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§ 211
Modeller för à-pris per barn/elev i resursfördelningsmodellen. Dnr KS 2013-69
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Skicka förslaget på resursfördelningsmodell till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.
2 Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast 10 september.
Beslutsunderlag
Strategienhetens skrivelse Uppdragsredovisning à-priser förskola och grundskola 130610
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2013 lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen
att ta fram en modell för hur à-priset per barn/elev ska räknas i resursfördelningssystemet.
Syftet är att säkerställa principen om bidrag på lika villkor för kommunens verksamheter
och andra huvudmän.
Detta uppdrag har kopplats ihop med det uppdrag som kommunstyrelsen lämnade till
strategienheten (2013 § 6) att se över kommunstyrelsens resursfördelningssystem så att en
lokalersättning finns med i det à-pris som används för beräkning av volymersättning till
barn- och utbildningsnämnden.
Inom uppdraget har strategienheten valt att utvärdera den nuvarande
resursfördelningsmodellen som helhet.
Förslaget innehåller förändrade à-priser för förskola och grundskola. À-priserna för
gymnasieskola och fritidshem har inte setts över i detta arbete i avvaktan på resultatet av
uppdragen genomlysning av gymnasieskolan samt mätning av närvarograd i
fritidshemmen. En mer ingående beräkning av à-priserna för fritidshem och gymnasieskola
och även för à-priser inom socialnämndens område föreslås till fortsatt uppdrag.
Utredningen föreslår även förändrade principer avseende kompensationer för
löneökningar. Istället för att inför det kommande året budgetera löneökningarna centralt för
att kompensera nämnderna när löneavtalen är klara föreslås att nämndernas budgetramar
räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (sammanvägt index över
prisförändringen på arbetskraft samt övrig förbrukning). Enligt denna princip ansvarar
nämnderna för fördelningen av budget för löneökningar.
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Ekonomi
Modellen innebär en ökning av de resurser som följer volymförändringarna. Jämfört med
ramjusteringarna för volymförändringar i förskola och grundskola 2013 innebär förslaget
ca 500 tkr i ökad budgetram för förskolan och 1 mkr i lägre budgetram för grundskolan.
Utredningen visar att lokalutnyttjandet inom grundskolan endast är 84 %. Om
lokalkostnadskompensationen ska ta hänsyn till det lägre lokalutnyttjandet sjunker
kompensationen till barn- och utbildningsnämnden för elever i kommunala skolor med 6,7
mkr.
Övervägande
Förslaget innebär en resursfördelningsmodell där à-priserna, jämfört med dagens à-priser,
innehåller fler ofördelade poster samt kostnader för lokaler och administration. Detta
innebär en ökning av de resurser som följer volymförändringarna. Modellen innebär att
barn- och utbildningsnämnden till skillnad från idag får kompensation per elev som på ett
bättre sätt täcker det bidrag som ska fördelas ut till fristående verksamhet.
Resursfördelningsmodellen kommer att ställa högre krav på nämndens och förvaltningens
förmåga att hushålla med resurser över tid och fördela och styra om resurser dit det är
nödvändigt. Nämnden ansvarar för att sänka lokalkostnaderna motsvarande 6,7 mkr pga.
det låga lokalutnyttjandet. Detta förfarande förutsätter att tekniska nämndens förslag till
principer för hur nämnderna ska kunna lämna lokaler beslutas under hösten 2013.
Resursfördelningsmodellen inkl. förändrad kompensation för lokalkostnader föreslås
användas i budgeten 2014.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att förslaget på resursfördelningsmodell skickas till
barn- och utbildningsnämnden för yttrande och att detta yttrande ska lämnas till
kommunstyrelsen senast 10 september.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot strategienhetens förslag och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons förslag.
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§ 212
Kommunalt bredbandsbolag. Dnr KS 2013-205
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen angående kommunalt bredbandsbolag till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nya omständigheter på marknaden har uppkommit som påverkar ärendet om bildande av
ett kommunalt bredbandsbolag. Omständigheterna kan komma att påverka kommande
beslut och kommunstyrelseförvaltningen har därför bett om att få informera
kommunstyrelsens arbetsutskott om situationen.
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§ 213
ÖP 2.0. Godkännande koncept till granskningshandling.
Dnr KS 2010-247

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna koncept till handling för granskning med de kompletteringar och justeringar
som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-11.
Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse för översiktsplanen daterad 2013-03-20, beslutad 2013-04-09, §86
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2013-06-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-06-11
Ärende
Översiktplanen för Falkenberg, ÖP 2.0 omarbetas för närvarande inför
granskningsutställning.
Sammanfattning
Samrådshandlingen för Falkenbergs nya översiktsplan, ÖP 2.0, har varit ute på samråd
under perioden 24 oktober 2012 – 7 januari 2013.
Samtliga yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse tillsammans med förslag till
fortsatta revideringar. Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-09
(§86) och samtidigt godkände man de förslag till revideringar av planhandlingarna som
förelåg med vissa kompletteringar.
Övervägande
De beslutade förändringarna innebär kraftig omarbetning av handlingarna. Samtliga förslag
till planeringsinriktningar samlas i den första delen, del I, vilken därmed tydligare kommer
att visa den kommunala viljeyttringen. Del II renodlas till att bli mer beskrivande och utgör
därmed bakgrund till förslagen i översiktsplanens första del.
Avstämning av de verkställda revideringarna har genomförts i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2013-06-11.
Om erforderliga beslut fattas så föreslås handlingarna genomgå granskningsförfarande i
september 2013.
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§ 214
Exploateringsavtal samt regleringsavtal med Arvidstorps KS, KF
Service AB rörande Arvidstorp 1:39, Bussen 1, Bilen 3
och Arvidstorp 1:161. Dnr KS 2013-241
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal med Arvidstorps Service AB, baserat
detaljplaneförslag för kv Bilen m fl.
2 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Arvidstorp 1:39,
Bussen 1, Bilen 3 och Arvidstorp 1:161.
Beslutsunderlag
Förslag till exploateringsavtal (nr 201) med Arvidstorps Service AB – upprättat av SBK
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Arvidstorp 1:39, Bussen 1,
Bilen 3 och Arvidstorp 1:161 – upprättat av SBK
Förslag till ny detaljplan för kv Bilen m fl- behandlas parallellt med detta ärende
Förslag till iordningställande av Batterivägen kopplat genomförandet av detaljplanenbehandlas parallellt med detta ärende
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2013-06-10
Sammanfattning av ärendet
Då detaljplanen för ”kv Bilen m fl” är klar för antagande har stadsbyggnadskontoret
upprättat förslag till exploateringsavtal samt förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering mellan kommunen och Arvidstorps Service AB (exploatören) i syfte att
reglera genomförandet av detaljplanen. Antagandet av förslaget till ny detaljplan behandlas
parallellt med detta ärende.
Exploatörens syfte med planläggningen är att se över byggrätten på sina ägda fastigheter
Bussen 1, Bilen 3 och Arvidstorp 1:161. Byggnaden inom Bilen 3 avser exploatören
använda som livsmedelsbutik vilket detaljplaneförslaget ger möjlighet till. För att
möjliggöra parkeringen till livsmedelsbutiken krävs dock att kommunala allmänna
anläggningar (gata, gc-väg med tillbehör) på Arvidstorpsvägen ändras samt att mark
regleras till Bussen 3. Exploatören erlägger en exploateringsavgift om 200 000 kr till
kommunen som ersättning för ändringen av de kommunala allmänna anläggningarna som
åsamkas av exploatörens intressen. Utöver ersättningen har exploatören bekostat delar av
detaljplaneläggningen (80 %) och överlåter allmän platsmark till kommunen från sina
fastigheter som behövs för att genomföra hela detaljplanens intentioner. Exploatören ska
dessutom ge de ledningshavare som har befintliga ledningar inom området som överförs till
Bussen 3 en kostnadsfri rätt att ha kvar ledningarna inom området. I övrigt innehåller
exploateringsavtalet sedvanliga villkor.
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Genom tecknandet av överenskommelsen om fastighetsreglering genomförs
marköverlåtelser mellan kommunens fastighet Arvidstorp 1:39 och exploatörens
fastigheter Bussen 1, Bilen 3 och Arvidstorp 1:161. Till exploatörens fastighet Bilen 3
överförs ett område av Arvidstorp 1:39 där parkeringen till livsmedelsbutiken kan ske. Till
kommunens fastighet Arvidstorp 1:39 överförs 5 områden (med föreslagen allmän
platsmark och oplanlagd mark) från exploatörens fastigheter som krävs för att genomföra
detaljplaneläggningens intentioner. Ingen ersättning för de överförda markområdena sker
mellan parterna och fastighetsregleringskostnaderna för åtgärderna delas lika av parterna.
Överenskommelsen är villkorad av att detaljplaneförslaget vinner laga kraft.
Detaljplaneförslaget omfattar utöver Arvidstorps Service ABs (exploatörens) intressen en
av huvudinfarten till Stafsingeområdet vilket ger kommunen möjlighet att få till en mer
attraktiv och funktionell gatustruktur även längs Batterivägen och Vias väg. Batterivägens
ombyggnad behandlas i ett ärende parallellt med detta ärende. Åtgärder på Vias väg
förväntas inte ske innan utbyggnad av infrastruktur för kommunens markreserv i
Stafsingeområdet blir aktuellt.
Ekonomi
Exploateringsavgiften om 200 000 kr används för att smalna av Arvidstorpsvägen och anlägga en ny gång- och cykelväg med planteringar och belysning förbi fastigheten Bussen 3.
Endast marklösen inom exploatörens fastigheter för att möjliggöra åtgärder på
Batterivägen och Vias väg sker i detta ärende. Ersättningen för denna marklösen kvittas
bort i överenskommelsen om fastighetsreglering. Förrättningskostnaden för marklösen
(halva fastighetsregleringskostnaden) belastar kommunstyrelsens verksamhet
markförsörjning.
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§ 215
Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl.
Dnr KS 2013-240

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge tekniska nämnden i uppdrag att anvisa medel i budgetarbetet för iordningställande
av Batterivägen, i enlighet med detaljplaneförslag för kv Bilen m fl.
Beslutsunderlag
Förslag till ny detaljplan för kv Bilen m fl- behandlas parallellt med detta ärende
Förslag till exploateringsavtal samt regleringsavtal med Arvidstorps Service AB behandlas
parallellt med detta ärende
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2013-06-10
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för ”kv Bilen m fl” är klar för antagande. Antagandet av förslaget till ny
detaljplan samt avtal med Arvidstorps Service AB behandlas parallellt med detta ärende.
Detaljplaneförslaget omfattar, utöver Arvidstorps Service ABs intressen, en av
huvudinfarterna till Stafsingeområdet vilket ger kommunen möjlighet att få till en mer
attraktiv och funktionell gatustruktur längs Arvidstorpsvägen, Batterivägen och Vias väg.
Batterivägens ombyggnad är angelägen då detta utgör ett viktigt stråk till
Falkagårdsområdet och med tanke på att industriområdet runt Batterivägen håller på att
ändra karaktär till mer handel kommer detta stråk att bli än viktigare. Batterivägen utgör
även infarten till den byggklara tomten för flerbostadshus som Fabo förvärvat av
kommunen inom kv Fjällvråken.
Ombyggnaden av Batterivägen med separerad gång- och cykelbana och förstorad vändplats
ses därför som angeläget att utföra. Då ombyggnaden av Batterivägen inte omfattas av
avtalen med Arvidstorps Service ABs är detta något som måste finansieras på annat sätt.
Viss del av kostnaden (vändplatsen) ska Fabo bekosta i det exploateringsavtal de tecknade
med kommunen när kv Fjällvråken planlades. Medel för resterande del måste beaktas i
budgetarbetet för tekniska nämndens investeringar/verksamhet. Iordningställandet av
Batterivägen måste även föregås av att mark som är utlagd som allmän platsmark inom
fastigheterna Bilen 2 och Bussen 3 inlöses av kommunen.
Åtgärder på Vias väg förväntas inte ske innan utbyggnad av infrastruktur för kommunens
markreserv i Stafsingeområdet blir aktuell. Planprogram för hela Stafsingeområdet pågår
som kommer att ge mer underlag för hur utbyggnaden av Vias väg förväntas ske.
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Ekonomi
Batterivägens föreslagna ombyggnad med separerad gång- och cykelväg, plantering och
utökning av vändplats beräknas hamna på ca 1 200 000 kr. Viss del av kostnaden
(vändplatsen) ska Fabo bekosta i det exploateringsavtal de tecknade med kommunen när
kv Fjällvråken planlades. Medel för resterande del måste beaktas i budgetarbetet för
tekniska nämndens investeringar/verksamhet.
Medel för inlösen av mark rörande fastigheterna Bilen 2 och Bussen 3 belastar
kommunstyrelsens verksamhet markförsörjning.
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§ 216
Detaljplan för kv Bilen m fl. Dnr KS 2011-228

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget.
Beslutsunderlag
Planförslag (plankarta och beskr), antagandehandlingar (reviderade efter ksau´s beslut
2013-05-21)
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2013-05-31
Sammanfattning av ärendet
Planförslag för kv Bilen m fl har upprättats och har därefter varit föremål för såväl samråd
som granskningsutställning, i enlighet med reglerna i Plan- och bygglagen.
Bakgrund
Ett planarbete har bedrivits, i syfte att möjliggöra utvecklingen av området vid
Arvidstorpsvägen till ett lokalt centrum för närområdet. Planförslag med
planbestämmelser, som bl a möjliggör mer handel i området, har utarbetats, varit på
samråd, reviderats med anledning av inkomna synpunkter och därefter varit utställt för
granskning. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-05-21 varvid man
beslöt om vissa ändringar i planförslaget inför antagandet.
Ekonomi
Vid omvandling av det befintliga industriområdet till ett lokalt centrum för hela
Stafsingeområdet uppkommer kostnader på allmän plats -trygghetsskapande åtgärder samt
uppsnyggning, anläggande av gc-vägar mm. Fördelning av de kostnader som uppkommer
inom planområdet (åtgärder på allmän plats mm), mellan exploatören och kommunen,
regleras av exploateringsavtal. Vissa kostnader bedöms komma att belasta den kommunala
budgeten.
Planförslagets förväntade resultat (skapandet av ett lokalt centrum för stadsdelen Stafsinge)
förväntas ge positiva effekter på såväl det aktuella, som det större områdets attraktivitet.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har upprättat antagandehandlingar och föreslår att planförslaget
antas. Parallellt med färdigställande av planförslaget har exploateringsavtal utarbetas.
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§ 217
Information om lokalvård – nytt avtal. Dnr KS 2013-22
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om nytt avtal till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet informeras om det nya avtalet gällande lokalvård i kommunen.
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§ 218
Medborgarförslag om minskning av kommuninvånarnas
exponering för rök från eldning med fasta bränslen.
Dnr KS 2013-36

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-01-25 om åtgärder för att minska kommuninvånarnas exponering
för rök från eldning med fasta bränslen.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden § 28/13 (med underyttrande från
stadsbyggnadskontoret 2013-03-08).
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framföres förslag på olika åtgärder som kan minska kommuninvånarnas exponering för rök från eldning med fasta bränslen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerar översiktligt om kunskapsläget på området,
lagrum och domstolspraxis m m. I sin sammanfattande bedömning ställer sig nämnden
positiv till ”en viss reglering av eldning med fast bränsle”. Denna reglering bör enligt
nämnden i så fall göras i hälsoskyddsföreskrifterna. Det finns enligt nämnden gott om
underlag för ett sådant arbete.
Ekonomi
Det beslutsförslag som här framföres påverkar inte kommunens ekonomi. Om nya resurser
ska tillföras för personal och/eller utrustning så har det givetvis ekonomiska effekter.
Övervägande
Med utgångspunkt från vad miljö- och hälsoskyddsnämnden framför i sitt yttrande föreslår
kanslienheten föreslår att nämnden ges får i uppdrag att överväga om viss reglering av
eldning med fast bränsle ska införas i hälsoskyddsföreskrifterna och om så bedöms
lämpligt återkomma med förslag härom samt redovisa vilka effekter som kan uppkomma.
Yrkande och beslut
Jan Dickens (S) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
Jan Dickens förslag.
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§ 219
Uppdragsbeskrivning Vattendirektivsgruppen.
Dnr KS 2013-221
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anta förslag till organisation och arbetsformer för Vattendirektivsgruppen med
tillägget att texten i skrivelsens näst sista stycke ändras till ”Samordnaren för
Vattendirektivsgruppen föreslås få formell befogenhet att, i samråd med
Vattendirektivsgruppen, besluta om fördelningen av dessa medel.”
Beslutsunderlag
Förslag till Organisation och arbetsformer för Vattendirektivsgruppen 2013-04-29
Sammanfattning av ärendet
Sedan år 2000 finns det ett gemensamt regelverk inom EU som ska säkra god vattenkvalité
i alla vatten – EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivet har nu införlivats i svensk
lagstiftning och för att uppnå vattendirektivets mål har ett åtgärdsprogram tagits fram som
riktar sig till kommuner och statliga myndigheter.
Vattenfrågorna och uppdragen i åtgärdsprogrammet berör många olika delar av
kommunens organisation. Kommunen har därför en förvaltningsövergripande arbetsgrupp,
”Vattendirektivsgruppen”, för samordning av frågor rörande vattenförvaltningen enligt
ramdirektivet för vatten. I Vattendirektivsgruppen ingår i nuläget representanter från miljöoch hälsoskyddsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och VIVAB.
Vattendirektivsgruppens arbete med att samordna kommunens arbete med vattenfrågor har
utvecklats och utvidgats under de senaste åren och därav finns behov av att förtydliga
gruppens uppdrag.
Ekonomi
Förslaget ryms inom befintlig budget och påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Vattendirektivsgruppen huvuduppdrag föreslås vara att samordna kommunens arbete med
hållbar vattenförvaltning och uppdrag kopplade till ramdirektivet för vatten. Gruppen ska
även bidra till ett ökat informationsutbyte internt rörande vattenfrågor och bidra till
förvaltnings- och bolagsövergripande samarbete kring vatten. Vattendirektivsgruppen ska
fungera som kommunens informationskanal till myndigheter och vattenråd.
Kommunens representanter i vattenråden ska representera Falkenbergs kommun i
vattenråden samt ansvara för att förankra beslut i vattenrådet i den egna organisationen.
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Detta är ett krävande uppdrag. Vattendirektivsgruppen föreslås därför fungera som ett stöd
för kommunens representanter/ombud i detta uppdrag. Vattendirektivsgruppen ska också
vara beredande enhet inför KS beslut om instruktioner till kommunens
representanter/ombud i vattenråden. Vattendirektivsgruppen får då uppdraget att fungera
som en länk mellan kommunstyrelsen och kommunens representanter i vattenråden. Detta
förslag ställer stora krav på alla länkar i denna informationskedja, men kan
förhoppningsvis underlätta representanternas arbete och bidra till en bredare förankring av
kommunens deltagande i vattenråden.
I den uppdragsbeskrivning som kommunens representanter i vattenråden får ska det framgå
att de ska kommunicera med Vattendirektivsgruppen och hämta instruktioner hos KS. Det
är en fördel om kommunens representanter i vattenråden även sitter i kommunstyrelsen.
I planen för den ekologiska hållbarheten har 100 000 kr/år avsatts till att ”2.1 Kommunen
ska ta fram och arbeta efter en strategi för sitt arbete i vattenråden och
Vattendirektivsgruppen”. Vattendirektivsgruppen föreslås få formell befogenhet att besluta
om fördelningen av dessa medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att anvisa 15 000 kr/år och
vattenråd/arbetsgrupp under 2012-2015, samt att dessa medel ska administreras av
Vattendirektivsgruppen (ksau § 289/2011) och detta uppdrag bör inkluderas i
vattendirektivsgruppens uppdragsbeskrivning.
Yrkande och beslut
Jan Dickens (S) yrkar på att texten ” Vattendirektivsgruppen föreslås få formell befogenhet
att besluta om fördelningen av dessa medel.” i skrivelsens näst sista stycke ändras till
”Samordnaren för Vattendirektivsgruppen föreslås få formell befogenhet att, i samråd med
Vattendirektivsgruppen, besluta om fördelningen av dessa medel.”
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
Jan Dickens förslag.
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§ 220
Information om olaglig skyltning. Dnr KS 2011-361
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om olaglig skyltning till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-18 § 204 gavs tekniska nämnden i
uppdrag att redovisa upprättad schemalagd rutin, för ordningsställande av skyltar, för
kommunstyrelsen senast under juni månad 2013. Uppdraget föranleddes av en motion om
tydliga direktiv vid uppsättning av skyltar i kommunen.
Gatu- och trafikenheten informerar om hur det går med arbetet med att rensa bort olagliga
skyltar. Det är svårt att ha schemalagda rutiner och enheten förordar att det överlåts till
tjänstemännen att rensa vid behov.
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§ 221
Yttrande över slutbetänkandet E-röstning och andra valfrågor.
Dnr KS 2013-208
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna förslag till remissvar enligt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2013-06-05
Bilaga Sammanfattning av slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i oktober 2011 att en översyn skulle göras av delar av valsystemet.
2011 års vallagskommitté har i slutbetänkandet behandlat frågor som rör bl.a. elektroniskt
röstningsförfarande, förtidsröstning, tillgänglighet i vallokaler och budets roll vid
budröstning. Slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor behandlar nämnda frågor och
föreslår ett antal ändringar i lagstiftningen.
Slutbetänkandet har skickats till Falkenbergs kommun på remiss.
Ekonomi
Kommunens ekonomi berörs inte av yttrandet.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har i en skrivelse yttrat sig över slutbetänkandet. Det finns
inga invändningar mot slutbetänkandet i stort, men några kommentarer framförs. Dessa rör
främst e-röstning och tillgänglighet i vallokaler.
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§ 222
Medborgarförslag om upphandling av ägg som
producerats i system med inredda burar.
Dnr KS 2013-140

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit 2013-03-26
Tjänsteskrivelse från kost- och städservice
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att kommunen vid
kommande upphandlingar ska ställa krav på att ägg ska ha producerats i system med
inredda burar. Förslagsställaren, som själv är äggproducent, menar att inredda burar är det
äggproduktionssystem som i störst utsträckning ger friska, välmående djur.
I Sverige finns två tillåtna konventionella produktionssystem, produktion i inredda burar
och i frigående system inomhus. Förslagsställaren hänvisar i sitt förslag till utredningar och
forskning som gjorts som visar på att värphönor mår bäst av att vistas tillsammans i mindre
flockar i inredda burar där deras naturliga beteenden kan tillgodoses. Han hänvisar till en
utredning från Länsstyrelsen i Östergötland (2012-10-17). Länsstyrelsens utredning visade
att ammoniakhalten överlag var lägre bland undersökta bursystem än i system med
frigående hönor. Dödligheten var högre bland de frigående hönorna. Förslagsställaren
menar att utredningens resultat är ett bevis på att inredda burar ger en ”betydligt högre
välfärd”.
Kost- och städservice har lämnat en tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget. I
skrivelsen hänvisas till andra studier som visar att burhållning är sämre för hönor än de
frigående system som finns idag vad det gäller att tillgodose deras behov. Kost- och
städservice svarar på argumentet att dödligheten ibland visar sig vara högre i frigående
system genom att förklara att de frigående systemen skulle kunna utvecklas för att försöka
förbättra situationen, medan en bur alltid är en bur med de grundläggande problem som det
innebär.
Vidare förklaras hur ekologisk äggproduktion skiljer sig från konventionell produktion
genom att hönorna har tillgång till utevistelse och ekologiskt foder samt att de har lite
större utrymme per höna. Det är kost- och städservice avsikt att i kommande
livsmedelsupphandling i första hand fråga efter ekologiska ägg.
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Ekonomi
Falkenbergs kommun köper ägg för cirka 330 000 kr per år, vilket motsvarar cirka 16 500
kg ägg. Ekologiska ägg är drygt en krona dyrare per ägg än konventionellt producerade
ägg.
Övervägande
Falkenbergs kommun följer Miljöstyrningsrådets ”Upphandlingskriterier för ägg”. Dessa
upphandlingskriterier ställer inga krav på produktionssätt. Äggen som kommunen köper
idag kommer från produktionssystem med inredda burar. Detta innebär att kommunen
redan idag uppfyller förslagsställarens önskan. Men det finns i kommunen mål uppsatta
som gör att kost- och städservice avser att ändra på upphandlingskraven framöver. I
kommunens ”Plan för ekologisk hållbarhet 2012”, som fastställdes av kommunfullmäktige
20 december 2011, står som delmål 4 under rubriken ”Giftfri miljö” följande: ”Kommunen
verkar för att inköp av ekologiska livsmedel ökar till lägst samma nivå som medelnivån i
Sveriges kommuner”.
Kommunen arbetar för att nå detta mål och det är även ett faktum att man generellt i
Sveriges kommuner arbetar för att höja andelen ekologiska livsmedel. I dagsläget ligger
inköpen av ekologiska varor i kommunen under rikssnittet. Ägg är ett livsmedel som
kommunen köper en större volym av. Att välja att köpa ekologiska volymvaror är ett bra
sätt att höja den ekologiska andelen livsmedel och samtidigt hålla sig inom givna
ekonomiska ramar.
Dessutom är ett av kommunstyrelseförvaltningens mål att ”förvaltningen ska underlätta för
nämnder och bolag att driva en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet”. Genom att
välja ekologiskt producerade ägg som minskar spridningen av bekämpningsmedel bidrar
kommunen även till detta mål genom minskad klimatpåverkan.
Nuvarande upphandlingsavtal gäller i två år till och inför kommande upphandling kommer
kost- och städservice sätta sig in i ämnet ytterligare. Sammanfattningsvis kan ändå
konstateras att kommunstyrelseförvaltningen redan idag tagit ställning i frågan om vilka
ägg som bör efterfrågas i nästa upphandling och skälen för detta är tydligt motiverade.
Ekologiskt producerade ägg är en del i en större satsning på ekologiska varor och en
hållbar verksamhet. Med hänvisning till detta föreslår kanslienheten att medborgarförslaget
avslås.
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§ 223
Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen
Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012.
Dnr KS 2013-237

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan ska lämnas ansvarsfrihet för 2012 års
verksamhet.
2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens
förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan för år 2012. Enligt
dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsen har enligt revision handlat i enlighet med gällande lagstiftning.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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§ 224
Granskning enligt Kommunkompassen. Dnr KS 2012-125

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Förslag till förbättringsområden skall vara inom områdena Offentlighet och demokrati,
Tillgänglighet och brukarorientering, Politisk styrning och kontroll samt inom
Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik.
Beslutsunderlag
Rapport från Sveriges kommuner och Landsting angående granskning enligt
Kommunkompassen.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har överlämnat rapport från granskning av
Falkenbergs kommun enligt Kommunkompassen. Granskningen genomfördes under 2012
och är den tredje granskningen enligt Kommunkompassen. De tidigare genomfördes 2004
och 2009. Då granskningen förändrats sedan de tidigare, så kan inte utvärderingarna
jämföras med varandra.
Förslag till förbättringsmöjligheter skall lämnas av kommunchefen till kommunstyrelsen.
Ekonomi
Förslagen till förbättringsåtgärder påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Motiv för de olika områdena.
Offentlighet och demokrati: kommunen arbetar med att förbättra dialogen med
medborgarna på olika sätt bl a kan nämnas arbetet med att förbättra informationen,
webbsändningar har startat av fullmäktige och arbetet med att motverka korruption. Detta
arbete bör fördjupas under 2013.
Tillgänglighet och brukarorientering: kommunen har prioriterat tillgänglighet och
bemötande under 2013. Ett K-center kommer att etableras under året, samtlig personal
kommer att få fördjupad utbildning inom området ”bemötande”. Valfrihet är ett av de
områden som majoriteten har prioriterat under mandatperioden
Politisk styrning och kontroll: Inom denna rubrik så bör vi i första hand fokusera på
ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik: Kommunen arbetar idag med att ta fram
underlag för olika EU-projekt inom detta område, bl a kan nämnas att dessa projekt är
prioriterade inom ramen för WEPA arbetet.
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§ 225
Muddringsarbeten i Falkenbergs hamn. Dnr KS 2013-254
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Meddela tekniska nämnden att nämnden beslutar inom de ekonomiska ramar, vilka är
antagna av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs hamn är i behov av muddring under hösen 2013 för att upprätthålla
sjösäkerheten för nuvarande fartygstrafik till och från hamnverksamheterna i yttre hamnen.
Ekonomi
Inom ram.
Övervägande
Tekniska nämnden har begärt ett förtydligande beträffande ansvar och ekonomisk ram för
att fullgöra detta uppdrag.

22 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-18

§ 226
Kurser/Anmälningar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m,
daterad 2013-06-18.
Bil AU § 226/13
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