Protokoll

Sammanträdesdatum
2014-02-04
Sammanträdestid
09.00-10.50

Nr 3

Kommunstyrelsen

Närvarande
Ledamöter

Mari-Louise Wernersson (C), ordförande
Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande
Ingemar Johansson (C)
Björn Jönsson (S)
Christer Norrman (M)
Per Svensson (S)
Daniel Bernhardt (KD)
Herman Fältström (M)
Marcelle Farjallah (S)
Elisabet Karlsson (FP)
Stig Agnåker (C)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Andersson (S) istället för Jan Dickens (S)
Monica Bréti (S) istället för Lennart Torstensson (S)

Ersättare

Johny Kronwall (V)
Åke Janson (M)
Lena Berglund (MP)

Övriga förtroendevalda

-

Tjänstemän

Henrik Lundahl, kanslichef
Rolf Landholm, kommunchef
Maria Wolfhagen, rektor gymnasieskolan, § 26
Johan Risholm, planarkitekt, § 27 och 28
Ola Götesson, verksamhetschef, § 42-44

Paragrafer

§§ 26 - 52

Justering

Ordföranden samt Ingemar Johansson

Kommunstyrelsen 2014-02-04

Underskrifter

Sekreterare .............................................................
Henrik Lundahl
Ordförande .............................................................
Mari-Louise Wernersson
Justerare .................................................................
Ingemar Johansson

Protokollet justerat 2014-02-06 och anslaget 2014-02-06.
Underskrift .............................................................
Henrik Lundahl

2 (47)

Kommunstyrelsen 2014-02-04

§ 26
Information om Confucius Classroom. KS 2011-511
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har sedan början av 2000-talet en ”systerkommun” i Kina,
Shijiazhuang och ett specifikt samarbete med Shijiazhuang Foreign Language School.
Sedan flera år tillbaka har elever kunnat välja kinesiska som språkval på Falkenbergs
gymnasieskola. Kommunen har också erbjudit en särskild Kinaprofil med möjlighet till
studieresor till Kina. 2011 ansökte kommunen om att få inrätta ett Confucius Classroom. I
Sverige finns dessa på två ställen, i Falkenberg och Uppsala.
Confusius Classroom är en del av Hanbans verksamhet. Hanban är en organisation, knuten
till det kinesiska utbildningsministeriet, som har till syfte att främja kunskaper om
kinesiska och stimulera intresset för kinesisk kultur i övriga världen.
Anteckning
Rektor Maria Wolfhagen redogör för verksamheten i övrigt.
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§ 27
Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting).
(AU § 2) KS 2013-212
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete, varvid lämplig
exploateringsgrad, utformning och höjd skall prövas,
2 Planarbete skall inordnas i planprioriteringslistan,
3 Planarbete skall förgås av tecknande av avtal rörande kostnader för planarbetet mm
Beslutsunderlag
Protokoll Falkenbergs Bostads AB 2013-04-29 § 55
Utdrag ur skissförslag, White 2004-09-14
Beslutsförslag stadsbyggnadskontoret 2013-12-30
Diverse kartutsnitt, befintliga förhållanden mm
Utdrag ur gällande detaljplan för Leken 1
Sammanfattning av ärendet
Hemställan om planläggning för ett högre bostadshus inom kv Leken samt omgivande
mark har inkommit från Falkenbergs Bostads AB (FaBo). Den formella ansökan har
föregåtts av flera års diskussion mellan FaBo och stadsbyggnadskontoret rörande
möjligheterna att bebygga platsen.
Av protokollsbeslutet kan man utläsa att syftet främst är att tillskapa s.k. trygghetsbostäder
inom området. Herting utgör ett populärt bostadsområde men saknar helt lägenheter
anpassade för tillgänglighet. FaBo önskar bygga ett hus som skulle kunna innehålla ca 30
små särskilt anpassade lägenheter. Ansökan saknar närmare beskrivning av, ritningar mm,
vad man vill göra. FaBo har dock, efter påstötning, bifogat ett skissförslag från 2004
(White arkitekter) som visar ett högre hus (10 alternativt 12 våningar) på tomten.
Gällande detaljplan för området, fastställd 1957-07-15, anger byggrätt för allmänt ändamål
(i endast en våning) på den 235 kvadratmeter stora fastigheten. Omgivande mark regleras
som parkmark. På fastigheten har funnits en förskola och en tvättstuga. Av ansökan kan
utläsas att fastigheten förvärvades 2002 från kommunen och att tidigare försök till
planläggning avbrutits då bl.a. parkeringsfrågan inte kunnat lösas.
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Bostadsbeståndet i övriga stadsdelen är från femtio- och sextiotalet och arkitektoniskt väl
sammanhållet. Flera fastigheter finns upptagna i bebyggelseinventering och flertalet
delområden i kulturmiljöprogrammet ”stadens yttre årsringar”.
Ekonomi
Planarbetet föreslås bekostas av sökanden och regleras via särskilt avtal. Förslaget till
planläggning bedöms inte i övrigt negativt belasta kommunens ekonomi.
Övervägande
Gällande detaljplan, vilken anvisar en mycket liten byggrätt för tvättstuga mm, är inte
tidsenlig. Byggnaden är numer riven men tomten bedöms ändå inte utgöra väsentlig del i
grönområdet. Den föreslagna utbyggnaden med bostäder särskilt riktade till äldre bedöms
fylla ett behov.
I kommunens pågående översiktsplanearbete har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen.
Av dessa berörs framförallt strategi 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling, strategi 2
Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av
föreslagen begäran om planläggning. Föreslagen planläggning bedöms helt överensstämma
med inriktningen i dessa strategier.
Stadsbyggnadskontoret ser förtätning av redan ianspråktagna områden som en lämplig väg
att öka bostadsbeståndet. Infrastruktur, kommunal och kommersiell service, kollektivtrafik
mm finns redan utbyggd.
Utformningen av den nya byggnaden är en synnerligen viktig planfråga med hänsyn till
stadsbilden. Spontant görs bedömningen att ett högre hus med förhållandevis liten
byggnadsarea och med ett modernt slankt formspråk kan vara lämpligt att pröva. Den
föreslagna byggnadens volym, höjd och fasadutformning måste dock noga studeras i
samband med planarbetet liksom förväntad skuggbildning. Parkeringsfrågan löses
lämpligen genom att tillkommande parkeringsbehov huvudsakligen förläggs till källarplan.
Den väl sammanhållna bebyggelsen inom Hertingområdet uppvisar höga arkitektoniska
bevarandevärden. Kultur och Fritidschefen är starkt kritisk till förslaget med hänsyn till
områdets kulturvärden, liksom även stadsarkitekten. Planläggning för tillkommande
bebyggelse i området måste därför ske med särskilt höga krav på utformning av byggnad.
Vivab har inget att erinra, inte heller kommunens parkavdelning. Även mark- och
exploateringsavdelningen är positiv till planläggning.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett planarbete inleds samt att detta tidsmässigt inordnas
i den planprioriteringslista som med jämna mellanrum beslutas av kommunstyrelsen.
Vidare bör ett planarbete föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader mm.
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Yrkande
Daniel Bernhardt (KD), Per Svensson (S) och Herman Fältström (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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§ 28
Ansökan om planbesked för del av Skrea 6:45.
(AU § 3) KS 2013-293
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
-

Anteckna att området efter en planläggning ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för VA och dagvatten.

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att påbörja
planarbete för område A, men inte på områdena B, C, D.
2 Planarbetet skall inordnas i planprioriteringslistan.
3 Planarbete skall förgås av tecknande av avtal rörande kostnader för planarbetet m.m.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Svenska kyrkan, daterad 2013-08-20, inkl karta
Beslutsförslag stadsbyggnadskontoret 2013-12-30
Diverse kartutsnitt, befintliga förhållanden m.m.
Utdrag ur delöversiktsplan 2007 (objekt 42)
Sammanfattning av ärendet
Hemställan om planläggning av flera delområden i Skrea för bostadsändamål har hösten
2013 inkommit från Svenska kyrkan, egendomsförvaltare Per-Erik Hallin. Områdena utgör
del av fastigheten Skrea 6:45, vilken formellt ägs av Svenska kyrkan Göteborgs stifts
prästlönetillgångar. Den formella ansökan har föregåtts av diskussion mellan kyrkans
konsult och stadsbyggnadskontoret rörande skilda områden i Skrea.
Förslaget finns närmare utvecklat i en projektbeskrivning som jämte karta har bifogats
ansökan. Av projektbeskrivningen framgår att man önskar upplåta marken för lägre
bostadsbebyggelse utformad som villor eller radhus. Man framför även att byggande av
flerfamiljshus kan prövas. Beskrivningen är upprättad av konsultföretaget Radar arkitekter
i Göteborg.
Till projektbeskrivningen finns en karta bifogad som visar vilka delar av fastigheten man
önska planlägga. Kartan visar dels ett område mellan väg 767 och Skreavägen (område A)
samt tre delområden mellan väg 767 och gamla järnvägssträckningen (områdena B, C, D).
Sökanden önskar inleda exploateringen med område A och framför i ansökan att
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utbyggnaden här kan ske i samverkan med en exploatering av motsvarande område på
andra sidan Skreavägen (motellet m.m.).
Ekonomi
Vid ett eventuellt beslut om planarbete förutsätts att även beslut fattas om att avtal som
reglerar exploatörens ansvar för kostnader kring planaarbetet skall tecknas. Kostnader för
utbyggnad inom planområde kan regleras via exploateringsavtal samt kostnader för VADanslutning via särskilt avtal med Vivab.
Övriga kostnader som kommer av planarbetet, ex behov av gång och cykelförbindelser mm
utanför planområdet, kan komma att belasta kommunen.
Övervägande
Det aktuella området är inte tidigare detaljplanelagt, och är inte heller angivet som
utbyggnadsområde i gällande översiktsplan (delöversiktsplan för Falkenberg 2007, DÖP).
Ett angränsande område norr om Skreavägen finns dock upptaget som objekt 42 i DÖP.
Området omfattas inte av några särskilt utpekade riksintressen men omfattas delvis av
strandskydd för en bäck. Delar av området torde vara utsatt för buller från främst väg 767.
I kommunens pågående översiktsplanearbete har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen.
Av dessa berörs framförallt strategi 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling, strategi 2
Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av
föreslagen begäran om planläggning. Föreslagen exploatering bedöms möjligtvis vara
förenlig med delar av strategi 1 och 2, dock fordras åtgärder/insatser, men knappast till
strategi 3.
Vivab framhåller vid en första bedömning att markens beskaffenhet noga måste utredas i
samband med ett ev. planarbete, området ser blött ut och grundvattennivån är sannolikt
hög. Förutsättningar för anslutning till VA-nät finns även om vissa investeringar sannolikt
måste till. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten via anläggande av nya dammar mm
förutsätts. Miljö- och hälsoskydd lyfter fram bullerfrågan samt risken för förorenad mark.
Planavdelningen har i tidigare diskussioner med fastighetsägarens konsult framfört att en
omvandling av (planarbete för) Skrea motell (DÖP objekt 42) vore önskvärt och att en
samordning med sådant planarbete borde vara en förutsättning. Vidare att områden C och
D (ev. även B) utgör del av ett större sammanhängande rekreationsområde och därmed
spontant bedöms mindre lämpliga.
Inom planavdelningen har den formella ansökan diskuterats varvid främst den tilltänkta
exploateringens påverkan på stadens övergripande struktur behandlats. Ett större
sammanhängande ”grönbälte” bildas av Källstorps våtmarker, golfbanan, Skreaskogen,
ridskogen och Näset. Den tilltänkta exploateringen bryter detta utvecklingsbara, möjliga
stråk. Vidare saknar utbyggnaden stöd i gällande översiktsplan, vilken prioriterat en
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utbyggnad på ömse sidor av Skrea stationsväg och i Skrea kyrkby. Inom dessa områden
har därmed kollektivtrafik utvecklats, gång och cykelvägar diskuterats mm. Det aktuella
området ligger långt från butiker mm och saknar bra cykel och kollektivtrafikförbindelser.
En bostadsutbyggnad här medför risk för vissa inskränkningar för befintliga verksamheter,
ex för hundverksamheten.
Mark- och exploateringsavdelningen gör en annan bedömning och pekar bl a på att det
finns kollektivtrafik utmed Skreavägen samt att tillgången på grönområden här är stor.
Vidare att planläggningen av Prästaliden (Källstorp 1:52) för något år sedan, liksom
utpekanden av DÖP-objekt 42, indikerar ett framtida bebyggelsestråk utmed Skreavägen.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning föreslår dock att ansökan om planläggning avslås.
Möjlighet finns att i samband med framtida översyn av översiktsplanen för Falkenberg
pröva en exploatering här gentemot en övergripande strukturbild.
Ägarna till två av fastigheterna inom objekt 42 har uttryckt önskemål om att deras
fastigheter skall ingå i en planläggning och diskussioner om ägarbyte för den tredje
fastigheten förs. Skulle ändå planläggning för delar av området bli aktuell bör sådan
samordnas med planläggning av främst fastigheten med Skrea motell och då begränsas
till delområde A.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Ingemar Johansson (C) och Claës Ljung (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Björn Jönsson (S) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag, med eget tillägg om att området efter en planläggning ska
ingå i kommunens verksamhetsområde för VA och dagvatten.
Anteckning
Johny Kronwall (V) och Lena Berglund (MP) antecknar avvikande mening till protokollet.

9 (47)

Kommunstyrelsen 2014-02-04

§ 29
Detaljplan för del av Morups-Lyngen 2:10 – planavtal
(AU § 4) KS 2010-302
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete del av Morups-Lyngen 2:10
Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2013-12-19
Karta över ungefärligt planområde
Förslag till planavtal, godkänt av Magnus Lomar 2013-12-07
Sammanfattning av ärendet
Efter ansökan från ägarna till Solsidan Krog och Café i Glommen, Magnus och Anna
Lomar gav kommunstyrelsen hösten 2007 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att efter
tecknat planavtal påbörja detaljplanearbete för befintlig restaurangverksamhet inom del av
fastigheten Morups-Lyngen 2:10.
Planarbetet syftar till att detaljplanelägga för verksamheten Solsidan Krog och Café i
Glommen på del av fastigheten Morups-Lyngen 2:10. Verksamhet har enligt uppgift
funnits med olika utföranden ända sedan 1938 men införlivades inte i den detaljplan som
fastställdes 1961, utan kom att hamna inom allmän platsmark (parkmark). Sökanden
beviljades av Bygglovsnämnden 2006-02-24 bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2016-12-31
för nybyggnad av café och kiosk (med stöd av PBL kap 8 § 14). Vidare beviljades
rivningslov för befintlig kioskbyggnad. Det tillfälliga bygglovet kan efter prövning
förlängas med två efterföljande 5-årsperioder, d v s totalt 20 år. Planläggningen är till för
att reglera befintliga förhållanden och möjliggöra avstyckning.
Planarbetet avses inledningsvis att bedrivas som så kallat enkelt planförfarande (PBL kap 5
§ 7). Förfarandet kan under planarbetets gång komma att ändras till normalt planförfarande
(PBL kap 5 § 6).
Förslag till planavtal med sökanden Magnus Lomar är upprättat och har godkänts av
sökanden.
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Ekonomi
Planavtalet påverkar inte nämndens ekonomi då sökanden står för 100 % av
plankostnaderna.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för detaljplanearbetet del av Morups-Lyngen
2:10 godkänns.

11 (47)

Kommunstyrelsen 2014-02-04

§ 30
Medborgarförslag om placering av bordtennisbord
utomhus. (AU § 6) KS 2012-14
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 159-2012
Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2012-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110-2012
Kultur- och fritidsnämnden § 21-2012, 2012-03-20
Medborgarförslag om att placera ut bordtennisbord för spel utomhus i kommunen,
2012-01-10
Karta 2012-08-27
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår att
kommunen ska placera ut ett antal bordtennisbord på offentliga platser i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden gavs tillfälle att yttra sig i ärendet. De anförde i huvudsak
följande:
Idag finns 12 bordtennisbord för utomhusbruk. Det finns inga önskemål från skolorna att få
fler bordtennisbord. Bordtennis är väldigt väderberoende och bordtennisborden kan därför
inte utnyttjas under en stor del av året. Kultur- och fritidsförvaltningen har satt upp ett
mindre utomhusgym i anslutning till motionsspåret på Vallarna. Bedömningen från kulturoch fritidsnämnden är att extra insatser för att förbättra folkhälsan bättre görs genom att
satsa på utomhusgym, temalekplatser och aktivitetsparker som kan utnyttjas hela året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet med uppdrag att inkomma med ett
förslag på var en mindre bordtennispark om 3-4 bord skulle kunna placeras.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i ett tjänsteyttrande pekat ut 4 platser runt Klitterbadet
som skulle kunna vara aktuella för en bordtennispark.
Stadsbyggnadskontoret har pekat ut ytor i närheten av Klitterbadets entré som lämpliga.
Kommunfullmäktige beslutade i § 159-2012, 2012-10-30, att ärendet överlämnas till
budgetberedning för ställningstagande i samband med arbetet med budgeten 2014.
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Det kan konstateras att förslaget på bordtennisbord för utomhusbruk inte finns med i
kommunens budget 2014 och att ärendet därmed har bortprioriterats vid
budgetförhandlingarna.
Ekonomi
Ett bordtennisbord för utebruk i betong med aluminiumnät kostar 17 600 kr. Som underlag
föreslås stenmjöl, vilket ger viss dämpning för fötterna. Offert har inkommit som anger ett
pris på 34 400 kr för markarbetet. Totalkostnaden kommer därmed hamna runt 87 200 kr
för tre stycken bordtennisbord. (17 600*3+34 400=87 200)
Övervägande
Då ärendet tidigare behandlats i kommunfullmäktige i budgeten 2014 anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget kan beslutas av kommunstyrelsen.
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§ 31
Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga
i jobb. (AU § 7) KS 2013-333

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att arbetsgivarenheten och FAMI har föreslagit att från 1 april
2014 inrätta 10 platser enligt bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning (BUI 12) och bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 13).
2 I övrigt överlämna yttrande från arbetsgivarenheten till motionären.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Fagerström (FP) 2013-09-24
Arbetsgivarenhetens yttrande över motionen om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga
i jobb, 2013-11-15
Sammanfattning av ärendet
Lars Fagerström (FP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Falkenbergs
kommun undersöker förutsättningarna för att i kommunen införa möjligheten till
ungdomsavtal. Motionären framför att ungdomar som inte har arbetslivserfarenhet eller
yrkeskunskap har svårt att konkurrera om jobben.
I ärendet har Arbetsgivarenheten yttrat sig, med instämmande av FAMI, och konstaterar att
genom de två centrala avtalen mellan SKL och Svenska Kommunalarbetarförbundet - BU1
12 och BAL 13 - finns möjligheten att uppfylla det som föreslås i motionen.
Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI 12) och
bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 13) ger
kommunerna en möjlighet att anställa personal tidsbegränsat med syfte att ge utbildning
och introduktion i organiserad form, samtidigt som kommunens personal- och
kompetensförsörjning underlättas.
Ekonomi
Lönen för BUI 12 beräknas till cirka 13 800 kronor per månad.
Lönen för BAL 13 beräknas till cirka 12 500 kronor per månad.
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Statsbidrag utgår enligt regeringens stöd för yrkesintroduktionsutbildningar (YI) och SKL
bedömer kostnaden för kommunen till ca 8 800 kr per månad och plats.
Övervägande
Arbetsgivarenheten och FAMI har i ett tidigare ärende till kommunstyrelsen föreslagit att
10 platser enligt BU1 12 och BAL 13 inrättas från och med 1 april 2014. Detta steg mot att
ge fler unga en väg in på arbetsmarknaden anses av kommunstyrelseförvaltningen
möjliggöra det som lyfts i Lars Fagerströms motion. Motionen bör därmed anses
behandlad.
Yrkande
Per Svensson (S) och Elisabet Karlsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 32
Motion om att byta ut ordet främlingsfientlighet till
värdegrundsarbete inom skolan. ( AU § 8) KS 2013-349

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med anledning av att främlingsfientlighet är ett vedertaget begrepp som
används i skolans styrdokument och lagstiftning.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-08 från Sara-Lena Bjälkö (SD)
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2013-12-18 § 83
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) framför i en motion förslaget att ordet främlingsfientlighet byts ut
mot värdegrundsarbete i skolans verksamhet. Hon menar att det första ordet har använts i
fel sammanhang.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden förklarar att det inte
är möjligt eller lämpligt för kommunen att styra vilka ord och begrepp som anställda och
elever använder i verksamheten så länge de inte bryter mot lagstiftningen, till exempel
genom att vara diskriminerande.
Vidare menar nämnden att ordet främlingsfientlighet är ett ord som återkommer i
styrdokument och lagstiftning som omfattar skolan. Det finns bland annat skrivet i
läroplanen. Nämnden menar därmed att skolans värdegrundsarbete och uppdrag att
förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar
uttalat innefattar uppdraget att motverka främlingsfientlighet.
Ekonomi
Motionen påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Främlingsfientlighet är ett vedertaget begrepp som används av både statliga och
kommunala myndigheter. Begreppet används för att förklara attityder och värderingar som
visar motvilja mot kulturella skillnader. Det är inte ett kontroversiellt begrepp, även om det
i den allmänna debatten ibland kritiserats.
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Barn- och utbildningsnämnden lyfter i sitt yttrande fram att värdegrundsarbetet innefattar
att motverka främlingsfientlighet. Främlingsfientlighet är ett begrepp som ingår i skolans
värdegrund. Begreppen är därför inte synonyma och kan inte ersätta varandra. I skolans
värdegrundsarbete finns ett behov av definitioner, för att tydliggöra vad värdegrundsarbetet
innebär. Ett alternativt begrepp till främlingsfientlighet, som är något bredare men ändå
bygger på samma värdegrund, är intolerans.
Skolans värdegrundsarbete syftar till att lära barn och unga om vikten av demokrati och att
leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Intolerans och främlingsfientlighet är ett hinder
för en sådan demokratisk ordning och därför också en viktig del i värdegrundsarbetet.
Samhällsklimatet i Sverige och Europa visar enligt kommunstyrelseförvaltningen på att det
finns goda grunder för att begrepp som bland annat främlingsfientlighet snarare borde
lyftas fram och diskuteras än att döljas och bytas ut så som motionen föreslår.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer slutligen i barn- och utbildningsnämndens
yttrande att det inte är lämpligt att styra valet av ord och begrepp så länge de inte bryter
mot lagstiftningen. Eftersom främlingsfientlighet används som begrepp i skolans
styrdokument och lagstiftning så är det också lämpligt att det används i skolans
verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av ovanstående övervägande avslag
på motionen.
Yrkande
Björn Jönsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

17 (47)

Kommunstyrelsen 2014-02-04

§ 33
Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid
cykelöverfarter och övergångsställen.
(AU § 9) KS 2013-303

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Till motionären överlämna tekniska nämndens yttrande.
2 Motionen är därmed behandlad.
Beslutsunderlag
Motion, Sara-Lena Bjälkö (SD), 2013-09-02
Yttrande från tekniska nämnden, § 107-13, 2013-12-11
Beslutsförslag, 2014-01-03
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Sara-Lena Bjälkö (SD) där hon vill kommunen ska se över
vitmarkeringar samt skyltning vid samtliga cykelöverfarter och övergångsställen för
fotgängare.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och anger i korthet följande:
Enligt kommunens upphandling gällande skyltning ska entreprenören se till att
skyltsättning sker enligt kommunens lokala trafikförskrifter samt stå för rengöring och
utbyte av trasiga skyltar. Saknas skyltar ska sådana även sättas upp.
Större åtgärder avseende förnyelse och upprustning av skyltar planeras och beslutas av
gatu- och trafikavdelningen inom tillgänglig budget.
Vad gäller trafikmarkeringar i markbeläggning så utförs detta av en särskild entreprenör.
Förra årets upphandling överklagades så att avtal inte kunde skrivas förrän i mitten av
augusti månad, varför underhållet blev lidande. Motionen inkom i början av september.
Arbetet har nu påbörjats av trafikmarkeringsentreprenören. Därmed anses motionen
positivt behandlad.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens planerade driftbudget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 34
Motion om att bredda väg 154 vid Ulvsbo.
(AU § 10) KS 2013-348

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
2 Meddela motionären att Falkenbergs kommun dessutom saknar möjlighet att ge
uppdrag åt Trafikverket.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-08 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Yttrande tekniska nämnden 2013-12-11§ 108
Beslutsförslag daterat 2013-12-30
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion där hon vill att kommunen ger
Trafikverket i uppdrag att bredda väg 154 för att möjliggöra ett vänstersvängfält mot
Vessigebro och Okome i höjd med Ulvsbo för bilister som kommer från Ullared.
Tekniska nämnden har yttrat sig i frågan och anger följande:
På Trafikverkets hemsida, http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Halland/Vag-154Ulvsbo-vanstersvangfalt/ framgår att de redan planerar att genomföra förslaget i motionen
under våren 2014.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Med anledning av att Trafikverket redan har planerat ombyggnad enligt förslaget under
våren 2014 lämnas motionen utan åtgärd.
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§ 35
Motion angående gång- och cykelbanor.
(AU § 11) KS 2013-327

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutssats
två ska strykas. Nytt förslag till beslut är:
1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.
2 Behandla övriga synpunkter i motionen i arbetet med framtagandet av en kommunal
cykelstrategi.
3 Därmed skall motionen anses behandlad.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.
2 Avslå den del av motionen som förespråkar att trottoarer reserveras enbart för
gångtrafikanter.
3 Behandla övriga synpunkter i motionen i arbetet med framtagandet av en kommunal
cykelstrategi.
4 Därmed skall motionen anses behandlad.
Beslutsunderlag
Motion 2013-09-12 från Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V)
Yttrande från tekniska nämnden, § 109-2013, 2013-12-11
Beslutsförslag daterat 2014-01-03
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V). Dessa vill att nya
gång- och cykelbanor som utformas ska vara skilda från varandra genom olika höjdnivåer
eller olika ytskikt. Dessutom ska det tydligt markeras på ytan om det är gång- eller
cykelbana.
Genom ytmarkeringar och skyltning ska möten mellan cyklister i samma körfält undvikas.
Nya cykelbanor ska i möjligaste mån göras enkelriktade.
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Befintliga cykelbanor ska markeras med linjer och symboler så att det framgår vilken del
av banan som är för gående respektive cyklister.
Samtliga trottoarer ska alltid reserveras för gångtrafikanter och ingen del ska avsättas för
cykeltrafik.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och anger följande i korthet:
Kommunfullmäktige har tidigare avslagit en motion om att enkelrikta cykelbanor, § 2032012, med motiveringen att positiva effekter ur cykelsäkerhetssynpunkt skulle bli små
samt att nya problem skulle skapas. Efterlevnaden skulle även sannolikt bli ”minimal” vid
en enkelriktning av cykelbanor. Tekniska nämnden avsåg istället arbeta med andra
möjligheter att förbättra cykelsäkerheten genom separerade cykelbanor, säkring av
cykelpassager, säkra skolvägar m.m. vilket kommer redovisas i den kommunala
cykelstrategin som är under arbete.
Cykel är ett fordon och i Trafikförordningen (TrF 1998:1276) finns bestämmelser som
reglerar var cyklar får framföras. I 3 kap 6 står:
”…Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast
för att korsa den.”
Detta innebär enligt TrF att trottoarer och gångbanor redan är reserverade för gångtrafik.
Därmed bör inte kommunfullmäktige fatta beslut om något som redan framgår av annan
författning.
Med anledning av detta föreslås att motionen avslås i de delar som avser enkelriktade
cykelbanor och att trottoarer reserveras för gångtrafikanter. Övriga synpunkter ska
behandlas i arbetet med att ta fram en kommunal cykelstrategi.
Ekonomi
Motionen påverkar i nuläget inte kommunens budget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkande och beslut
Herman Fältström (M) yrkar att andra beslutssatsen i arbetsutskottets förslag ska strykas, i
övrigt bifall.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med den föreslagna ändringen från Herman Fältström (M).
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§ 36
Medborgarförslag om utökad belysning längs
Lönestigsvägen i Glommen. (AU § 12) KS 2013-58

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att medel har avsatts i kommunens investeringsplan för att
utöka belysningen längs Lönestigsvägen med plan att genomföras 2016-2017.
2 Därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-02-01
Tekniska nämndens yttrande 2013-03-27 § 29
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där en förlängning av gatubelysningen längs
Lönestigsvägen i Glommen efterfrågas, fram till kustvägen och dess busshållplats.
Tekniska nämnden har yttrat sig om förslaget och förklarar att gatubelysning byggdes
längs Lönestigsvägen i ett projekt som kallades LED i Glommen. Man byggde då ut
belysningen utmed vägen så långt det finns bebyggelse. Tekniska nämndens mening är att
gatubelysning i första hand skall byggas ut av exploatören i samband med nyproduktion.
Kommunstyrelsen beslutade 4 juni 2013 (§ 132) att återremittera ärendet till tekniska
nämnden för klargörande om sträckan ingår i planen prioriterade investeringar.
Ekonomi
Kostnaden för att bygga ut den cirka 400 meter långa sträckan kan grovt kostnadsberäknas
till 350 000 kronor då man bör fortsätta med LED-armaturer längs Lönestigsvägen.
I kommunens investeringsplan är avsatt 50 000 kronor under 2016 och 350 000 kronor
under 2017.
Övervägande
Förslaget att utöka belysningen längs Lönestigsvägen inkluderades i kommunens
budgetarbete för 2014. I investeringsplanen för 2014-2018, som är en bilaga till budgeten,
är planerat att en utökning av belysningen på vägen ska göras under 2016-2017.
Medborgarförslaget bör därmed anses behandlat.
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§ 37
Medborgarförslag om uppsättande av staket utmed
Ätran nedströms f d järnvägsbron.
(AU § 13) KS 2013-295

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska nämndens och
kommunstyrelseförvaltningens yttranden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-08-22
Yttrande från tekniska nämnden 2013-12-11 § 106
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att att kajkanten nedströms vid före detta järnvägsbron
förses med ett räcke för att förhindra att personer ramlar i Ätran, som förklaras vara djup
och mörk just där. Det förklaras att det ofta är barn i rörelse längs med den nämnda
sträckan och att det kan bli svårt att rädda barn som faller i. Förslagsställaren nämner att
det är större behov av staket på nämnda plats än vid Tullbron, där det idag finns ett staket.
Tekniska nämnden har lämnat ett yttrande över medborgarförslaget. Nämnden förklarar att
det, förutom vid Tullbron, inte finns något sammanhängande räcke utmed Ätran. Staket vid
Tullbron är ett undantag som sattes upp efter att ett antal personer i mer eller mindre
berusat tillstånd ramlat i vattnet utanför Grand Hotel.
Nämnden menar att det förhållandet med öppen kant som råder på sträckan mellan före
detta järnvägsbron och Söderbron kan appliceras på många delar av Ätrans stränder och att
en mer omfattande instängsling av Ätran bedöms som svår att genomföra.
Ekonomi
Tekniska nämnden bedömer att ett liknande räcke som det som finns vid Ågatan skulle
kosta 1 200 kronor per meter vilket ger en total kostnad på cirka 200 000 kronor för
sträckan mellan före detta järnvägsbron och Söderbron. Att dessutom sätta upp staket längs
kajkanten mellan den djupa delen av Ätran mellan före detta järnvägsbron och Hallanäset
skulle kosta ytterligare 250 000 kronor.
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Det är inte möjligt att finansiera staket med nämndens driftsbudget, utan det skulle i så fall
bli en fråga att prioritera i kommande budget.
Övervägande
Staket eller räcken längs med Ätran inne i centrala Falkenberg är inte standard. Liksom
tekniska nämnden förklarar skulle ett räcke vid före detta järnvägsbron motivera räcken på
flera platser längs med Ätran. Detta skulle göra det svårare att nå de båtkajer som finns i
området. Båtkajerna skulle i så fall behöva byggas om för att anpassas till räckena.
Med hänvisning till ekonomiska förutsättningar, där önskad åtgärd inte ryms inom tekniska
nämndens budget föreslås avslag på medborgarförslaget.
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§ 38
Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på
S:t Lars Kyrkogata. (AU § 14) KS 2013-306

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata med hänvisning
till trafiknämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-09-03
Trafiknämndens yttrande § 37-2013, 2014-01-10
Beslutsförslag, 2014-01-10
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna vill att S:t Lars Kyrkogata görs
enkelriktad från Hallanäsgatan. Ett par argumenten som framförs är oordnad parkering,
samt att man skulle kunna kan slippa stora campingvagnar som blockerar för andra bilister
om skyltningen blir bättre.
Trafiknämnden har givits möjlighet att yttra sig och anger i huvudsak följande:
Trafiknämnden förordar att S:t Lars Kyrkogata inte görs enkelriktad. En orsak till detta är
att en enkelriktning av gatan främst skulle drabba de boende och besökande till boende i
närområdet. En enkelriktning av S:t Lars Kyrkogata skulle även innebära en enkelriktning
av delar av Storgatan.
Enligt gällande detaljplan är Storgatan fram till korsningen med Krukmakaregatan en
gång- och cykelbana. Därmed skulle ett problem uppstå med cyklister som skulle cykla
mot enkelriktat. En enkelriktning skulle också i ett normalfall utan den parkeringszon som
råder idag innebära att fordon får parkera även på vänster sida av gatan, framför husen.
Detta innebära att mängden parkeringsproblem skulle öka. Särskilt som förslagställarna
menar att skyltningen om parkeringsförbud inte följs idag.
Stadsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att se över och förbättra skyltningen på
det kommunala vägnätet och Gamla stan med Gåsatorget är ett område som prioriteras.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar trafiknämndens yttrande och har inget övrigt att
erinra.
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§ 39
Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad
och utmed Ätran till Vessigebro samt båtturer till
Långasand/Ugglarp. (AU § 15) KS 2013-337

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå del av medborgarförslaget som berör cykelväg mellan Falkenberg och Årstad
eftersom sträckan inte är prioriterad i kommunens cykelplan.
2 Avslå delar av medborgarförslaget som berör cykelväg längs med Ätran till Vessigebro
samt båtturer till Långasand och Ugglarp eftersom förslagen inte tillhör kommunal
verksamhet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-09-25
Yttrande från tekniska nämnden 2013-12-11 § 105
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit i vilken cykelväg på sträckorna Falkenberg-Årstad och
Falkenberg-Vessigebro utmed Ätran föreslås. Dessutom föreslås båtturer till Långasand
och Ugglarp. Dessa förslag förklaras vara av betydelse för att ge turister och bofasta bra
sommarupplevelser.
Tekniska nämnden har yttrat sig om medborgarförslaget. De förklarar att
kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och
Årstad 25 september 2012 eftersom andra cykelvägar prioriterades högre. Inga
förhållanden har förändrats för sträckan sedan det beslutet togs.
Vad gäller cykelväg längs med Ätran till Vessigebro förklarar nämnden att kommunen inte
har möjlighet att driva en sådan utbyggnad av en cykelbana. Kommunen äger inte marken
och saknar dessutom ekonomiska förutsättningar.
Slutligen förklarar nämnden att det inte ingår i kommunens verksamhet att bedriva båtturer
och att det heller inte bör göra det.
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Ekonomi
De delar av förslaget som faller under kommunalt ansvar skulle innebära en omfattande
kostnad. En ekonomisk beräkning skulle behöva göras om delar av förslaget beslutas att
förverkligas.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i nämndens yttrande och föreslår avslag på
medborgarförslaget.
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§ 40
Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan).
(AU § 16) KS 2012-296
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet slutredovisningen av underhållsåtgärderna som utförts med
medel från försäljningsvinsten av fastigheten Hwitan 4.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut TKN 2013-96
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011 att 10 mkr från reavinsten vid försäljningen av
fastigheten Hwitan 4 skulle användas till fastighetsåtgärder på kommunens byggnader.
Enligt beslutet ska de utförda åtgärderna redovisas särskilt.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi då det endast är redovisning av tidigare
anvisade medel.
Övervägande
Bifogat finns uppföljning över de åtgärder som planerades att utföra.
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§ 41
Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till
Tullbroskolans förskola. (AU § 17) KS 2013-446

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av projektet ombyggnation av skolpaviljong till
Tullbroskolans förskola till protokollet.
2 Redovisat underskott om 471 tkr täcks inom kommunens totala investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut TKN 2013-102
Sammanfattning av ärendet
Projektet ombyggnation av skolpaviljong till Tullborskolans förskola har ett budgetanslag
på 5 100 tkr. Slutredovisningen visar ett underskott mot budget på 471 tkr. Underskottet
har uppstått till följd av nya krav på fettavskiljare samt byten av belysning och radiatorer
till följd av skadegörelse.
Ekonomi
Underskottet ryms inom kommunens totala investeringsbudget.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 42
Aktuell information om mottagande av nyanlända invandrare.
KS 2011-439
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informationen om mottagande av nyanlända invandrare antecknas till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redogör för nuvarande avtal från 2013 med Migrationsverket om att
motta 45 nyanlända personer under året. Vad gäller ensamkommande barn säger avtalet att
kommunen ska tillhandahålla 8 boendeplatser under år 2013. Asylförläggningarna är dock
helt fristående verksamheter och ingår inte i avtal för nyanlända och ensamkommande.
Därtill kommer anhöriginvandring. Det redogörs också för effekterna av avtalet som nu
tecknas för 2014 och för hur förvaltningen organiserar sig för att arbeta med nyanlända.
Samtliga landets kommuner kommer att ta emot ensamkommande barn enligt ny
lagstiftning.
För Falkenbergs kommuns del innebär det nya avtalet en begränsad utökning från 45 till 55
nyanlända och något fler ensamkommande barn.
Föredragande
Ola Götesson, verksamhetschef
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§ 43
Tillfällig ändring av överenskommelse om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare. (AU § 19) KS 2011-439
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag om tillfällig ändring av överenskommelse 851-6033-2011 om
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare som innebär att Falkenberg tar
emot 55, från tidigare 45, nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
2 Ändringen gäller till och med 31 december 2015.
Beslutsunderlag
Tillfällig ändring av överenskommelse mellan Länsstyrelsen i Hallands län och
Falkenbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
2014-01-09.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har inkommit med förslag om tillfällig ändring av
överenskommelse 851-6033-2011 mellan Länsstyrelsen i Hallands län och Falkenbergs
kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
Ändringensöverenskommelsen avses gälla från och med 1 januari 2014 och till och med
31 december 2015.
Överenskommelsen innebär att Falkenberg tar emot 55 (från tidigare 45) nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
Övriga kommuner i länet föreslås ta emot följande antal nyanlända enligt samma
överenskommelse:
Kungsbacka: 65
Varberg: 70
Hylte: 43
Halmstad: 100
Laholm: 50
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 44
Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs
kommun. (AU § 32) KS 2013-203

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Till motionären överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande.
2 Anteckna att det inom socialnämndens ansvarsområde har inrättats en integrationsenhet
i enlighet med de intentioner som anges i motionen.
3 Motionen ska därmed anses bifallen.
Beslutsunderlag
Motion av Marcelle Farjallah (S) 2013-05-06 om att bilda en integrationsenhet i
kommunen.
Yttrande från socialnämnden 2013-08-28, § 120
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25, § 60
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2013-09-17, § 60
Sammanfattning av ärendet
Motionären menar att kommunen behöver stärka sin egen organisation för att kunna möta
utmaningar kring anpassning och etablering i det svenska samhället för nyanlända. Den
nya etableringslagen innebär att staten har fått ett framskjutet ansvar, vilket också har
överlämnats till arbetsförmedlingen som ska se till att varje individ har en tydlig
etableringsplan. Motionären menar emellertid att staten inte kan ta hela ansvaret för att
människor ska får en bra etablering. Dels för att kommunen fortfarande har ansvar för
människornas samhällsorientering, svenskundervisning, ansvar för ensamkommande barns
hälsa, utbildning och fritid o s v. Kommunen har också ett ansvar för att öka kunskapen
hos alla medborgare om flyktingsituationen, tolkförmedling och annan kommunikation.
Således föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samlad integrationsenhet i Falkenbergs kommun.
Kanslienheten har begärt in yttranden från socialnämnden, FAMI, barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
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Socialnämnden anför i korthet:
Socialnämnden är för sin del positiv till bildande av en integrationsenhet, där enheten ska
svara för frågor som rör flyktingar och invandrare. Lämpliga områden som en
integrationsenhet kan ansvara för att exempelvis boendet för ensamkommande barn,
kommunens tolkförmedling, flyktingmottagningen och samordning av insatser för att
motverka rasism och främlingsfientlighet.
Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet:
För att behålla ett helhetgrepp och kunna ge nyanlända en så sammanhållen etableringsplan
som möjligt, bör det vara en integrationsenhet som håller i helheten.
Kultur- och fritidsnämnden:
Förslaget om att bilda en integrationsenhet avstyrks med hänvisning till att implementering
av integrationsarbete i varje förvaltnings ordinarie uppdrag är en garanti för att få en god
och långsiktig effekt. Det är i verksamheterna det reella arbetet utförs, men det kräver klara
mål, förutsättningar i form av resurser (kunskap, tid, ekonomi) uppföljning och
dokumentation för att lyckas. Inrättandet av en integrationsenhet riskerar att splittra
resurserna och därmed försvåra det viktiga arbetet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Socialförvaltningen har sedan socialnämnden erhöll ett samlat ansvar för flykting och
integrationsfrågorna (genom beslut i kommunstyrelsen 2013-10-08, § 226) skapat en
integrationsenhet med ansvarig enhetschef, fr o m november 2013. Enheten har ett samlat
ansvar för att verkställa kommunens avtal med Migrationsverket om nyanlända och
ensamkommande. Inom enheten finns en verksamhetsledare som har introduktionsansvaret
för nyanlända. Enheten har även ansvar för kommunens tolkförmedling.
För att kunna genomföra och fullfölja de avtal som är fattade för nyanlända och
ensamkommande har undertecknad skapat en samordningsgrupp vars uppdrag är att
bevaka och möliggöra så att kommunens avtal för nyanlända och ensamkommande
fullföljs. Samordningsgruppens uppdrag är även att vara ett stöd till integrationsenheten,
andra förvaltningar o s v. Denna samordningsgrupp hade sitt första möte 14 januari i år.
Samordningsgruppen kommer att mötas varannan månad. Samordningsgruppen har
följande deltagare:
−
−
−
−
−
−

Representanter från länsstyrelsen
Arbetsförmedlingen
Representant från barn- och utbildningsförvaltningen
Representant från migrationsverket
FABO
FAMI
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− Enhetschef och verksamhetsledare för integrationsenheten
− Representant från socialförvaltningens myndighetsavdelning
Även i kommunstyrelsen ärendetext angavs värdet av att samla integrationsfrågorna under
en enhet eftersom det ger tydlighet och helhet. Eftersom väsentliga delar av
flyktingmottagningen organisatoriskt redan då låg under socialnämnden ansågs det rimligt
att samla även resten där.
I mångt och mycket förefaller det således som att motionens intentioner genomförts i och
med den nya organisation som etablerats inom socialförvaltningen. Denna uppbyggnad har
skett under senhösten och efter det att motionen lämnades in till kansliet. Kanslienheten
föreslår att motionären meddelas ovanstående och att motionen därmed ska kunna anses
behandlad.

36 (47)

Kommunstyrelsen 2014-02-04

§ 45
Ansökan om planbesked avseende detaljplan för
Hällarp 1:8 – ansökan om upphävande av detaljplan.
(AU § 24) KS 2013-294
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå begäran om upphävande av detaljplan för del av Hällarp 1:8.
Beslutsunderlag
Ansökan om upphävande av detaljplan, daterad 2013-08-23
Brev från stadsbyggnadskontoret, daterat 2013-08-27
Begäran om planbesked, daterad 2013-11-30
Bilaga 1; Rapport ”Bullernivå vid tre vindkraftverk….”, Bertil Persson
Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret 2014-01-22
Diverse kartutsnitt, befintliga förhållanden mm
Gällande detaljplan för Hällarp 1:8, plankarta och planbeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Begäran om upphävande av detaljplan för del av Hällarp 1:8, vindkraft, har i augusti 2013
inkommit från ägare till fem fastigheter i närområdet. Efter information och önskemål från
stadsbyggnadskontoret kompletterades ansökan i november. Till ansökan har fogats en
bilaga rubricerad ”Bullernivå vid tre vindkraftverk å Hällarp 1:10, Falkenbergs kommun”,
upprättad av Bertil Persson.
Sökanden anför att byggande av vindkraftverk inom området är olämpligt då det är ett
känsligt fågelområde och då risk för bullerstörningar gentemot närboende föreligger. Man
anför även att det aktuella området inte redovisats som lämpligt vindbruksområde i
vindbruksutredningen.
Gällande detaljplan för området, är antagen av kommunfullmäktige 2010. Planen anger
byggrätt för tre vindkraftverk med maximal totalhöjd om 150 m. Verken skall placeras
med lika inbördes avstånd utmed en i detaljplanen angiven linje.
Detaljplaneområdet ligger ca 750 m nordväst om Hällerups Gård, drygt 2 km nordväst om
Vinbergs samhälle, knappt 4 km norr om Falkenbergsmotet. Området är inte redovisat i
Vindbruksutredningen, antagen av kommunstyrelsen december 2011. Området berörs inte
av särskilt utpekade riksintressen.
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Detaljplanen har åsatts en genomförandetid om fem år, och denna gäller sålunda till 201511-18. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 39§ ”får inte en detaljplan ändras eller
upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs
motsätter sig detta”. Stadsbyggnadskontoret har därför tillskrivit samtliga fastighetsägare
som berörs av planområdet för att efterhöra huruvida dessa tillstyrker eller motsätter sig ett
upphävande av detaljplanen. Endast något svar har dock erhållits varför inställningen till
en ändring i planen inte kunnat klarläggas.
Enligt tidigare lagstiftning skulle byggande av vindkraftsparker prövas dels gentemot Planoch bygglagen (planläggning, bygglov) och dels gentemot Miljöbalken (miljötillstånd,
drift). Genom lagändring 2009-08-01 slopades ”dubbelprövningen” och verksamhetsutövare kan nu välja, vid etablering av vindkraftsparker i denna storlek, om man vill söka
bygglov enligt Plan- och Bygglagen, och därefter endast göra en anmälan enligt
Miljöbalken, eller om man vill söka miljötillstånd enligt Miljöbalken, och därmed slippa
prövning enligt Plan- och Bygglagen.
Ekonomi
Ett upphävande av detaljplanen för Hällarp 1:8 kan resultera i skadeståndskrav från
fastighetsägare, då detaljplanen har löpande genomförandetid.
Övervägande
Prövning av markens lämplighet för vindkraft gjordes i samband med upprättandet av
detaljplanen. Detaljplanen anger bland annat maximal bullernivå vid bostäder. Vid senare
framtagande av vindbruksutredningen formulerades övergripande kriterier för planering av
lämpliga vindbruksområden i kommunen och dessa kriterier medförde att detta område
inte utpekades i vindbruksutredningen som mest lämpligt område för vindbruk.
Gällande detaljplan är dock antagen av kommunfullmäktige och har genomförandetid kvar.
Byggrätten (för vindkraftverk) är därför så att säga garanterad fastighetsägaren. Ett
upphävande av detaljplanen kan leda till skadeståndskrav från fastighetsägare som
motsätter sig detsamma.
Detaljplanens bestämmelser, villkor formulerade vid anmälningsförfarande eller eventuell
tillståndsgivning, samt kommunen tillsynsverksamhet bedöms tillförsäkra närboende
rimlig påverkan.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås
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§ 46
Detaljplan för Skrea 23:40 m.fl. (Skrea Församlingshem)
- planavtal. (AU § 25) KS 2013-257
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete Skrea 23:40 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2014-01-16
Karta över ungefärligt planområde
Förslag till planavtal, godkänt av Falkenberg-Skrea kyrkliga samfällighet 2014-01-15
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Skrea 23:40 (Skrea församlingshem) och Skrea 23:41 (tidigare
gården Dammet), Falkenberg-Skrea kyrkliga samfällighet, har inkommit med begäran om
ändring av detaljplan för närområdet. Syfte är att kunna uppföra en byggnad om knappt
650 m2, som ett komplement till befintligt församlingshem. Byggnaden skall innehålla
lokaler för fritidsverksamhet mm.
I gällande översiktsplan, Delöversiktsplan för Falkenbergs centralort mm, antagen 2007,
redovisas området som ett utbyggnadsområde och fastigheterna regleras vidare idag via
detaljplan för Skrea 6:63 m fl (Skrea kyrkby), laga kraftvunnen genom regeringsbeslut
2008-11-20. Inga särskilt utpekade riksintressen föreligger.
Planarbetet avses att bedrivas som s.k. normalt planförfarande (PBL kap 5 § 6). Planarbetet
bedöms för närvarande inte behöva föregås av ett programarbete.
Förslag till planavtal med sökanden Falkenberg-Skrea kyrkliga samfällighet är upprättat
och har godkänts av sökanden.
Ekonomi
Planavtalet påverkar inte nämndens ekonomi då sökanden står för 100 % av
plankostnaderna.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för detaljplanearbetet Skrea 23:40 m.fl.
godkänns.
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§ 47
Principer för hantering av över- och underskott,
resultatreglering. (AU § 28) KS 2013-432

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna principer för hantering av ekonomiska över- och underskott i drift- och
investeringsbudget som anges i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2013-12-17.
2 Delegera till kommunstyrelsen att besluta om mindre förändringar i
investeringsbudgeten i de fall som anges i dokumentet.
3 Slutredovisning av investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska göras till fullmäktige på
det sätt som anges i dokumentet.
4 Anteckna att dessa principer ersätter bestämmelser från 2008-05-29, § 78.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2013-12-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om nämnderna ska föra med sig över- eller
underskott vid bokslut till påföljande år, genom s k resultatreglering.
År 2008 fastställdes principer för att underlätta kommunstyrelsens och fullmäktiges
bedömning, vilka nu har reviderats i ett par avseenden.
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2014-01-14, § 9 i syfte att förtydliga språket
något.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
I de reviderade principerna avseende driftbudgeten föreslås ingen direkt förändring av
reglerna som antogs 2008. Huvudprincipen ska vara att det är utförda prestationer och
uppfyllelse av mål och intentioner, som ska ligga till grund för kommunstyrelsens
bedömning av hantering av över- och underskott. Om nämnden vill åberopa andra faktorer
som har påverkat nämndens ekonomi - och som nämnden ej har kunnat råda över - ska
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dessa vara av extraordinär art, t e x förstörelse av kommunal egendom, extrema
väderförhållanden o s v.
Principerna avseende investeringsbudgeten har två förändringar jämfört med reglerna från
2008; dels 1) att överskott från föregående år - som ej har förbrukats vid bokslut - inte ska
föras över till nästkommande år, samt dels 2) att huvudprincipen för löpande projekt av
karaktären oförutsett samt garantiarbeten ska vara att överskott inte ska överföras till
nästkommande år.
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§ 48
Godkännande av del av investeringsprojektet
ventilationsåtgärder skolor, Schubergstorpsskolan.
(AU § 29) KS 2014-51

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av den del av investeringsprojekt ventilationsåtgärder skolor
som gäller Schubergstorpsskolan med en projektbudget på 7 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens arbetsutskott tog beslut 140122, TKN 2014 § 4 och beslut tas av
tekniska nämnden 140129.
Sammanfattning
Under 2012/2013 kartlades luftflödesbehoven för skolorna i Falkenbergs kommun
samtidigt som energianalyser genomfördes på de åtgärder som togs fram i samband med
energideklarationerna. Syftet med detta arbete var att det skulle ligga till grund för beslut
så att rätt åtgärder genomförs samtidigt som dagens myndighetskrav på luftflöde och
arbetsmiljökrav uppfylls i skolorna.
Resultatet visade att Schubergstorpsskolan klarade luftkraven i18% av lokalerna, vilket var
sämst av alla skolor. För Schubergstorpsskolan har det nu gjorts en grov analys på lösning
med tillhörande kostnadsuppskattning.
Befintlig utrustning kommer att ersättas med ett större ventilationsaggregat med
återvinning, ev. kompletterat med ett mindre. Stor del av kanalsystemet kommer att bytas
ut.
Ekonomi
Ventilationsåtgärder skolor är ett investeringsprojekt som är uppdelat på 6 skolor, varav
Schubergstorpsskolan är budgeterad att utföras 2014 och övriga 5 skolor 2018. Den totala
investeringsbudgeten för samtliga skolor uppgår till 40 mkr varav 7 mkr är avsatta i budget
för Schubergstorpsskolan. Kapitalkostnad för investeringen på Schubergstorpsskolan är
beräknad till 560 tkr och avsatt i budget. Efter inhämtande av offert bedöms avsatta medel
täcka investeringsutgiften.
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Övervägande
Projektet ventilationsåtgärder skolor är i investeringsplan 2014-2018 belagd med
anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförande. Specifikt för detta projekt är att projektet är
uppdelat på 6 olika skolor och genomförandet för varje skola ska beslutas separat.
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§ 49
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen. (AU § 33) KS 2014-49
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Under rubriken Medborgare i verksamhetsplanen lägga till texten Verka för alla
medborgares lika värde oberoende av etnisk bakgrund, religion, kön, sexuell läggning,
funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller andra förhållanden som en
aktivitet för kanslienheten.
2 Under rubriken Medarbetare i verksamhetsplanen lägga till texten ”Ansatser för att öka
mångfalden i organisationen och för att öka toleransen bland samtliga medarbetare”
som en del av arbetsgivarenhetens arbete.
3 I övrigt godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2014.
Beslutsunderlag
Verksamhetplan för kommunstyrelsen 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till verksamhetsplan 2014 utifrån
beslutade ramar för kommunstyrelsen.
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§ 50
Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2013.
(AU § 34) KS 2014-43
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Verksamhetsberättelsen för arkivmyndigheten antecknas till protokollet
Beslutsunderlag
Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse för 2013
Beslutsförslag daterat 2014-01-22
Sammanfattning av ärendet
Kommunarkivarien har upprättat verksamhetsberättelsen för kommunens arkivmyndighet
för 2013. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet.
Kommunarkivet fungerar som en strategisk resurs i kommunens arbete med dokumentoch informationshantering. Kommunarkivarien utövar tillsyn och rådgivning gentemot de
organ som kommunstyrelsen är arkivmyndighet för. Arkivets arbetsuppgifter innefattar
dessutom att bevaka frågor som rör dokumenthantering och elektronisk långtidsarkivering,
handlägga arkivförfrågningar, motta leveranser till arkivet m m.
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§ 51
Godkännande av investeringsprojektet parkouranläggning. KF
Dnr KS 2013-439
Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt parkouranläggning med en
projektbudget på 1 000 tkr.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2014 § 10

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet parkouranläggning.

Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 1 000 tkr avsatta för projektet. Enligt kultur- och
fritidsnämndens beräkningar bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften.
Kapitalkostnad för investeringen är beräknad till 80 tkr och avsatt i budget.
Övervägande
Projektet parkouranläggning är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen
bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före
genomförande. Ett projekt får i budgeten anmärkningen bearbetning då summan vid
budgettillfället endast är uppskattad då säkerställda utgiftsberäkningar saknas.
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§ 52
Anmälan av delegationsärenden.
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2014-01-21 och 2014-01-28
Kanslichef Henrik Lundahl
Anställningsavtal med J A som upphandlingsassistent på kommunstyrelseförvaltningen.
KS 2014-2
Upphandlare Samer Mahra
Tilldelningsbeslut 2014-01-27 avseende upphandling av Maskindiskmedel. KS 2013-408
Stadsbyggnadskontorets planavdelning
Delegationsärenden 2013. Bilaga 1.
Övrigt
Arbetsmiljöverkets beslut 2014-01-16 att upphäva sitt beslut från den 20 september 2013
med förbud att upplåta lokalerna på Folkungavägen 1 (bowlingverksamhet) om inte vissa
villkor är uppfyllda efter den 31 december 2013. KS 2013-329
Stadsbyggnadskontorets remissvar till Energimarknadsinspektionen över ansökan om
nätkoncession för linje avseende markläggning del av befintlig 130 kV luftledning mellan
Falkenberg N och S vid Arvidstorp. KS 2013-448
Länsstyrelsens beslut 2014-01-21 att någon överprövning av kommunens beslut att anta
förslag till detaljplan för Töringe 7:40 (Vinbygården) inte ska ske. KS 2013-97
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2014-01-29
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