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§ 100
Uppdrag i budget 2013 – Ta fram närvaro över inskrivna
barn i förskola och fritidshem. (AU § 101) KS 2013-71

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om
förskoleplan, arbeta in, hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av
förskolor, kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en
förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för
försöket ska lämnas före 2014-08-31.
3 Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från strategienheten 2014-03-12
BUN § 3, 2014-01-29
Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget 2013 – Ta fram närvarograd över inskrivna barn i
förskola och fritidshem, KS 2013-71, 2013-12-11
KF § 153, 2013-10-29
Tjänsteskrivelse 2013-09-09
KS § 19, 2013-01-08
Uppdragsbeskrivning budget, 2012-11-26
Sammanfattning av ärendet
När uppdraget ”Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem”
redovisades för kommunfullmäktige 2013-10-29 fick barn- och utbildningsnämnden tre
tilläggsuppdrag.
1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad
analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter.
2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur
man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna
differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem.
3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma
under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel
rapportering.
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I samråd med kommunstyrelseförvaltningen har redovisning av uppdragen flyttats till
januari 2014 och har nu redovisats.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal
varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att
barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på
variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att
storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler
avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per
personal.
2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn
med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor
och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för
att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal har
inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån
nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen.
I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och utformning av
förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor som inte är
optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen kan innebära
en bättre anpassning av närvarande barn/personal.
3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning
för enkel rapportering, svarar barn- och utbildningsnämnden, att det i dagsläget inte
finns några ändamålsenliga verktyg för detta. Nämndens mål är att skaffa ett digitalt
verktyg men det måste uppfylla krav från Datainspektionen som har haft invändningar
mot existerande system. Nätuppkopplingen behöver också stärkas på flera enheter.
Nämnden bör ändå pröva om man kan hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro, t.ex. via ett
Excelblad, för att se hur närvaro varierar under året. Detta kan vara en försöksverksamhet på en förskola och ett fritidshem under ett år.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Jan Dickens (S) yrkar att beslutssats två ska strykas, i övrigt bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Reservation
Jan Dickens (S) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning
Johny Kronwall (V) antecknar avvikande mening.
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§ 101
Godkännande av investeringsprojektet ställverk
Hertings kraftverk. (AU § 103) KS 2014-172

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt ställverk Hertings kraftverk med en
projektbudget på 1 200 tkr.
Sammanfattning av ärendet
I projektet ingår att riva det befintliga ställverket och bygga upp ett nytt mellanspänningsställverk till vattenkraftsturbinerna. Det befintliga ställverket är över 40 år gammalt och
behöver bytas ut av ålder och säkerhetsskäl. Projektet har fått skjutas fram under 3 år p.g.a.
Hertingprojektet vilket har fört med sig en ökad kostnad. Det har visat sig vid anbudsupphandlingen att vissa komponenter (sk strömtransformatorer), som bedömdes kunde
återanvändas, har dömts ut och är en säkerhetsrisk. Det innebär att 5 st strömtransformatorer måste bytas ut. Kostnaden för komponenter och montering ligger på ca: 500 000:-.
Anbudsupphandlingen genomförs av Falkenberg Energi AB.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet ställverk Hertings kraftverk.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 600 tkr avsatta för projektet. Efter bearbetad beräkning
bedöms avsatta medel inte täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen var
beräknad till 48 tkr vilket också är avsatt i budget, med den nya beräknade investeringsutgiften uppgår kapitalkostnaden till 96 tkr. Ur de försenade projekten som är budgeterade
2014 kan medel omfördelas för att täcka den ökade investeringsutgiften.
Övervägande
Projektet ställverk Hertings kraftverk är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före
genomförande. Baserat på inkomna anbud görs bedömningen att projektets investeringsbudget inte är tillräcklig.
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§ 102
Översiktsplan 2.0 – förslag till slutliga revideringar
samt antagande. (AU § 104) KS 2010-247

KF

Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige anta översiktplanen 2.0.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
Kommunstyrelsen beslutar att
- följande text på s. 21, del II (granskningshandling), ska strykas: ”stor restriktivet för
bostadsbyggande ska råda inom 100 meter från väg 154 och 153”.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Revidera LIS-område 12 (Älvsered), 09 (Fridhemsberg), 08 (Ullared), 07 (KinnadungaKogstorp), 06 (Köinge Svartrå) samt 01 (Vessigebro) enligt stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse.
2 Stryka LIS-område 05 (Okome).
3 Utöka LIS-område 16 (Ätran) enligt markägares remissyttrande från utställningsutlåtandet.
4 Ta bort ”föreslaget utredningsområde för omlastningscentral” i text och kartor både i
del I och II av ÖP 2.0.
5 Lägga till ”kommande verksamhetsområde för kombiterminal och logistik” enligt
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse i text och kartor både i del I och II av ÖP 2.0.
6 Ange i nya översiktsplanen att i delöversiktsplanen för centralortsområdet (2007)
tidigare redovisat nytt industrispår över Falkenbergs mosse och Smedjeholm till
Falkenbergs hamn inte längre gäller.
7 Därefter överlämna Översiktsplan 2.0 till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Utställningsutlåtande, daterat 2014-02-11
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-04
Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret 2014-04-04
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Sammanfattning av ärendet
Översiktplanen för Falkenberg, ÖP 2.0, har varit ute på utställning och revideringar har
genomförts enligt utställningsutlåtandet. Några revideringar återstår, framför allt vad det
gäller LIS-områdena och efter att dessa beslutats och genomförts ska översiktsplan 2.0
antas.
Övervägande
Efter att ovanstående förslag till revideringar har genomförts så bedöms översiktsplan 2.0
genomarbetad för att kunna antal
Yrkande, propositionsordning och beslut
Ingemar Johansson (C) yrkar att text på s. 21, del II (granskningshandling), ”stor
restriktivet för bostadsbyggande ska råda inom 100 meter från väg 154 och 153” ska
strykas. I yrkandet instämmer Claës Ljung (M).
Jan Dickens yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Ingemar Johanssons m fl
yrkande.
Lars Fagerström (FP) yrkar att text kring vindbruk till havs på s. 36 ska strykas.
Ordföranden ställer först proposition på Ingemar Johanssons ändringsyrkande gentemot ett
avslag och finner det antaget.
Därefter ställs proposition på Lars Fagerströms yrkande om vindkraft till havs gentemot ett
avslag och finner det avslaget.
Slutligen ställs proposition på översiktsplanens övriga delar, vilka godkänns.
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§ 103
Detaljplan för Spettet 3 m fl. Falkenberg – planavtal
(AU § 105) KS 2013-227
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna föreliggande planavtal för Spettet 3 m fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2014-04-09
Planavtal för Spettet 3 m fl, undertecknat av fastighetsägaren.
Sammanfattning av ärendet
Falkenberg Energi inkom med en förfrågan om planändring för fjärrvärmeanläggningen
(Spettet 3). Bolaget önskade bland annat förbättra logistiken och trafik- och arbetsmiljösäkerheten kring anläggningen.
Kommunstyrelsen gav 2013-09-10 §191 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planavtal och det har
undertecknats av företrädare Falkenberg Energi
Ekonomi
Planarbetet föreslås finansieras till 95% av sökanden. Kommunen står för 5% av planarbetet då översyn kommer ske av kvarteret i stort. De kostnader som uppkommer för
genomförandet förutsätts även till största delen bekostas av exploatören.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att föreliggande planavtal godkänns.
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§ 104
Detaljplan för Ullared 7:8 m fl. Ullared – planavtal
(AU § 106) KS 2013-410
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna föreliggande planavtal för del av Ullared 7:8 m fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2014-03-28
Planavtal för Ullared 7:8, undertecknat av fastighetsägaren.
Sammanfattning av ärendet
GeKås Ullared har inkommit med en förfrågan om upprättande av ny detaljplan för Ullared
7:8 m fl. Förfrågan avsåg möjligheten att öka antalet parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen gav 2013-03-04 §66 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planavtal och det har
undertecknats av företrädare för Gekås Ullared AB.
Ekonomi
Planarbetet föreslås fullt ut (100%) finansieras av sökanden. De kostnader som uppkommer för genomförandet förutsätts även bekostas av exploatören.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att föreliggande planavtal godkänns.
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§ 105
Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer
med rullstolar eller rollatorer. ( AU § 109) KS 2014-62

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kollektivtrafiken redan är kraftigt
subventionerad och att frågan främst ligger hos Hallandstrafiken.
2 Överlämna medborgarförslaget till Hallandstrafiken för att uppmuntra det aktiva arbetet
att driva en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-01-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att bussresenärer med rullstol eller
rollatorer ska få åka kostnadsfritt på bussarna i Falkenbergs kommun. Förslagsställaren
menar att det är besvärligt för dessa resenärer att komma fram till föraren och betala och att
det därför även tar lång tid innan bussen kan köra vidare.
Ekonomi
Fria resor för personer med rullstol eller rollator skulle påverka kommunens ekonomi, men
en särskild utredning av de ekonomiska konsekvenserna skulle behövas för att få en
realistisk uppfattning.
Hallandstrafiken erbjuder kommuner att göra tillköp om de vill erbjuda särskilda grupper
fri kollektivtrafik. Tillköpet innebär att kommunerna själva får stå för kostnaden för de
resor som görs av personer med rullstol eller rollator.
Övervägande
Det är Region Halland genom Hallandstrafiken som ansvarar för Falkenbergs kollektivtrafik. Falkenbergs kommun kan däremot framföra sina synpunkter och önskemål på hur
kollektivtrafiken ska utformas och har även möjligheten att göra vissa tillköp på egen
bekostnad.
Förslaget på att erbjuda fri kollektivtrafik för olika grupper i samhället har diskuterats i
kommunen vid flera tidigare tillfällen. Men Falkenbergs kommun har i dessa fall uttryckt
att det är en ekonomisk fråga som inte prioriteras och kommunen står fast vid detta

11 (48)

Kommunstyrelsen 2014-05-06

ställningstagande. Kollektivtrafiken är redan kraftigt subventionerad och det är svårt att
beräkna kostnaderna för fri kollektivtrafik. Dessutom är det svårt att sätta upp tydliga
ramar som motiverar fritt resande eftersom det lätt blir en fråga om gränsdragning, då det
är flera grupper i samhället som kan motivera rätten till fri kollektivtrafik. Dessutom har
kommunen tidigare ansett att man hellre hade satsat på annat, såsom tätare turer, istället för
att erbjuda fri kollektivtrafik.
Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att det kan vara besvärligt och tidskrävande för
personer med rullstol och rollator att betala framme hos föraren. Denna situation skulle inte
försvinna även om personerna erbjöds att åka kostnadsfritt, då de ändå skulle behöva
stämpla ett resekort för att registrera sin resa. Det som kanslienheten ser skulle kunna
underlätta situationen vore om Hallandstrafiken på sina bussar hade stämpelautomater även
längre bak i bussarna eller att tidtabellerna gav mer utrymme för mer tidskrävande
påstigningar. Kollektivtrafiken ska vara till för alla och då ingår att underlätta för de
personer som har särskilda behov eller som behöver hjälp för att genomföra sin resa.
Falkenbergs kommun vill även lyfta fram möjligheten för vissa personer med funktionshinder att använda sig av färdtjänst som ett mer anpassat alternativ till vanlig kollektivtrafik.
Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om fri kollektivtrafik i Falkenberg främst
ligger hos Hallandstrafiken och att Falkenbergs kommun inte prioriterar en tilläggsbeställning för fri kollektivtrafik för enskilda grupper. Dessutom kvarstår faktum att även
fri kollektivtrafik kräver registrering av resekort på bussarna. Kanslienheten föreslår därför
att medborgarförslaget avslås.
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§ 106
Medborgarförslag om reglering av trafiken på
Ringsegårds strand. (AU § 110) KS 2013-386

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna medborgarförslaget till Länsstyrelsen i Halland för handläggning av
hastighetreglering på vägen från Marstensvägen ner till stranden.
2 Överlämna medborgarförslaget till Skrea Bysamfällighet för beslut om varningsmärken
i anslutning till stranden.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-11-04
Yttrande från trafiknämnden 2014-01-22 § 1
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att trafiken på Ringsegårds
strand regleras och att skyltar markerar för trafikanter att de närmar sig en badstrand.
Förslagsställaren vill se att trafik och parkering regleras, framför allt med hänsyn till
lekande barn på stranden. I förslaget förklaras att grusvägen till stranden från Marstensvägen saknar hastighetsskyltar men att hastigheten på Marstensvägen är 40 km/timme.
Trafiknämnden har yttrat sig om över förslaget. Nämnden har varit i kontakt med
Transportstyrelsen för att reda ut tveksamheter kopplade till medborgarförslaget. Nämnden
förklarar att de lokala ordningsföreskrifterna godkänner motorfordonstrafik på Ringsegårds
strand eftersom det där finns ett särskilt avgränsat parkeringsområde. Stranden har under
lång tid använts som väg enligt definitionen av väg SFS 2011:651 (Förordning om
vägtrafikdefinitioner). Eftersom stranden är en enskild utanför tätbebyggt område så är det
länsstyrelsen som fattar beslut om lokala trafikföreskrifter, vilket bland annat inkluderar
beslut om hastigheter på vägen.
Vidare förklarar nämnden att det är den enskilda vägens ägare som har rättighet och
skyldighet för skyltning av varningsmärken. Dock vill nämnden lägga till att kommunen
endast skyltar med vägmärket varning för barn utanför skolor.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi eftersom en eventuell omskyltning för
trafikreglering av stranden bekostas av vägens ägare.
Övervägande
Kanslienheten ställer sig bakom nämndens yttrande och föreslår att ärendet skickas vidare
till länsstyrelsen för handläggning av hastighet på stranden samt till vägens ägare, Skrea
bysamfällighet, för beslut om varningsmärken.
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§ 107
Personalpolicy för Falkenbergs kommun – Ett hållbart
arbetsliv. (AU § 111) KS 2014-109

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Revidera kommunens personalpolicy genom att anta dokumentet ”Ett hållbart
arbetsliv”.
2 Anteckna att det personalpolitiska programmet från 2005 därmed ersätts av dokumentet
”Ett hållbart arbetsliv”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-25 § 61
”Ett hållbart arbetsliv” reviderat 2014-04-01
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2005 att anta det Personalpolitiska programmet i vilket 15
olika policies ingår. Programmet är bl.a. uppbyggt kring 10 ”Mål att sträva mot” och 48
”Mål att uppnå”. I det personalpolitiska programmet ingår också en omfattande personalhandbok som är ett stöd för chefer och medarbetare. Under de första åren efter det att KF
beslutat om programmet genomfördes flera aktiviteter inom personalområdet utifrån de
årliga prioriteringar som Arbetsgivarutskottet beslutade om. En revidering av policydokumenten har nu gjorts varigenom de olika målen tagits bort. Tanken är, i likhet med
utvecklingen inom andra områden, att reducera antalet mål och istället arbeta utifrån de
övergripande mål som KF bestämmer. I övrigt har ingen större materiell förändring gjorts
vad avser sakinnehållet, däremot ser formen annorlunda ut.
Policyn om ”Ett hållbart arbetsliv” beskriver vad som ska åstadkommas genom fokus på
- medarbetarskap
- ledarskap
- arbetsmiljö och hälsa
- kommunikation
- delaktighet och samverkan
- mångfald
- kompetensutveckling
- mål till lön
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Kommunfullmäktige beslöt 2014-03-25 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
språklig justering där bl a begreppet kund ska ersättas av kommuninnevånare, samt förtydligande av vad som menas med Mål till lön. Justeringarna är nu gjorda.
Yrkande
Jan Dickens (S) och Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 108
Delrapport avseende översyn av sysselsättning för ungdomar
som avslutat gymnasiesärskolan. ( AU § 112) KS 2013-77
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna delrapporten till protokollet.
2 Uppdra åt socialchefen att inkomma med ny delrapport i november 2014.
Beslutsunderlag
Delrapport från socialförvaltningen 2014-03-21
Sammanfattning av ärendet
I sammandrag handlar medborgarförslaget om att kommunen ska ta ett nytt och samlat
grepp för att den positiva utveckling som märks för elever inom gymnasiesärskolan ska
fortsätta även efter att gymnasieutbildningen avslutats. Förslagsställarna menar att
kommunen ska se till att dessa ungdomar kan fortsätta att växa och utvecklas genom att
”fylla denna lucka mellan daglig verksamhet och vanligt arbete med ett alternativ”. Den
dagliga verksamheten som erbjuds idag är enligt förslagsställarna inte alltid tillfredsställande, vare sig vad avser det sociala, deras ambitionsnivå eller deras faktiska
kompetens.
Kommunfullmäktige fattade 2013-09-24 beslut om att uppdra åt socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att gemensamt uppnå medborgarförslagets
intentioner samt att anteckna att förvaltningarna själva avgör vilka arbetsgrupper och
vilken övrig ledning som krävs. Beslut fattades också om att ensammanfattad delrapport
ska också överlämnas till kommunstyrelsen senast april 2014.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut har förvaltningarna träffats för att formulera en
uppdragshandling för projektet ”steget vidare”. Arbetet pågår och här redovisas de
övergripande tankarna syftet med projektet, dess organisation och ledning.
Syfte
Projektet syftar till att i minska antalet deltagare som går från gymnasiesärskolans
nationella program in i daglig verksamhet samt att öka mångfalden på arbetsmarknaden
genom att dels anställa personer med lindrig utvecklingsstörning i Falkenbergs kommun
men också bidra till att även privata arbetsgivare anställer från målgruppen.
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Målgrupp
Den primära målgruppen är elever i åk 2-4 på gymnasiesärskolans nationella program som
bedöms ha förutsättningar för att, med rätt stöd och hjälp, klara av en anställning. I mån av
plats kan även unga vuxna som tidigare avslutat utbildning inom gymnasiesärskolans
nationella program innefattas i projektet.
Samordnare steget vidare
För att möta syftet med projektet behöver en samordningsfunktion inrättas. I denna ligger
att:
Lokalisera och motivera lämpliga arbetsplatser.
Kontaktperson för arbetsplatser och deltagare som innefattas av projektet.
Ansvar för att följa upp projektet och dess deltagare.
Sammanställa statistik (andel till kommunal anställning, privat anställning eller annan
sysselsättning)
− Informationsansvar till projektägare och övriga berörda parter.

−
−
−
−

Tidsplan
Projektet pågår under åren 2014-2016. Projektstart är planerad till hösten 2014.
Organisation
Projektägare

Styrgrupp

Projektledare/samordningsfunktion
Utses av BUF

Kommunchef

Kommunchef
Personalchef
FC BUF
FC SOC
Samordningspersonen sammankallar styrgruppen en gång/termin.

Ekonomi
Kommunfullmäktige har avsatt 500 tkr/år under åren 2014-2016; totalt 1 500 tkr under
projektet. För samordningsperson/funktion avsätts 100 tkr/år. Resterande medel skall
finansiera de merkostnader (mellan lönebidrag och avtalsenlig lön) som uppstår i samband
med anställningen hos Falkenbergs Kommun. Medlen avser endast anställning i
Falkenbergs kommun och kompenserar inte för anställningar som görs av privata
arbetsgivare. FAMI ansvarar för budgetmedel och dess utbetalning till anställande
förvaltning.
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§ 109
Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet
gällande brandfarliga och explosiva varor samt skydd
mot olyckor. (AU § 113) KS 2014-54

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta taxa gällande Falkenbergs kommuns tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med
1 juni 2014.
2 Anta taxa gällande Falkenbergs kommuns tillståndshantering i enlighet med lagen om
brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 1 juni 2014.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Västs förslag på taxa gällande Falkenbergs kommuns tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva
varor samt två tidigare versioner av samma taxa, den första fastställd av kommunfullmäktige 2012-04-24 och den andra av direktionen i Räddningstjänsten Väst 2012-11-23.
Räddningstjänsten Västs förslag på taxa gällande Falkenbergs kommuns tillståndshantering
i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor samt tidigare versioner av
samma taxa från 2010 och 2012.
Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen – HFD – har kommit med ett viktigt klargörande kring
vilket organ som ska besluta om en taxa för livsmedelskontroll – när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund. HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun – som med stor skyndsamhet - bör fatta nya beslut om taxor för bl.a.
kommunal livsmedelskontroll, annan myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014,
om gällande taxor tidigare beslutats av ett kommunalförbund.
Både taxor beslutade utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och
sotning) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) omfattas av
beslutet.
Då nuvarande ovan nämnda taxor är beslutade av direktionen i Räddningstjänsten Väst så
måste dessa taxor nu istället beslutas i respektive kommunfullmäktige.
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Förändringar i taxorna
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 4 mars 2014
med begäran om komplettering med tidigare taxa för att kunna ta ställning kring förändringar i taxorna.
Kommunfullmäktige beslutade om taxa för tillsynsverksamhet 24 april 2012 och taxa om
tillståndshantering 30 september 2010. Sedan dess har direktionen i Räddningstjänsten
Väst reviderat de båda taxorna enligt index med reglerade kostnader. Detta gjordes av 23
november 2012.
Förändringen i föreslagen taxa om tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor mot tidigare är följande:
Föreslagen taxa
2014 (i kronor)
Grundavgift LSO
alternativt LBE
Grundavgift vid
samordnad tillsyn
LSO och LBE
Timavgift, rörlig
Övriga
olycksförebyggande
tjänster/uppdrag

2431

Taxa fastställd
2012-11-23 (i
kronor)
2373

Taxa fastställd
2012-04-24 (i
kronor)
2306

3075

3002

2917

859
859

839
839

815
815

Förändringen i föreslagen taxa om tillståndshantering i enlighet med lagen om brandfarliga
och explosiva varor mot tidigare är att timkostnaden ökar till 859 kronor/timme mot
tidigare 839 kronor/timme år 2012 samt 800 kronor/timme år 2010. Detta ger förändringen
att kostnad för tillståndet totalt (det vill säga timkostnaden x handläggningstiden) i den
föreslagna taxan blir 8375 kronor istället för tidigare 8180 kronor 2012 samt 7800
kronor/timme år 2010.
I och med att Räddningstjänsten Väst bildades så har även justeringen gjorts i förslaget till
nya taxor att det numera är förbundsdirektören som äger rätt att sänka avgiften vid ett
uppdrag (mot tidigare räddningschefen).
Ekonomi
Kommunen påverkas inte direkt av taxeändringarna.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar fullmäktige att fastställa taxorna
Räddningstjänsten Västs förslag.
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§ 110
Begäran om ändring av detaljplan för Skrea 6:63 (Skrea backe).
(AU § 116) KS 2014-121
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra ändring av detaljplan för Skrea 6:63
så att bestämmelser angående souterränghus, byggnadshöjd och höjdsättning ses över.
2 Planarbetet skall föregås av tecknande av avtal rörande kostnader mm och skall därefter
genomföras snarast.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2014-04-08.
Gällande detaljplan (Detaljplan för Skrea 6:63 m fl)
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om ändring av vissa detaljplanebestämmelser i gällande detaljplan har inkommit
från Lundby Entreprenad AB, vilka arbetar med utbyggnad av bostadsområde på Skrea
backe.
Bakgrund
Planarbete i syfte att möjliggöra utbyggnad av området för bostäder genomfördes åt
dåvarande fastighetsägare HSB under en lång period. Detaljplan för området antogs
slutligen 2006-06-28 §105 och vann genom regeringsbeslut laga kraft 2008-11-27.
Nuvarande ägare har låtit inleda arbete med genomförande av bostadsområdet på Skrea
backe, och har då stött på vissa problem med gällande detaljplan. Främst gäller detta
regleringen av enplanshus kontra souterränghus samt reglerad höjdsättning.
Lundby Entreprenad AB har därför inkommit med ansökan om att detaljplanens
bestämmelser rörande hustyp, byggnadshöjd, höjdsättning och utformning ändras.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte direkt påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
I samband med projektering och utbyggnad av VA och dagvattensystemen i området har
bestämmelserna angående hustyp, byggnadshöjd och höjdsättning visat sig kunna vara
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kontraproduktiva och i värsta fall kan bestämmelserna ge oönskat högt placerade hus med
egendomliga markanpassningar. Exploatören har tillsammans med stadsbyggnadskontorets
bygglovavdelning kommit fram till vissa önskvärda justeringar av detaljplanens bestämmelser avseende detta.
Sådan ändring av detaljplanens bestämmelser bedöms kunna göras med särskilda regler
kring ”ändring av detaljplan” och fordrar därmed inte upprättande av nya kartor, samma
mängd handlingar mm. Ändringen bör vidare kunna genomföras med s k enkelt planförfarande.
Sökanden har även önskat få ändring gjorda rörande bestämmelse om utformning av
hustak mm. Stadsbyggnadskontoret anser inte att sådan ändring bör genomföras då
gällande bestämmelser syftar till en mer enhetlig upplevelse av området och en mer
återhållsam arkitektur. Sådan ändring bedöms även kräva mer omfattande hantering då
detaljplanens anvisningar kring utformning tar stöd i antaget gestaltningsprogram.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att genomföra ändring av detaljplan för Skrea 6:63 så att bestämmelser angående
souterränghus, byggnadshöjd och höjdsättning ses över. Planarbetet bör föregås av
tecknande av avtal rörande kostnader mm och bör därefter genomföras snarast.
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§ 111
Detaljplan för kv Strandbaden, Falkenberg – inriktningsbeslut.
(AU § 117) KS 2010-307
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna redovisat förslag till inriktning för förestående planarbete för kvarteret
Strandbaden.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret 2014-04-14
Orienteringskarta, gällande detaljplan
Skiss, daterad 2014-04-07
Protokoll, tjänsteskrivelser mm från KFN 2014-03-18 §34
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt för flera år sedan att ett planarbete, syftande till översyn av
gällande detaljplan, skulle genomföras. Planförslaget skulle möjliggöra framtida utveckling
av såväl hotell- och konferensanläggningen som den kommunala badanläggningen.
Förhandlingar rörande plan- och ramavtal bedrevs under flera år med hotellägaren utan att
överenskommelse kunde nås. Hotellanläggningen har nu, sedan några år, bytt ägare och
den nya ägaren har inlett en kraftig omvandling av byggnaden. Den nya ägaren har uttryckt
intresse av att planarbetet nu.
Parallellt har flera förfrågningar rörande utveckling av Klitterbadet prövats och kultur- och
fritidsnämnden har hemställt om att planarbetet skall inledas. Kultur- och fritidsförvaltningen har 2013 utrett möjlig/lämplig framtida verksamhet och nämnden godkände i mars
2014 Ny vision för Klitterbadet.
Avtal som fördelar huvuddelen av kostnader för planarbetet lika mellan Falkenbergs
Strandbad och Klitterbadet har upprättats och dessa har nu godkänts av kommunstyrelsen.
Stadsbyggnadskontoret har inlett planarbetet med uppstartsmöten med Strandbaden,
Klitterbadet och med kommunens förvaltningar och bolag. En skiss, vilken redovisar såväl
de skilda förhållanden och problem som de möjligheter och anspråk som finns i området,
har sammanställts (daterad 2014-04-10).
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Ekonomi
Tecknat planavtal täcker tillsammans 90 % av plankostnaderna, inklusive erforderliga
utredningskostnader. Ramavtal rörande bland annat ändringar i gällande tomträtt skall
tecknas innan samrådsremiss.
Övervägande
Under den inledande fasen i planarbetet har vissa önskemål tydliggjorts. Falkenbergs
Strandbad vill bland annat ha kvar möjlighet att göra tillbyggnader, såväl söder som norr
om befintlig byggnad. Man vill utveckla området mellan hotellet och Klitterbadet samt
förbättra entré- och parkeringsförhållandena. För Klitterbadets del är möjligheten till
påbyggnad, förbättrad och tydliggjord entré samt utveckling av gårdsmiljön prioriterad.
Båda verksamheterna ser stora möjligheter till samverkan och uttrycker vilja till att
utveckla och marknadsföra området tillsammans.
Stadsbyggnadskontorets planavdelning har sammanställt de anspråk, hänsyn och övriga
frågor som har diskuterats senaste året på en skiss, daterad 2014-04-07.
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en utveckling av hela området och föreslår att ett
planförslag nu utarbetas. Ovanstående anspråk liksom övriga frågor som belyses i föreliggande skiss bör behandlas i planarbetet. Allmänhetens tillträde till strandområdet,
genomgående gång- och cykeltrafik, parkeringsfrågan mm bör ägnas särskild uppmärksamhet.
Yrkande
Jan Dickens (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Jan Dickens (S) för till protokollet att ärendet ifråga inte har någonting med Klitterbadets
avgifter att göra, vilket kan missuppfattas när man läser kultur- och fritidsnämndens
yttrande.
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§ 112
Detaljplan för Leken 1 m fl – planavtal. (AU § 118) KS 2013-212
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Leken 1 m fl.
Beslutsunderlag
Förslag till planavtal, godkänt av exploatör 2014-04-15
Beslutsförslag daterat 2014-04-16
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens gav 2014-02-04 (§ 27) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan samt planavtal för Leken 1 m fl.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat avtal rörande kostnader, fördelning av arbete mm,
vilket har undertecknats av Falkenbergs Bostad AB, som står för 100 % av plankostnaderna.
Ekonomi
Exploatören står för 100 % av plankostnaderna. Kommunens ekonomi belastas inte.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Leken 1 m fl godkänns.
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§ 113
Antagande av ändring av detaljplan för delar av kv Holger.
(AU § 119) KS 2013-314
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta ändring av detaljplan delar av kv Holger.
Beslutsunderlag
Särskilt utlåtande, daterad 2014-04-10
Planförslag, antagandehandling, daterad 2014-01-30
Beslutsförslag, daterat 2014-04-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-08 § 223 att handlingar skulle upprättas och samråd
skulle ske kring ändring av detaljplan fastigheterna Holger 6, 10 och 11 för att möjliggöra
en fastighetreglering som detaljplanen i dagsläget inte medger. Planförslag har utarbetats
och samråd genomförts kring detta, enligt reglerna för s.k. enkelt planförfarande.
Under samrådet inkomna synpunkter finns sammanställda och kommenterade i ett särskilt
utlåtande, daterat 2014-04-10. Inkomna synpunkter föranleder inga revideringar av planförslaget.
Ekonomi
Planavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren till Holger 10 och 11 där
fastighetsägaren står för hela kostnaden.
Övervägande
Stadsbyggnadskonoret föreslår att planförlaget överlämnas till kommunstyrelsen för
antagande.
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§ 114
Antagande av ändring av detaljplan för Kvadraten 2.
(AU § 120) KS 2013-315
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta ändring av detaljplan för Kvadraten 2.
Beslutsunderlag
Särskilt utlåtande, daterad 2014-04-10
Planförslag, antagandehandling, daterad 2014-01-30
Beslutsförslag, daterat 2014-04-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-08 § 224 att handlingar skulle upprättas och samråd
skulle ske kring ändring av detaljplan för Kvadraten 2 för att möjliggöra en avstyckning av
fastigheten. Planförslag har utarbetats och samråd genomförts kring detta, enligt reglerna
för s.k. enkelt planförfarande.
Under samrådet inkomna synpunkter finns sammanställda och kommenterade i ett särskilt
utlåtande, daterat 2014-04-10. Inkomna synpunkter föranleder inga revideringar av planförslaget.
Ekonomi
Planavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren till Kvadraten 2 där
fastighetsägaren står för hela kostnaden.
Övervägande
Stadsbyggnadskonoret föreslår att planförlaget överlämnas till kommunstyrelsen för
antagande.
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§ 115
Ramavtal gällande detaljplan för Stafsinge 3:6 m fl.
(AU § 122) KS 2014-196
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna ramavtal nr 208 avseende exploatering av fastigheten Stafsinge 3:9.
Beslutsunderlag
Ramavtal nr 208, daterat 2014-03-18
Överenskommelse om annullering av ramavtal nr 192
Beslut KS 2010-236 §236
Sammanfattning av ärendet
2013-08-20 togs beslutet att detaljplan för Stafsinge 3:6 m.fl. skulle gå ut på samråd.
Samrådet skulle dock avvakta verkställighet tills befintligt ramavtal nr 192 ändrats till att
endast omfatta mark för odling och djurhållning tillhörande hästbyn.
Ramavtal nr 192 tecknades med avsikten att det skulle byggas bostäder till hästbyn. Då
sågs det berörda området som den enda lösningen. Efter vidare utredningar har man sett att
bostäderna kan placeras inom exploatörens egen fastighet. Båda parter är överens om att
den placeringen är bättre än den ursprungliga placeringen enligt befintligt ramavtal.
Eftersom förutsättningarna har ändrats har inte exploatören något behov av att köpa den
aktuella marken avsedd för bostäder. Ramavtal nr 192 har därmed annullerats och nytt
ramavtal upprättats. Avtalet innebär att exploatören har rätt att köpa mark inom fastigheten
Stafsinge 3:9 som i kommande detaljplan blir utlagt som odlings- och/eller vägmark
tillhörande den så kallade hästbyn. Sådan mark överlåts för 5 kr/m2. Exploatören ges dock
ingen rätt att köpa mark inom exploateringsområdet som enligt detaljplan blir utlagt som
allmän platsmark eller kvartersmark för bostadsändamål.
Anteckning om jäv
Mari-Louise Wernersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. I
hennes ställe tjänstgör Angela Malmgren (M).
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§ 116
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län.
(AU § 123) KS 2014-127
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-11 till Länsstyrelsen i
Hallands län som Falkenbergs kommuns svar på remissen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-03-07.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-11.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Halland har på Regeringens uppdrag tagit fram Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Hallands län. Målet med handlingsplanen är att skapa en vägledning för
att aktivt möta klimatförändringar. Handlingsplanen vänder sig i första hand till politiker
och tjänstemän på länets kommuner, organisationer, lokal och regionala aktörer. Den ska
vara en handledning för arbetet med klimatanpassning i Halland län, både lokalt och
regionalt. I planen har åtgärder utarbetats utifrån de utmaningar som länet har att hantera,
nu och i framtiden. Åtgärderna utgör aktiviteter och insatser som behöver genomföras för
att driva klimatanpassningsarbetet i länet. Åtgärder som berör Länsstyrelsen är styrande för
Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning. Åtgärder som berör övriga aktörer, däribland
Falkenbergs kommun, ses som rekommendationer för anpassningsarbetet.
Länsstyrelsen har listat följande åtgärder där kommuner ingår som utförare:
− Infoga anpassningsfrågor i kommunala styrdokument
RSA, vattenförsörjningsplan, översiktsplaner, detaljplaner, policys m.fl.
− Värdering av naturolycksrisker samt förmågebedömning i risk- och sårbarhetsanalys
Värdering av naturolycksrisker saknas i risk- och sårbarhetanalyser i länet.
− Klimatanpassningsstrategi för kommunen
Samlat dokument för hantering av klimatanpassning i kommunen, t.ex. strategi, plan
eller tematiskt tillägg till översiktsplanen.
− Strategi för bebyggelse i kustområdet
I de fall då frågan inte behandlas i översiktsplan/klimatanpassningsplan. Översyn av
låglänt bebyggelse i områden som riskerar att drabbad av permanenta eller tillfälligt
höga vattennivåer i havet. Strategi för åtgärder och konsekvenser av
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dessa. Kustkommunerna bör utreda behovet av lämpliga skyddsåtgärder mot stigande
havsnivåer. Utredning behövs för varje enskilt kustsamhälle eftersom förutsättningarna
är helt olika från fall till fall.
− God beredskap för värmeböljor
Se över beredskapen inför värmeböljor gällande lokaler och rutiner, främst inom vårdoch omsorg.
− Kartlägga riskområden för urban värmeeffekt
Kartläggning i stadsmiljö till grund för strategier för blå och gröna strukturer, grönplan
etc.
Länsstyrelsen har också uppmärksammat att Falkenbergs kommun håller på att ta fram en
dagvattenhandbok tillsammans med Varbergs kommun.
Ekonomi
Remissvaret påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Klimatfrågorna, och däribland klimatanpassningsfrågorna, är viktiga för utvecklingen av
Falkenbergs kommun. Länsstyrelsens handlingsplan är ett viktigt steg på vägen mot ett
samhälle som är mer robust mot förändringar som följer av ett förändrat klimat.
Stadsbyggnadskontoret har fortlöpande deltagit i Länsstyrelsens arbete med att ta fram
handlingsplanen.
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§ 117
Ändringar i ”Information till fastighetsägaren om
Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppstjänster” (AU § 124) KS 2014-173

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna föreslagna ändringar i informationsskriften ”Information till fastighetsägare
om Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster”
2 Framtida ändringar av informationsskriften ska tas fram av VIVAB och beslutas i
FAVRAB istället för av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från VIVAB 2014-03-20
Informationsskrift ”Information till fastighetsägare om Falkenbergs kommuns allmänna
vatten- och avloppstjänster”
Sammanfattning av ärendet
Informationsskriften "Information till fastighetsägare om Falkenbergs kommuns
Allmänna vatten- och avloppstjänster" ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (vattentjänstlagen), och
"Allmänna bestämmelser för användning av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning" (ABVA).
Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Falkenbergs kommuns allmänna VAanläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA.
Informationsskriften har tagits fram för att ge förklaringar och kommentarer till
ABVA och grundar sig på ABVA:s innehåll. Idag beslutar kommunfullmäktige om
innehållet i både ABVA och informationsskriften. FAVRABS styrelse föreslår
att ändringar i informationsskriften i framtiden ska tas fram av VIVAB och
beslutas i FAVRAB.
Ekonomi
Ändringar i informationsskriften påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner förslag till
ändringar samt godkänner att kommande ändringar i skriften ska beslutas av FAVRAB.
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§ 118
Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på
Sandgatan. (AU § 126) KS 2013-430

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla motionen genom tekniska nämndens yttrande.
2 Notera att tekniska nämnden kommer genomföra trafiksäkerhetsökande åtgärder på
Sandgatan mellan Kvekatorpsvägen och Ringvägen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden, 2014-01-29, § 6
Motion 2013-12-09
Sammanfattning av ärendet
Björn Jönsson (S) har inkommit med en motion med syftet att utreda förutsättningarna
för att öka trafiksäkerheten på Sandgatan mellan korsningen Kvekatorpsvägen och Ica
Kvantum. Orsaken är att det de senaste åren skett ett flertal olyckor mellan bilar och
oskyddade trafikanter. De nuvarande övergångställena är otydliga och i mycket dåligt
skick. För alla trafikanters bästa måste det skapas tydligare platser där man kan passera
över Sandgatan på ett säkert sätt.
Tekniska nämnden har avgett följande yttrande:
Tekniska nämnden redovisar de senaste årens trafikolycksrapporter och trafikmätningar,
2011, som gjorts på Sandgatan. De har även tittat på möjligheten att flytta utfarten för Ica
men konstaterat att detta enbart skulle flytta trafikproblemen till en annan plats.
Istället har tekniska nämnden planerat fartdämpande åtgärder på Sandgatan i form av busskuddar i anslutning till övergångsställena vid Ringvägen och Kvekatorpsvägen. I samband
med detta kommer även målning av övergångsställena att ske.
2014 övervägs även möjligheterna att höja cykelbanorna längs korsningarna på Sandgatan
och göra dem obrutna. Det blir då tydligare för trafikanter från tvärgatorna att de passerar
en cykelbana. I detta arbete ingår även att se över placering av skyltar och lyktstolpar.
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Ekonomi
Förslaget beräknas ligga inom befintlig budget för projekt Lugna gatan.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra
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§ 119
Månadsuppföljning och prognos mars 2014.
(AU § 127) KS 2014-138
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.
Beslutsunderlag
Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter mars 2014.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter mars och
prognos för kommunens årsutfall 2014.
Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 18,7 mkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden står för den större delen av periodavvikelsen. Stora delar av överskotten förklaras
liksom föregående år av fel i periodiseringar av budget och utfall. Exkl. jämförelsestörande
poster i socialnämndens redovisning är driftavvikelsen för perioden ett överskott om 13,5
mkr.
Totalt lämnar nämnderna prognos på ett överskott om 1,2 mkr för helåret 2014. Barn- och
utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 mkr, vilket beror på att statsbidragen inom vuxenutbildningen är högre än budgeterat. Tekniska nämndens överskott
beror på lägre energikostnader än budgeterat till följd av den milda vintern. Inom kommunstyrelsen beräknas ett inkomstbortfall inom kost- och städservice om 900 tkr som bl.a.
uppstår då platser inom äldreomsorgen står tomma i väntan på ny hyresgäst. Kultur- och
fritidsnämndens underskott om 300 tkr avser ökade hyreskostnader för nämnden vid
överflytt av Kattegatthallens drift till tekniska nämnden.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Avvikelsen vid jämförelse av utfallet för perioden med budget för perioden är fortsatt hög.
Kommunstyrelsen uppdrog i samband med föregående månadsuppföljning att nämnderna
till denna månadsuppföljning skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså
inte helt uppfyllt. Respektive förvaltning arbetar på att förbättra sina periodiseringar under
året för att komma till rätta med problemet.
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§ 120
Överföring av centrala budgetmedel - justering av budgetramar
för löneökningar m m. (AU § 128) KS 2014-206
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Centralt budgeterade medel för löneökningar, höjda politikerarvoden samt uppräknade
kostnader för köp av verksamhet 2014 förs över till nämnderna med totalt 33 080 tkr
enligt beslutsunderlag.
2 Nämndernas ramar 2015 justeras med ytterligare tre månaders ökning för att uppnå
helårseffekt på 2014 års löneökning med totalt 8 120 tkr.
3 Kultur- och fritidsnämndens budgetram ökas med 1 000 tkr och barn- och
utbildningsnämndens budgetram minskas med 2 000 tkr för lokalvårdskostnader enligt
beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Sammanställning nämndernas ramar 2014
Beslutsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
I budget 2014 har medel till löneökning avsatts centralt. Löneavtalen för 2014 visar en
generell löneökning för de tillsvidareanställda med 3,13 %. Beräkning av budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till nämnderna för löneökning under perioden
april till december. Denna kompensation uppgår till 24 430 tkr.
Löneökningen gäller från den 1 april 2014. För att kompensera fullt ut nästa år måste
ytterligare tre månaders ökning tillföras ramarna för 2015. Detta görs i samband med
budgetarbetet för 2015. Beloppet uppgår till 8 120 tkr.
Socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd får även kompensation för ökade kostnader
inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning samt vård- och omsorg.
Båda dessa verksamhetsområden är personalintensiva och kompenseras till 70 % med den
genomsnittliga löneökning som kommunen har. Denna kompensation avser helårseffekt
och uppgår till 8 380 tkr.
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Förtroendemännens arvode har höjts från den 1 januari med 3,2 %. För detta får nämnderna totalt 270 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på 2013 års arvoden inkl. arbetsgivaravgifter och fördelningen mellan nämnderna framgår av sammanställningen.
Till följd av att den nya upphandlingen av lokalvård, som genomfördes 2013, genererade
lägre kostnader enligt avtal justerades kultur- och fritidsnämndens, barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ramar ned i budget 2014. Underlaget som ramjusteringarna
beräknades på har visat sig vara felfördelat mellan kultur- och fritidsnämnden och barnoch utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kostnader för lokalvård minskar inte
till följd av den nya upphandlingen varför ramminskningen om 1 000 tkr föreslås återställas. För barn- och utbildningsnämnden är däremot kostnadsminskningen 4 000 tkr
jämfört med neddragningen som gjordes i budget 2014 om 2 000 tkr. Därmed justeras
barn- och utbildningsnämndens budgetram ned med 2 000 tkr 2014 i detta förslag.
Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 32 080 tkr från centrala
nämndsmedel.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. De medel som avsatts centralt
för att kompensera för löneökningar, köp av verksamhet samt höjda arvoden 2014 har varit
tillräcklig. Efter denna justering återstår 29 121 tkr i posten centrala nämndsmedel.
Budgetramarna har ännu inte justerats avseende drift och kapitalkostnader för nya investeringar då beräkningarna i anläggningsregistret enligt de nya K3-reglerna (komponentavskrivningar) ännu inte är slutförda.
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§ 121
Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kost- och
städservice. (AU § 129) KS 2014-202
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta kost- & städservice dokumenthanteringsplan inklusive arkivbeskrivning
Beslutsunderlag
Kost- & Städservice skrivelse ”Arkivbeskrivning för kost- & städservice” med tillhörande
dokumenthanteringsplan, 2014-04-15
Sammanfattning av ärendet
I enighet med gällande lagstiftning har kost- & städservice sammanställt en Arkivbeskrivning med tillhörande dokumenthanteringsplan som verksamheten ska arbeta efter.
Ekonomi
Ingen påverkan av kommunens ekonomi.
Övervägande
Kost- & städservice föreslår att kommunstyrelsen fastställer Arkivbeskrivning med
tillhörande dokumenthanteringsplanen för verksamheten i enighet med gällande
lagstiftning.
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§ 122
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. (AU § 130) KS 2014-207
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anteckna att kommunstyrelsens tagit del av information om tillväxtstrategi för Halland
2014-2020.
Beslutsunderlag
Presentationen Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020, april 2014
Sammanfattning av ärendet
Region Halland arbetar med att ta fram en tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Syftet
med strategin är att ge en tydlig styrning och ledning av tillväxtarbetet i Halland utifrån de
specifika förutsättningar och behov som finns i regionen. Tillväxtstrategin ska leda till hög
attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete. Den ska dessutom ligga till grund för
prioriteringar av medfinansieringen av EU-medel.
Tillväxtstrategin kommer att utgå från EU2020, den nationella tillväxtstrategin, samt den
regionala utvecklingsstrategin (RUS).
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§ 123
Räkenskapssammanställning för 2013 för stiftelser understigande
1,5 mkr. (AU § 131) KS 2014-204
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna räkenskapssammanställning för nedanstående stiftelser
Beslutsunderlag
Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger
1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande,
gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stiftelsen Fågelfonden
Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond
Stiftelsen Joakims minnesfond
Stiftelsen Janne Anderssons donation
Stiftelsen Sofia Haags donationsfond
Stiftelsen Britta Gröndells fond
Stiftelsen Einar Sjödins fond
Stiftelsen Samfond I
Stiftelsen Samfond II
Stiftelsen C A Bergströms kulturfond
Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus
Stiftelsen Syskonen Brolins donation
Stiftelsen Falkenbergs sjukfond
Stiftelsen Falkenbergs socialfond
Stiftelsen Falkenbergs skolfond
Stiftelsen Per Svenssons donation 1
Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond
Stiftelsen Per Svenssons donation 2
Stiftelsen John Johanssons donationsfond
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 124
Årsredovisningar för 2013 för Stiftelsen Rörbeckska donationen,
Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons
Minnesfond. (AU § 132) KS 2014-205
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna årsredovisningarna för år 2013 för Stiftelsen Rörbeckska donationen,
Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsår 2013 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen
Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har överlämnat årsredovisningar för år 2013 för Stiftelsen Rörbeckska
donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.
Enligt bestämmelserna är det den ordinarie styrelsen som ska underteckna årsredovisningen, ej ersättare.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 125
Extra medel för fibersatsning. (AU § 134) KS 2014-157
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna att medel för fibersatsning används till medfinansiering av regionala medel,
projektanställning av bredbandslots i kommunen, finansiering av samförläggningsprojekt samt till inmätning av nerlagd kanalisation och fiber.
2 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att verkställa föreslagna satsningar under 2014.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-04-24.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04, § 76 att tilldela 5 miljoner kronor 2014 för att
främja bredbandsutbyggnaden i kommunen. Framförallt ska medlen användas för att hjälpa
fiberföreningar att ansöka medel och underlätta etablering av bredbandsnät i kommunen.
Ekonomi
Kommunstyrelsen har avsatt 5 miljoner kronor för ändamålet under 2014, vilket ska
belasta 2014 års resultat.
Övervägande
Mycket av bredbandsutbyggnaden styrs av egna initiativ från byalag och samhällsföreningar och arbetet sker oftast på ideell basis. Bristen på statliga medel som går att söka för
att göra bredbandsutbyggnaden ekonomiskt försvarbar för fastighetsägarna försenar
utbyggnaden och en viss uppgivelse framträder hos individer som arbetar med frågan på
landsbygden.
Ett bidrag av denna storlek kommer inte slutligen att lösa behovsbilden då behovet är
avsevärt större i kommunen som helhet. Däremot finns det några olika åtgärder som skulle
kunna underlätta i informationsväg och hjälp under tiden man väntar på besked om
Länsstyrelsens och Region Hallands fördelning av bredbandsstödet.
Följande punkter skulle medel kunna användas till:
Medfinansiering av regionala medel
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− Region Halland har avsatt 5 milj. till bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Halland,
dessa medel är tänkta att medfinansieras av kommunen för att kunna sökas.
Projektanställning av bredbandslots i kommunen.
− En person som kan ägna tid åt att informera och kartlägga hela bredbandsutbyggnaden i
kommunen.
− Det behövs samordning mellan fiberföreningarna och över det samarbete som kommunen har med Telia vad gäller tätorterna.
− Om kommunen ska kunna få en fullständig utbyggnad över hela kommunen så måste
det samordnas. Kommunen ska enligt kommunstyrelseförvaltningen kunna ta den
rollen.
Finansiering av samförläggningsprojekt.
− Idag sker en hel del förläggning av bl a elkablar och vattenledningar i kommunen. Det
finns idag inga medel för att förlägga kanalisation i samband med dessa grävningar.
− Fiberföreningar får inte räkna med dessa arbeten i sina projekt eftersom de oftast
behöver göras innan stöden är beviljade.
− En samordning över dessa projekt samt finansiering av dem som är i utbyggbara
områden gynnar en framtida utbyggnad.
Inmätning av nedlagd kanalisation och fiber.
− Inmätning av kanalisation och fiber sker idag genom fiberföreningens omsorg, dvs.
någon konsult eller entreprenör anlitas för att mäta in kanalisation och fiber.
− Kommunen skulle kunna ta denna uppgift på sig och fånga upp de olika grävningar som
görs eller har gjorts. På så vis säkerställs denna infrastruktur i kommunens GIS-kartor
för framtiden, samtidigt som det avlastar föreningarnas ekonomi.
Yrkande och beslut
Herman Fältström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att inriktningen
bör vara att antalet projektanställda utökas till minst två personer.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottet.
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§ 126
Arbetsgrupp för frågor om föroreningarna i hamnbassängen.
(AU § 139) KS 2014-201
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Bilda en arbetsgrupp för uppföljning och analys av det fortsatta arbetet med
föroreningarna i hamnbassängen.
2 En kontaktperson från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska knytas till
arbetsgruppen.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-04-09 § 27
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om behovet av att bilda
en arbetsgrupp för uppföljning och analys av det fortsatta arbetet med föroreningarna i
Ätrans sediment.
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§ 127
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Elisabet
Karlsson (FP). KS 2014-209
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Bevilja Elisabet Karlsson (FP) entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
2 Utse Lars Fagerström (FP) som ny ersättare.
Ärende
Elisabet Karlsson (FP) har 2014-04-22 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
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§ 128
Anmälan av delegationsärenden.
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2014-04-15, 2014-04-22 och 2014-04-29.
Arbetsgivarutskottets beslut vid sammanträde 2014-04-16.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
Yttrande till länsstyrelsen över kameraövervakning för Eftra Svenstorp 1:19, Vastadalens
stenbrott. KS 2014-181
Yttrande till länsstyrelsen över kameraövervakning på Qstar automatstation, Esered 1:153,
Ätran. KS 2014-191
Kanslichef Henrik Lundahl
Anställningsavtal för viss tid med F J som kommunikatör på kommunstyrelseförvaltningen. KS 2014-2
Anställningsavtal för viss tid med A L som kommunikatör på kommunstyrelseförvaltningen. KS 2014-2
Exploateringsingenjör Janna Andersson
Markärenden under perioden 2013-09-05—2014-03-31, se bilaga 1.
Chefsupphandlare Samer Mahra
Beslut 2014-04-17 i upphandling av möbler till K-Center. KS 2014-140
Upphandlare Niklas Axell
Beslut 2014-04-22 i upphandling av styr- och reglerarbeten. KS 2013-427
Övrigt
Kommunstyrelseförvaltningens svar till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avseende
klagomål på buller från den återställda forssträckan vid Hertings kraftverk, Herting 1:10.
KS 2014-156
Yttrande över E.ONs Elnät Sverige AB ansökan om samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken
m a a sträckningsjustering för tidigare ansökan om tillstånd att uppföra och driva en 30 kV
kraftledning för vindkraftsanslutning mellan befintlig station vid Abild och Kärsås vindkraftpark. KS 2013-276
Yttrande över E.ONs Elnät Sverige AB ansökan om nätkoncession för linje för två nya 30
kV markkablar mellan stationen i Abild och Högabjär vindkraftpark. KS 2014-147
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Yttrande 2014-04-29 över på samråd om planerad våtmark, Stora Högasjön, Långasand.
KS 2014-189
Länsstyrelsens beslut 2014-04-15 om statsbidrag till administration och spridningskontroll
av kalkning 2014 samt beslut 2014-04-14 om godkännande av ekonomisk redovisning för
kalkningsprojektet Bossjön-Mulen, Högvadsån, Lillån, Mostorpsån, Skärsjön och Vismen
samt beslut om utbetalning av statsbidrag för kalkningsåtgärder 2014. KS 2014-220
Centrala Samverkanskommittén – CESAK – protokoll 2014-04-30.

___________________
Särskild avtackning av varaktiga medarbetaren kanslisekreterare
Marianne Blücker och kommunstyrelsens kommunikatör Barbro
Odelberg
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson överlämnar blomsteruppsättning
och gåva till Marianne Blücker och blomsteruppsättning till Barbro Odelberg, som
symboliskt tack för allt det fina arbete som utförts åt kommunstyrelsen genom åren.
&
I samband med detta hålls ett personligt anförande av ordföranden.
______
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