarkitekt § 89

Paragrafer

§§ 87-97

Justering

Ordföranden samt Marcelle Faijallah
/

Underskrifter

Sekreterare
/

Ordförande

x

TfétfWQ&l2
y Antonsson

|V..t

i-Louise Wernersson,
Justerare
Marcelle Fariallah

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31

Protokollet justerat 2015-04-01 och anslaget 2015-04-01
Underskrift
Jenny Antonsson

2(21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31

§ 87
Optimering av beslutad investering i Falkenbergs och
Glommens idrottshallar. KS 2015-118

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen
göra en beräkning om hur budget för Falkenbergs IH och Glommens IH kan fördelas
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
2 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen
undersöka hur byggnationen av Vesterhavshallen påverkar utbudet i förhållande till
behov av idrottshallar i centrum.
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsnämnden 2015-03-17 § 19
Uppdrag genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet,
Dnr 2014/99
Sammanfattning av ärendet
I beslutad investeringsbudget finns 26 mkr avsatta för Falkenbergs IH under 2015 och
2016, samt 26 mkr för Glommens IH under 2016 och 2017. Kultur och fritidsnämnden har
på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en genomlysning av befintliga idrottslokaler i
centralorten och Glommenområdet, denna redovisades i december 2014. Vid muntlig
dragning på kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2015 konstaterade kultur- och
fritidsförvaltningen att det finns starka skäl för samordning av investeringarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav då kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
skyndsamt inkomma med ett förslag om hur man kan optimera och samordna
investeringarna Falkenbergs IH och Glommens IH.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett förslag som innebär att Falkenbergs IH
byggs som en evenemangshall med fullmått 42 x 22 x 9 meter, 500 läktarplatser, kafélokal
med enklare kök och ca 100 sittplatser, samt ytor för utställning och tävlingsledning.
Hallen ska även vara delbar i två hallar. Glommens IH byggs med minimimått 36 x 18
meter.
Ekonomi
Förslaget innebär att det totala beloppet för de båda idrottshallarna, 52 mkr, inte ska
förändras, endast fördelningen mellan dem.

3 (21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31

Övervägande
Eftersom förslaget innebär att man i båda idrottshallarna frångår den typhall som tidigare
byggts i Falkenberg, kan detta innebära ökade utgifter eftersom byggnation av en typhall
innebär lägre projekteringsutgifter och mer effektiva lösningar.
Yrkande och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen
undersöka hur byggnationen av Vesterhavshallen påverkar utbudet i förhållande till behov
av idrottshallar i centrum.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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§ 88
Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m.
KS 2015-103

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna prioriteringslistan.
2 Godkänna principer för prioritering.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag (yttrande), daterat 2015-03-16
Förslag till prioriteringslista, daterad 2015-03-16
Bifogad tjänsteskrivelse, principer för prioritering, daterad 2015-03-16
Ärende
Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden föreligger.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden har utarbetats av
stadsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående
detaljplanärenden i första, andra och tredje prioritet.
Bifogat finns även en uppdatering av principer för prioritering bland annat till följd av
lagändringarna i plan- och bygglagstiftningen (SFS 2014:900) som trädde i kraft den 1
januari 2015. Lagändringen har medfört att bland annat begreppet ”enkelt förfarande” har
ersatts av ”standard förfarande” och att tidigare ”normalt planförfarande” har ersatts av
”utökat förfarande”. Vilket genomslag dessa ändringar får i planeringsprocessen är
fortfarande oklart men förväntan från lagstiftaren är att fler planer ska genomföras med
endast ett samråd och därmed kunna färdigställas snabbare. Lagändringen påverkar endast
detaljplaner som startas upp efter att lagändringen trätt i kraft.
Övervägande
Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden skall ges, d v s hur
resurserna skall fördelas, samt vilka ärenden som skall sättas igång den närmaste tiden.
Prioriteringslistan avser i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som givits
och vilka planarbeten som pågår. Arbete pågår eller föreslås inledas för planärenden som
är placerade i första, andra respektive tredje prioritet. Skillnaden ligger i vilken hastighet
arbetet förväntas fortskrida, hur resurser skall fördelas. Den redovisning som ges angående
tidplaner, antagande mm skall sålunda endast ses som en orientering kring förväntad
utveckling i ärendet.
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I januari 2015 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
kvarteret Krispeln 15 m fl. I beslutet gavs detaljplanen prioritet 1. Detta uppdrag är
omfattande och måste utföras med hög prioritet med anledning av tidsramen för
byggnation av kultur- och kunskapscentrum. Under året som kommer kan det under
perioder bli så att ett större fokus behöver läggas på kvarteret Krispeln, vilket kan påverka
andra planuppdrag.
Förändringar i planprioritetslistan
Ny detaljplan för kvarteret Krispeln 15 m fl innehållande kultur- och kunskapscentrum ges
prioritet 1.
Ny detaljplan för Dikaren 8, 11, 12 m fl ges prioritet 1. Detaljplanen innebär en förtätning
av stadskärnan med nya bostäder.
Ny detaljplan för Ullareds brandstation ges prioritet 1. Mycket angeläget byggprojekt
eftersom nuvarande lokaler är utdömda av Arbetsmiljöverket.
Ny detaljplan för Ullareds busstation ges prioritet 1. Byggnationen av den nya busstationen
planeras att startas upp hösten 2015.
Detaljplanen för Stafsinge 5:2 (Krämaregård, norr om Västkustbanan, väster om väg 154)
flyttas till avvakta. Exploatören har valt att avvakta planärendet medan utredningsarbete
för kv Dalkullan pågår.
Övrigt
Detaljplanearbetet för Vessige 11:16 har avslutats på fastighetsägarens begäran. Detta
gäller även för detaljplanearbetet på Morups-Ry 1:7 (Långåsmotet) som har avslutats på
fastighetsägarens begäran.
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§ 89
Falkenbergs grönstrukturstrategier - Antagande.
KS 2013-437

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta dokumentet Falkenbergs grönstrukturstrategier.
2 Inkludera i strategin att plantering ska ske av ätbara frukt- och bärväxter.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, daterat 2015-03-24
Falkenbergs grönstrukturstrategier
Remissvar – Mark och exploateringsenheten, daterat 2015-03-16
Remissvar – Kultur- och fritidsförvaltningen, daterat 2015-03-18
Sammanfattning av ärendet
Inför arbetet med Falkenbergs översiktsplan 2.0 påbörjades arbetet med att ta fram en
grönplan för Falkenbergs tätort. Arbete har därefter utvecklas till att behandla grönstruktur
och berörd planering, med anledning av detta benämns dokumentet som Falkenbergs
grönstrukturstrategier. Begreppet Grönstruktur avser i detta fall gröna områden som större
naturområde, parker och gröna stadsrum samt blå områden som vattendrag, dammar och
havet.
Den senaste grönplanen för Falkenberg togs fram 1987. Uppdaterat underlag behövs för att
kunna göra avvägningar som utgår ifrån aktuella och rådande förutsättningar. Förutom att
utgå ifrån ÖP 2.0 och dess strategier utgör även biotopsinventeringen samt sociotopinventering som genomfördes i Falkenbergs stad år 2011 underlag för Falkenbergs
grönstrukturstrategier.
Dokumentet Falkenbergs grönstrukturstrategier är inte styrande eller reglerande utan bör
användas som ett kunskapsunderlag vid översiktsplanering, upprättande av detaljplaner
alternativt som underlag vid planering och utveckling som berör grönområden i Falkenbergs stad.
Övervägande
Att utgå ifrån grönstruktur som ett viktigt stadsbyggnadselement kan resultera i ett bättre
fungerande samt hållbarare samhälle; både för människor och natur. Detta kräver samspel
mellan naturen samt stadens övriga tillgångar som bebyggelse, transportnät och näringsliv.
Om Falkenbergs stad ska utvecklas i linje med översiksplanens vision om hållbar tillväxt
krävs det därför underlag för att kunna göra avvägningar hur stadens marktillgångar bör
användas samt fördelas grundat på efterfråga och behov av bostäder, arbetsplatser,
grönytor och infrastrukturanläggningar.
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Syftet med Falkenbergs grönstrukturstrategier är att tydliggöra grönstrukturens roll samt
betydelse i Falkenbergs stad, detta görs genom vägledande mål med tillhörande strategier.
Inledningsvis presenterar en övergripande vision, som ska illusterar hur grönstrukturen,
liknande ett träd, bör stärkas och utveckla i Falkenbergs tätort. För att arbeta mot denna
vision har fyra mål med tillhörande strategier tagits fram. För att konkretisera mål och
strategier presenteras utvecklingsområden samt pågående och framtida utvecklingsprojekt.
Dokumentet har skickats till kultur- och fritidsförvaltningen samt mark- och exploateringsenheten för interngranskning. Inkomna synpunkter har beaktats och resulterat i revideringar samt kompletteringar av dokumentet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att koncept till Falkenbergs
grönstrukturstrategier antas.
Yrkande och beslut
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att det i
strategin inkluderas att plantering ska ske av ätbara frukt- och bärväxter.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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§ 90
Årsredovisning 2014. KS 2015-119

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna årsredovisning för 2014.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2014
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomi- och strategienhet har upprättat årsredovisning för
2014.
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§ 91
Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Justera nämndernas budgetramar för ökade kostnader för avskrivning, internränta samt
drift för nya investeringar med totalt 17 547 tkr enligt sammanställt underlag.
2 Justera kultur- och fritidsnämndens budgetram med -1 109 tkr på grund av korrigering i
internhyressystemet.
Beslutsunderlag
Sammanställning nämndernas ramar 2015.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas budgetramar justeras årligen för de kapitalkostnader (kostnader för
avskrivning och internränta) som försvinner i samband med att avskrivningsunderlaget
minskar. På motsvarande sätt får nämnderna kompensation för nytillkommande
kapitalkostnader när investeringar aktiveras.
I samband med bokslutet fastställdes vilka investeringar som blev slutförda under 2014.
Dessa kommer att generera kapitalkostnader 2015 med 17 468 tkr, vilka fördelas enligt
sammanställning av nämndernas ramar 2015.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram justeras med 20 tkr för utökade skötselytor vid
Lövstaviksområdet. Tekniska nämndens budgetram justeras med 60 tkr för ökande
driftskostnader till följd av följande färdigställda investeringar; cirkulationsplats väg
767/Strandvägen (10 tkr), gatubelysning Ringsegård (20 tkr), Beläggning och belysning
Solhagavägen (10 tkr), belysning laxpromenaden (10 tkr) samt utbyte av biljettautomater
(10 tkr).
Vid analyser av internhyresfilen upptäcktes att underlaget för justering av internhyrorna i
budget 2015 var felaktigt. Kultur- och fritidsnämndens budgetram för internhyra har
justerats med 22 tkr, men den verkliga förändringen är -1 087 tkr. Kultur och
fritidsnämndens budgetram justeras därför med -1 109 tkr.
Ekonomi
Medel för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar finns avsatta centralt
och tilldelning görs årligen. Även justeringen av budget för kultur- och fritidsnämndens
internhyra räknas av mot centralt avsatta medel.
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§ 92
Överföring av projektansvar för ”Steget vidare”
KS 2015-121

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överföra ansvaret för projektet ”Steget vidare” från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Projektet syftar till att öka sysselsättning för ungdomar som avslutat
gymnasiesärskolan.
2 Överföra budgeterade medel för projektet ”Steget vidare” från kommunstyrelsen till
socialnämnden 2015 med 1 mkr samt 1,5 mkr 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning nämndernas ramar 2015.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2014 finns medel avsatta till projektet ”Steget vidare” med syfte att minska antalet
deltagare som går från gymnasiesärskolans nationella program in i daglig verksamhet.
Dessutom öka mångfalden på arbetsmarknaden genom att anställa personer med lindrig
utvecklingsstörning i Falkenbergs kommun och också bidra till att även privata
arbetsgivare anställer från målgruppen. För att projektarbetet ska bedrivas och följas upp
på effektivaste sätt föreslås att ansvaret och budgeten för projektet fr.o.m. 2015 övergår till
socialnämnden, som leder och samordnar projektet.
Ekonomi
Förslaget innebär en omfördelning av kommunstyrelsens och socialnämndens budgetramar
2015 och 2016 men påverkar inte kommunens ekonomi totalt sett.
Övervägande
Projektansvaret bör, för bästa uppföljning och kontroll, ligga hos den nämnd som leder och
samordnar projektet. Därmed bör ansvaret och budgeten övergå från kommunstyrelsen till
socialnämnden fr.o.m. 2015.
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§ 93
Medborgarförslag om en tävling avseende utsmyckning
av bropelarna av f.d. järnvägsbron. KS 2014-430

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå den del av medborgarförslaget som avser utlysa en tävling för att utsmycka
bropelarna i Ätran.
2 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införliva utsmyckning av bropelarna i Ätran
i sina prioriteringslista över offentlig utsmyckning i kommunen.
3 Medel för utsmyckningen finansieras via löpande investeringar av offentlig
utsmyckning.
4 Därmed anses medborgarförslagen behandlade.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-25
Tekniska nämnden § 76, 2014-10-15
Medborgarförslag 2014-11-12
Medborgarförslag 2015-01-27
Medborgarförslag 2015-02-03
Sammanfattning av ärendet
Tre stycken medborgarförslag har inkommit där samtliga förslagställare föreslår någon
form av utsmyckning de gamla bropelare som finns kvar från den gamla järnvägsbron över
Ätran.
John Erik Nilsson föreslår att någon form av tävling för att utsmycka bropelarna.
Dan Johansson föreslår att det arrangeras någon form av sarg runt brofundamenten där det
går att plantera lämpliga växter som utsmyckning.
Gudrun Eirefelt föreslår att bropelarna ska kaps till ca 1-2 meter över vattennivån och att
statyer, konstverk eller växtlighet bör placeras på det som då kvarstår av bropelarna.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig om en motion som
gällande att utsmycka bropelarna genom att arrangera en konsttävling. Tekniska nämnden
lämnade då i korthet följande yttrande:
Bropelarna har en placering väldigt centralt i staden. En gång- och cykelbro över Ätran på
de gamla bropelarna skulle kunna förbinda bostadsområdena syd och sydost om Ätran med
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Gamla stan samt bostadområdena väster om Ätran med idrottsplatsen och Vallarna
samtidigt som de sannolikt skulle skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk genom staden.
Om bropelarna tas bort skulle detta sannolikt leda till att någon gång- och cykelbro inte
kan byggas i framtiden då området kring Ätran åtnjuter skydd i form av Natura 2000område.
Kultur- och fritidsnämnden lämnade i korthetföljande yttrande:
En konsttävling kräver administration och ett juryarbete trotts att det på förhand inte går att
säga om förslagen som inkommer kommer kunna genomföras. Därför avstyrker kultur- och
fritidsnämnden detta förslag.
Ekonomi
Förslaget påverkar i sak inte kommunens budget då förslaget innebär att kultur- och
fritidsnämnden själva prioriterar när utsmyckningen ska göras och då inom befintlig
budgetram.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens uppfattning att det vore olyckligt
att ta bort bropelarna vilket sannolikt skulle omöjliggöra en framtida gång- och cykelväg
över Ätran där bropelarna är placerade idag. Att kapa bropelarna i enlighet med Gudrun
Eirefelts förslag anses inte heller lämpligt då detta sannolikt skulle kunna fördyra en
framtida bro väsentligt.
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagställarnas uppfattning att bropelarna inte ser
särskilt attraktiva ut och borde utsmyckas samtidigt som förvaltningen delar kultur- och
fritidsnämnden uppfattning att det av kostnadsskäl inte är lämpligt att utlysa en konsttävling för att utsmycka bropelarna i Ätran. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införliva utsmyckning av bropelarna i Ätran
i sina prioriteringslista över offentlig utsmyckning i kommunen. Huruvida utsmyckningen
ska ske genom att bygga sarger runt bropelarna eller inte överlåts till kultur- och fritidsnämnden att besluta. Detta eftersom kultur- och fritidsförvaltningen lämpligast själva bör
bedöma till vilken kostnad samt hur bropelarna ska utsmyckas.
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§ 94
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till
f.d järnvägsbron (sarg och växter). KS 2015-30

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införliva utsmyckning av bropelarna i Ätran
i sina prioriteringslista över offentlig utsmyckning i kommunen.
2 Uppdra åt nämnden att själva bedöma hur utsmyckning sker på lämpligast vis.
3 Medel för utsmyckningen finansieras via löpande investeringar av offentlig
utsmyckning.
4 Därmed anses medborgarförslagen behandlade.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-25
Tekniska nämnden § 76, 2014-10-15
Medborgarförslag 2014-11-12
Medborgarförslag 2015-01-27
Medborgarförslag 2015-02-03
Sammanfattning av ärendet
Tre stycken medborgarförslag har inkommit där samtliga förslagställare föreslår någon
form av utsmyckning de gamla bropelare som finns kvar från den gamla järnvägsbron över
Ätran.
John Erik Nilsson föreslår att någon form av tävling för att utsmycka bropelarna.
Dan Johansson föreslår att det arrangeras någon form av sarg runt brofundamenten där det
går att plantera lämpliga växter som utsmyckning.
Gudrun Eirefelt föreslår att bropelarna ska kaps till ca 1-2 meter över vattennivån och att
statyer, konstverk eller växtlighet bör placeras på det som då kvarstår av bropelarna.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig om en motion som
gällande att utsmycka bropelarna genom att arrangera en konsttävling. Tekniska nämnden
lämnade då i korthet följande yttrande:
Bropelarna har en placering väldigt centralt i staden. En gång- och cykelbro över Ätran på
de gamla bropelarna skulle kunna förbinda bostadsområdena syd och sydost om Ätran med
Gamla stan samt bostadområdena väster om Ätran med idrottsplatsen och Vallarna
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samtidigt som de sannolikt skulle skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk genom staden.
Om bropelarna tas bort skulle detta sannolikt leda till att någon gång- och cykelbro inte
kan byggas i framtiden då området kring Ätran åtnjuter skydd i form av Natura 2000område.
Kultur- och fritidsnämnden lämnade i korthetföljande yttrande:
En konsttävling kräver administration och ett juryarbete trotts att det på förhand inte går att
säga om förslagen som inkommer kommer kunna genomföras. Därför avstyrker kultur- och
fritidsnämnden detta förslag.
Ekonomi
Förslaget påverkar i sak inte kommunens budget då förslaget innebär att kultur- och
fritidsnämnden själva prioriterar när utsmyckningen ska göras och då inom befintlig
budgetram.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens uppfattning att det vore olyckligt
att ta bort bropelarna vilket sannolikt skulle omöjliggöra en framtida gång- och cykelväg
över Ätran där bropelarna är placerade idag. Att kapa bropelarna i enlighet med Gudrun
Eirefelts förslag anses inte heller lämpligt då detta sannolikt skulle kunna fördyra en
framtida bro väsentligt.
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagställarnas uppfattning att bropelarna inte ser
särskilt attraktiva ut och borde utsmyckas samtidigt som förvaltningen delar kultur- och
fritidsnämnden uppfattning att det av kostnadsskäl inte är lämpligt att utlysa en konsttävling för att utsmycka bropelarna i Ätran. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införliva utsmyckning av bropelarna i Ätran
i sina prioriteringslista över offentlig utsmyckning i kommunen. Huruvida utsmyckningen
ska ske genom att bygga sarger runt bropelarna eller inte överlåts till kultur- och fritidsnämnden att besluta. Detta eftersom kultur- och fritidsförvaltningen lämpligast själva bör
bedöma till vilken kostnad samt hur bropelarna ska utsmyckas.
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§ 95
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till
f.d. järnvägsbron (korta bropelarna). KS 2015-46

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå den del av medborgarförslaget som avser korta befintliga bropelare.
2 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införliva utsmyckning av bropelarna i Ätran
i sina prioriteringslista över offentlig utsmyckning i kommunen.
3 Medel för utsmyckningen finansieras via löpande investeringar av offentlig
utsmyckning.
4 Därmed anses medborgarförslagen behandlade.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-25
Tekniska nämnden § 76, 2014-10-15
Medborgarförslag 2014-11-12
Medborgarförslag 2015-01-27
Medborgarförslag 2015-02-03
Sammanfattning av ärendet
Tre stycken medborgarförslag har inkommit där samtliga förslagställare föreslår någon
form av utsmyckning de gamla bropelare som finns kvar från den gamla järnvägsbron över
Ätran.
John Erik Nilsson föreslår att någon form av tävling för att utsmycka bropelarna.
Dan Johansson föreslår att det arrangeras någon form av sarg runt brofundamenten där det
går att plantera lämpliga växter som utsmyckning.
Gudrun Eirefelt föreslår att bropelarna ska kaps till ca 1-2 meter över vattennivån och att
statyer, konstverk eller växtlighet bör placeras på det som då kvarstår av bropelarna.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig om en motion som
gällande att utsmycka bropelarna genom att arrangera en konsttävling. Tekniska nämnden
lämnade då i korthet följande yttrande:
Bropelarna har en placering väldigt centralt i staden. En gång- och cykelbro över Ätran på
de gamla bropelarna skulle kunna förbinda bostadsområdena syd och sydost om Ätran med
Gamla stan samt bostadområdena väster om Ätran med idrottsplatsen och Vallarna
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samtidigt som de sannolikt skulle skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk genom staden.
Om bropelarna tas bort skulle detta sannolikt leda till att någon gång- och cykelbro inte
kan byggas i framtiden då området kring Ätran åtnjuter skydd i form av Natura 2000område.
Kultur- och fritidsnämnden lämnade i korthet följande yttrande:
En konsttävling kräver administration och ett juryarbete trotts att det på förhand inte går att
säga om förslagen som inkommer kommer kunna genomföras. Därför avstyrker kultur- och
fritidsnämnden detta förslag.
Ekonomi
Förslaget påverkar i sak inte kommunens budget då förslaget innebär att kultur- och
fritidsnämnden själva prioriterar när utsmyckningen ska göras och då inom befintlig
budgetram.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens uppfattning att det vore olyckligt
att ta bort bropelarna vilket sannolikt skulle omöjliggöra en framtida gång- och cykelväg
över Ätran där bropelarna är placerade idag. Att kapa bropelarna i enlighet med Gudrun
Eirefelts förslag anses inte heller lämpligt då detta sannolikt skulle kunna fördyra en
framtida bro väsentligt.
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagställarnas uppfattning att bropelarna inte ser
särskilt attraktiva ut och borde utsmyckas samtidigt som förvaltningen delar kultur- och
fritidsnämnden uppfattning att det av kostnadsskäl inte är lämpligt att utlysa en konsttävling för att utsmycka bropelarna i Ätran. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införliva utsmyckning av bropelarna i Ätran
i sina prioriteringslista över offentlig utsmyckning i kommunen. Huruvida utsmyckningen
ska ske genom att bygga sarger runt bropelarna eller inte överlåts till kultur- och fritidsnämnden att besluta. Detta eftersom kultur- och fritidsförvaltningen lämpligast själva bör
bedöma till vilken kostnad samt hur bropelarna ska utsmyckas.
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§ 96
Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till
och från orter utanför Falkenbergs centralort samt
utredning av prisbild för enskilda vid kollektivt åkande.
KS 2014-370

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 I dialog med Hallandstrafiken lyfta behovet av ökad turtäthet till Långås.
2 Med medborgarförslaget som grund begära en sammanställning av principerna för
prissättning och planerad framtida prisutveckling från Region Halland.
3 Tillköp från Falkenberg för att öka turtätheten från NOD-orter till Falkenbergs
centralort är i dagläget inte aktuellt.
4 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-11
Medborgarförslag 2014-10-01
Tekniska nämnden 2014-12-17
Sammanfattning av ärendet
Karin Östergren har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår:
-En utökning av kollektivtrafiken till och från NOD-orter utanför Falkenbergs centralort
för att därmed öka möjligheterna för alla kommuninvånare att ta del av centralortens utbud.
-En utredning av prisbilden för enskilda vid kollektivt åkande.
Tekniska nämnden avger följande yttrande:
Hallandstrafiken planerar, utför och finansierar kollektivtrafiken i Hallands län på uppdrag
av Region Halland. Som grund för prioriteringar av resurser till kollektivtrafiken finns
Trafikförsörjningsprogrammet för Halland. I det dokumentet har strategiska inriktningar
för utvecklingen av kollektivtrafiken pekats ut. En huvudstrategi är såsom Hallandstrafikens trafikutvecklare har svarat att kollektivtrafiken främst ska rikta sig till arbetsresor
och där det finns ett stort resande.
Det har tidigare funnits ett något större utbud av resmöjligheter från Långås på kvällar och
helger. Resandet på dessa linjer har varit lågt och det är därför som linjerna har dragits in.
Även idag är resandet mycket lågt på de turer som går på lördagarna (0,3 - 2,3 resande per
tur i genomsnitt i höst).
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Långås är som förslagsställaren skriver en utpekad nod i vår översiktsplan och Falkenbergs
kommun kommer att lyfta fram det i dialogen med Hallandstrafiken för att
kollektivtrafiken till Långås ska förbättras.
Avseende prissättningen på kollektivtrafiken så är den skattefinansierad till ca 50 %:
Det vill säga att resenären i biljettpriset betalar ca 50 % av vad resan verkligen kostar. Att
resan är skattefinansierad beror på att det finns stora samhällsvinster att göra om fler åker
kollektivt. Samtidigt har detta vägts emot att det finns personer som betalar skatt men som
inte har tillgång till kollektivtrafik och naturligvis även emot hur mycket skattemedel som
politiken har valt att avsätta för kollektivtrafiken och vad dessa medel ska användas till.
Eftersom det är Region Halland som finansierar kollektivtrafiken är det Region Halland
som också är ansvarara för prissättningen. Falkenbergs kommun kommer med medborgarförslaget som grund begära en sammanställning av principer för prissättning och
planerad framtida prisutveckling från Region Halland.
Ekonomi
Kollektivtrafiken finansieras idag av Region Halland. Enskilda kommuner har möjlighet
att fatta beslut om att subventionera resandet ytterligare, öka turtätheten eller finansiera
nya turer genom tillköp.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens synpunkter om att i dialog med
Hallandstrafiken se hur kollektivtrafiken i Långås kan förbättras samt begära en sammanställning av principerna för prissättning och planerad framtida prisutveckling från Region
Halland. Dessutom förtydligas att Falkenbergs kommun i dagsläget inte kommer genomföra några tilläggsköp för att öka turtätheten till NOD-orterna runt Falkenberg utan istället
i dialog med Hallandtrafiken försöka utöka utbudet i kollektivtrafiken.
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§ 97
Medborgarförslag om handikapparkeringar vid
Klitterbadet. KS 2014-397

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Behovet av parkeringsplatser för rörelsehindrade beaktas i den pågående detaljplan för
kv. Strandbaden 3 m.fl.
2 Meddela förslagsställaren den antagna detaljplanen för kv. Strandbaden 3 m.fl.
3 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram provisoriska handikapparkeringar i
anslutning till Klitterbadets huvudentré fram till dess att detaljplanen för kv. Strandbaden 3 m.fl antas.
4 Därmed anses medborgaförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-11
Medborgarförslag 2014-10-07
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3, 2015-02-17
Tekniska nämndens beslut § 99, 2014-12-17
Bifogad bild
Sammanfattning av ärendet
Gunnar Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att det byggs
ett par handikapparkeringsplatser i anslutning till Klitterbadet huvudentré för att öka
tillgängligheten för alla.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget. Tekniska
nämnden avger i korthet följande:
Parkeringsplatser som riktar sig till specifik verksamhet ansvarar respektive verksamhet
för. På Klitterbadets baksida finns idag tre parkeringsplatser för rörelsehindrade.
Kultur- och fritidsnämnden avger i korthet följande:
Kultur- och fritidsnämnden delar förslagsställarens uppfattning att det är en bit att gå från
den stora parkeringen till Klitterbadets huvudentré.
Nämnden vill dock lyfta fram att det finns tre parkeringsplatser för rörelsehindrade på
Klitterbadet vid entrén från Kattegattvägen, till vilken personer med rörelsehinder
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hänvisas. Arbete med en ny detaljplan för kv. Strandbaden pågår. Kultur- och
fritidförvaltningen har i samband med detta lyft frågan om parkeringsplatser för
rörelsehindrade.
Förvaltningen har i uppdrag att utarbeta en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för
att öka anläggningens attraktion. Förslaget till Vision för Klitterbadet kommer att slutföras
och behandlas av nämnden under 2015.
Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att nuvarande tre parkeringsplatser för
rörelsehindrade i dag är tillräckligt antal och att eventuell förändring, placering och antal
parkeringsplatser för rörelsehindrade, bör behandlas först när kommunstyrelsen tar
ställning till hur man vill agera med anledning av förslaget till ny vision.
Ekonomi
Förslaget påverkar i dagsläget inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det under ett pågående detaljplansarbete är lämpligast att inarbeta förslagställarens synpunkter i den aktuella
detaljplanen då en helhetsöversikt görs över området. I detaljplansarbetet bör särskilt
beaktas hur visionsarbetet fortgår så att beslut inte fattas att viss mark inte får användas till
parkeringsplatser och detaljplanen måste justeras strax efter antagande. Därmed anses
medborgarförslaget behandlat.
Upplysningsvis meddelas att det vid de tre handikapparkeringarna vid Västerhavsvägen
finns en ingång och omklädningsrum som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. För personer som bokat aktiviter möter personalen upp. Övriga tider så
hänvisas personer trycka på ringklockan vid entrén så kommer personal och öppnar.
Yrkande och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att kultur- och
fritidsnämnden tar fram provisoriska handikapparkeringar i anslutning till Klitterbadets
huvudentré fram till dess att detaljplanen för kv. Strandbaden 3 m.fl antas.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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