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§ 36
Exploateringsavtal rörande genomförande av detaljplan
för Ullared 7:8 m.fl. (AU § 5) KS 2014-469

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna exploateringsavtal med Gekås Ullared AB, baserat på detaljplaneförslag för
Ullared 7:8 m.fl.
Beslutsunderlag
Förslag till exploateringsavtal (nr 239) med Gekås Ullared AB – upprättat av SBK
Förslag till ny detaljplan för Ullared 7:8 m fl- antagandet behandlas parallellt med detta
ärende
Översiktskarta tillhörande ärendet
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-01-12
Sammanfattning av ärendet
Då nya detaljplanen för ”Ullared 7:8 m.fl.” är klar för antagande har stadsbyggnadskontoret
upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Gekås Ullared AB.
Antagandet av förslaget till ny detaljplan behandlas parallellt med detta ärende.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
Gekås Ullared AB (exploatören). Exploatören ansvarar för all byggnation på egen ägd
mark inom exploateringsområdet som i detaljplanen läggs ut som kvartersmark.
Exploatören ska även bekosta och utföra den cirkulationsplats inom allmän platsmark som
föreslås i detaljplanen. Detta kan dock avvakta tills det blir aktuellt att anlägga ny
infartsväg från den allmänna vägen nr 153 (vilket inte regleras i detaljplanen). Exploatören
ansöker om och bekostar alla lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra
detaljplanen. Exploatören låter tillse att all mark som ska nyttjas för parkeringsändamål
enligt detaljplanen regleras till exploatörens fastighet Ullared 7:8. Mark som regleras till
Ullared 7:8 ägs främst av exploatören själv men en mindre yta är kommunägd (ca 25 kvm).
Exploatören bekostar även omprövningen av gemensamhetsanläggningen Ullared ga:3
(förvaltas av Ullared centrums vägsamfällighet) som krävs för att genomföra detaljplanen.
I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor.
Ekonomi
Förslaget bedöms ej påverka kommunens ekonomi
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Övervägande
Ingen markersättning föreslås för det mindre markområde (ca 25 kvm) som regleras från
den kommunala fastigheten Ullared 1:142 till exploatörens fastighet Ullared 7:8. Detta pga
att kommunens mark idag redan är upplåten till gemensamhetsanläggningen Ullared ga:3
som förvaltas av Ullareds Centrums Vägsamfällighet, vilka har en gångbana på området.
Detaljplanen ger ingen annan byggrätt för området utan tanken är att gångbanan ska finnas
kvar och utgöra en länk inom exploatörens parkeringsanläggning. Exploatören bekostar
dock den fastighetsregleringskostnad som erfordras samt lantmäterikostnaden för
omprövningen Ullared ga:3 som krävs för att möjliggöra regleringen.
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§ 37
Detaljplan för Ullared 7:8 m.fl., - Avrapportering av
granskningsskede, förslag till revideringar - Antagande
(AU § 6) KS 2013-410

KF

Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget för Ullared 7:8 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-01-12
Orienteringskarta
Granskningsutlåtande för Ullared 7:8 m fl, 2015-01-12
Plankarta för Ullared 7:8 m fl, 2014-06-24, reviderat 2015-01-12, Koncept till
antagandehandling
Planbeskrivning, 2014-06-24, reviderat 2015-01-12, Koncept till antagandehandling
Illustrationskarta, 2014-06-24, reviderat 2015-01-12, Koncept till antagandehandling
Till kommunstyrelsens behandling av planärendet föreslås koncept till
antagandehandlingar enligt ovan utgå och beslutsunderlaget istället kompletteras med:
– Planförslag, antagandehandlingar (plan- och illustrationskarta, planbeskrivning).
Reviderade enligt arbetsutskottets beslut 2015-01-20.
Sammanfattning av ärendet
Gekås i Ullared AB inkom med en förfrågan om planbesked i syfte att bland annat
möjliggöra fler parkeringsplatser. Företaget utvecklas i en takt som varit svår att förutspå
och gällande detaljplan upplevs inte tillräcklig vad gäller bilparkering.
Kommunstyrelsen gav 2014-03-04 § 66 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för Ullared 7:8 m fl. Planavtal har godkänts i kommunstyrelsen i maj
2014. Samråd av planförslag har genomförts 2 juli – 3 september 2014. Inkomna yttranden
har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande.
Planförslag upprättat 2014-06-24, reviderat 2014-10-21, har varit föremål för utställning
mellan 5 – 19 november 2014. Under granskningen inkomna synpunkter finns samlade i ett
gransknings-utlåtande, daterat 2015-01-12 där även kommentarer och förslag till
revideringar återfinns i sin helhet.
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Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår, mot bakgrund av inkomna synpunkter att planförslaget
revideras i enlighet med granskningsutlåtandet och att planförslaget därefter överlämnas
till kommunfullmäktige för antagande. Följande revideringar/kompletteringar föreslås:
• Plankartan justeras för ett mindre område på fastigheten Ullared 7:8.
• Plankartan justeras och två stycken u-områden tas bort.
Utöver ovan nämnda revideringar föreslås smärre redaktionella ändringar avseende
planhandlingarna. Efter genomförda revideringar föreslås planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
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§ 38
Information om arvodesbestämmelser. KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Peter Axelsson, förhandlare, informerar om arvodesbestämmelserna för de förtroendevalda
i kommunen.
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§ 39
Information om gatubelysning. KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Anette Lomarker, driftingenjör; Linda Larsson, gatuchef och Christer Norrman, ordförande
i tekniska nämnden informerar om investeringar och drift av gatubelysningen i kommunen.
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§ 40
Information VA i Eftra. KS 2013-39
Sammanfattning av ärendet
Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, informerar om länsstyrelsens beslut angående
verksamhetsområde för vattentjänster vid Eftra by och vilka konsekvenser detta kan få för
fastighetsägare och kommunen.
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§ 41
Remissvar: Funktionellt prioriterat vägnät. (AU § 3) KS 2014-443
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Insända bifogat yttrande till Region Halland med följande ändringar:
•
•
•

”Väg 154 Ullared – Borås” ersätts med ”Väg 154 Ullared – Svenljunga (Borås)”
”Väg 153 Varberg – Ullared” stryks.
”Väg 153 Ullared – Svenljunga” ersätts med ”Väg 153 Ullared – Skeppshult”

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Insända bifogat yttrande till Region Halland
Beslutsunderlag
• Yttrande, daterat 2015-01-08
• Rapport: Funktionellt prioriterat vägnät, Trafikverket, oktober 2014
• Kartmaterial
• Förhållningssätt
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka
vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.
Trafikverkets förslag till funktionellt prioriterat vägnät, som är framtaget i dialog med
tjänstemän hos länsplaneupprättarna, är nu ute på remiss. Remissmaterialet består av kartor
och förhållningssätt.
Vägnätet kallas för Funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat och samlat
planeringsunderlag för:
•
•
•

vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på
prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, och
hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan
olika intressen.

Syftet är att identifiera de vägar som är viktigast för tillgängligheten, regionalt och
nationellt. Parallellt med utpekandet tar Trafikverket fram en handledning som beskriver
ett gemensamt förhållningssätt till de prioriterade vägarna för att säkra tillgängligheten på
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ett samordnat och strategiskt sätt. Att enas kring ett prioriterat vägnät med fokus på
tillgänglighet skapar ett flertal mervärden.
Det prioriterade vägnätet kommer att användas som ett planeringsunderlag i kommande
planeringsprocesser. Genom att peka ut vägar, med fokus på tillgänglighet, och enas om
dess viktigaste funktioner får vi en bra grund för olika verksamheter och projekt.
Trafikverket och andra aktörer kommer att ha nytta av det prioriterade vägnätet i
samhällsplanering och i arbeten som regionala hastighetsanalyser, revidering av regionala
systemanalyser, beskrivning av brister och prioritering av åtgärder.
Tidplan
Arbetet med att peka ut de prioriterade vägarna påbörjades i slutet av 2013 och skickas 29
oktober 2014 ut på remiss. Remissvaren ska skickas till Region Halland senast den 20
februari. Därefter ska Trafikverket i samarbete med länsplaneupprättarna genomföra
eventuella justeringar i förslagen.
I juni 2015 ska Trafikverket, i samråd med länsplanupprättarna, ta beslut om det
funktionellt prioriterat vägnätet. Trafikverket beslutar själva om förhållningssättet.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar att följande justering görs i remissvaret i tabell Långväga
personresor:
”Väg 154 Ullared – Borås” ersätts med ”Väg 154 Ullared – Svenljunga (Borås)”
”Väg 153 Varberg – Ullared” stryks.
Per Svensson (S) yrkar att följande justering görs i remissvaret i tabell Långväga
personresor:
”Väg 153 Ullared – Svenljunga” ersätts med ”Väg 153 Ullared – Skeppshult”
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande och finner det
bifallet. Därefter ställer ordförande proposition på Per Svensson yrkande och finner det
bifallet.
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§ 42
Remiss vattenskyddsområde för Fegens grundvattentäkt.
(AU § 4) KS 2014-438
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Tillstyrka förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Fegens vattentäkt i
Falkenbergs kommun med förändringen att den sekundära skyddszonen ska exkludera
byggnationen på fastighet Ulabo 1:65.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Fegens vattentäkt i
Falkenbergs kommun
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-11-17
Sammanfattning av ärendet
VIVAB har ansökt om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
vattentäkten i Fegen. Täkten består av två brunnar och försörjer ca 200 personer i Fegen.
Befintligt skyddsområde fastsälldes 1995. VIVAB har bedömt att skyddet för vattentäkten
behöver moderniseras.
Ekonomi
Införandet av nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Fegens vattentäkt
förväntas inte ha någon direkt påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
En grundförutsättning för Fegen som samhälle är tillgång till vatten av god kvalitet och
kvantitet. Ett modernt vattenskyddsområde ger förutsättningarna för VIVAB att leverera
detta. Ett nytt vattenskyddsområde bidrar också till uppfyllandet av åtgärd 34 i
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2009-2015. Åtgärd 34 säger att
”kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna
långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status”.
Det nya vattenskyddsområdet är större än det gamla och utgår från det faktiska
tillrinningsområdet för vattentäkten. De nya skyddsföreskrifterna påminner mycket om de
tidigare skyddsföreskrifterna men är differentierade i primär, sekundär och tertiär
skyddszon. De är också tydligare uppdelade med olika restriktioner för olika verksamheter
för ett mer ändamålsenligt skydd. I underlaget till vattenskyddsområdet finns också en
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sårbarhetsklassificering som underlättar för att tillstånd kan förenas med lämpliga krav på
skydd.
Inom vattenskyddsområdet äger kommunen mark. Två områden är utpekade för
verksamheter i delöversiktsplanen, en för centrumfunktioner samt en för verksamheter och
handel. I norr berörs en mindre del av ett område för bostadsetablering. Det senare har
tidigare inte varit berörd av vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifterna kan, precis som i
tidigare vattenskyddsområde, innebära att alla typer av verksamheter inte är lämpliga att
etablera i området, liksom att utbyggnad av bostadsområdet kan kräva extra
skyddsåtgärder. De eventuella inskränkningar i exploateringsmöjligheter som
vattenskyddsområdet kan innebära är försumbara i förhållande till det överskuggande
intresset av långsiktigt säker tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet i Fegen.
Yrkande
Claës-L Ljung (M) yrkar att den sekundära skyddszonen för vattenskyddsområdet ska
exkludera byggnationen på fastigheten Ulabo 1:65.
Propositionsordning och beslut
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
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§ 43
Investeringsprojekt bussterminal Ullared.
(AU § 10) KS 2012-152

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt bussterminal Ullared med en
projektbudget på 2 750 tkr netto.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2014-12-17 § 92
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet bussterminal Ullared.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 var projektet beslutat till 6 000 tkr med ett stadsbidrag på
2 000 tkr, dvs 4 000 tkr netto. I investeringsplan 2015-2019 justerades denna budget till
4 500 tkr med stadsbidrag 2 250 tkr, dvs 2 250 tkr netto.
Eter bearbetad beräkning bedöms utgiften bli 5 500 tkr med ett stadsbidrag på 2 750 tkr,
dvs 2 750 tkr netto. Detta innebär en ökning med 500 tkr gentemot senast beslutad budget.
Kapitalkostnad för investeringen är budgeterad till 136 tkr per år och denna summa är
avsatt i budget. Den ökade utgiften innebär ytterligare 30 tkr i beräknade kapitalkostnader.
Övervägande
Projektet bussterminal Ullared är i investeringsplan 2015-2019 belagd med anmärkningen
bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före
genomförande i de fall avsatta medel ej beräknas täcka investeringsutgiften.
Yrkanden
Marcelle Farjallah (S) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 44
Slutredovisning investeringsprojekt Slättens gruppbostad.
(AU § 11) KS 2015-7

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Slättens gruppbostad till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2014-12-17, § 96
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontorets bygg- och projektavdelning fick 2011 i uppdrag av socialnämnden
att uppföra en gruppbostad om 6 boendelägenheter med placering på Slätten, Falkenberg.
Ekonomi
Projektet lämnar ett överskott på 1,4 mkr vilket beror på bra genomförd upphandling av
entreprenörer samt mindre tilläggsarbeten än kalkylerat.
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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§ 45
Undertecknande av skrivelser och handlingar.
(AU § 13) KS 2014-473
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Skrivelser och handlingar, som följer av beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott, skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande MariLouise Wernersson med Per Svensson som ersättare samt, vid deras förhinder, förste
vice ordförande Claës-L Ljung och med kontrasignation av någon av följande
tjänstemän:
Kommunchef Rolf Landholm, administrativ chef Marie Pettersson, ekonomi- och
strategichef Jan Fritz, personalchef Thérese Lundgren eller stadsbyggnadschef Inge
Emanuelsson.
2 Handlingar, som följer av delegationsbeslut till enskild förtroendeman eller tjänsteman,
även får undertecknas av delegaten ensam.
Ärende
Kommunledningskontoret föreslår att ovanstående personer ges rätt att underteckna
skrivelser och handlingar, som följer av beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott. Uppdraget avser också beslut enligt delegation från
kommunstyrelsen.
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§ 46
Ansökan om utökat kulturarvsstöd för Hallands Arkivförbund
2015. (AU § 14) KS 2014-385
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anslå bidrag på 30 396 kronor till Hallands Arkivförbund
Beslutsunderlag
Ansökan om kulturarvsstöd 2015 från Hallands Arkivförbund 2014-11-20
Sammanfattning av ärendet
Hallands Arkivförbund har lämnat in en ansökan om det årliga bidraget för
folkrörelsearkivet och näringslivsarkivet. Kommunens bidrag går till den lokala
verksamhet som förbundets medlemsarkiv bedriver, i detta fall Folkrörelsernas arkiv i
norra Halland, som är verksamt i kommunerna Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.
Falkenbergs kommun har de senaste åren betalat ut bidrag till förbundet, senast 24 800
kronor för 2013 och 29 800 kronor för 2014. Hallands Arkivförbund har för 2015 ansökt
om en ökning av beloppet då det bidraget varit relativt oförändrat under en längre tid och
verksamheten fått ökade kostnader för bland annat digitalisering och ökade
hyreskostnader. En utredning om beräkningsgrunden för de kommunala bidragen pågår. I
väntan på utredningen har förbundet beslutat att ansöka om kommunala medel baserat på
föregående års utdelning, med en uppräkning om 2 procent.
För närvarande förvaltar Hallands Arkivförbund 102,27 hyllmeter ägarlöst arkivmaterial
med ursprung i Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Falkenbergs kommun beviljade 2014 29 800 kronor.
Uppräknat med 2 procent från 2014 så ansöker Hallands Arkivförbund nu om 30 396
kronor. Samma uppräkning har gjorts till samtliga kommuner i Hallands län. Inför 2016 års
ansökan kommer större budget att behövas. Hallands Arkivförbund kommer samordna så
att stödet blir proportionellt för samtliga kommuner i länet.
Övervägande
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att arbetet med att säkra och
tillgängliggöra de enskilda arkivbestånden från folkrörelserna, en resurs både för kulturliv,
allmänhet och forskning, är en viktig process. Förbundets medlemmar förvarar och
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tillgängliggör arkiv från lokal och regional verksamhet, där den lokala delen är
dominerande. De kommunala bidragen utgör ca 10 procent av förbundets ekonomi.
Ansvaret för den enskilda arkivsektorn vilar traditionellt på kommunerna i de fall
arkivinstitutioner som de i Halland saknas. Arkivförbundets verksamhet är på så vis en
avlastning i ansvar. Av de ekonomiska medel som kommunen fördelar inom ABM-sektorn
(Arkiv, Bibliotek och Museer) avsätts runt en tjugondel till arkivsektorn, inräknat bidrag
till enskild arkivsektor och kostnader för kommunarkivets verksamhet.

18 (35)

Kommunstyrelsen 2015-02-03

§ 47
Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som
kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt.
(AU § 15) KS 2014-381

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Falkenbergs kommun inte finner
några skäl till att värdera marken utifrån ändamål som den inte är detaljplanelagd för.
2 Överlämna tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret till förslagsställaren.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-10-06
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 2014-12-02
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen i vilket förslagställaren föreslår att det
tas fram ett alternativvärde av marken som kommer att utnyttjas för arenan på Kristineslätt.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig om förslaget och förklarar i korthet:
Framtagande av värde och prissättning av mark görs i regel bara på tomtmark avsedd för
bostäder eller verksamheter som ska säljas till externa intressenter. Det verkliga
markvärdet tillskapas först när det har antagits i en detaljplan. Värdet beror sedan på vad
som anges i detaljplanen.
Det område på Kristineslätt, som nu kommer att bebyggas med en arena, är i
delöversiktsplanen för Falkenbergs centralort 2007 utpekat som nytt rekreationsområde
med anläggningar samt park och fritidsstråk. En mindre del av området är utpekat som
bostadsändamål i den södra delen. Den detaljplan som antogs för området 2014-03-25 och
som vann laga kraft 2014-04-18 medger en byggrätt för Kultur och Fritid, Idrotts- och
besöksanläggningar med tillhörande servicebyggnadser etc. Så som beskrivs ovan har det
inte gjorts någon värdering av marken med hänsyn till befintligt och planlagt ändamål och
det har inte heller funnits någon anledning att värdera marken utifrån ett ändamål som den
aldrig har varit detaljplanelagd för.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Stadsbyggnadskontoret har inte angett
vad en eventuell värdering skulle kosta, då de inte anser det finnas behov av en sådan.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att kommentera och föreslår avslag på
medborgarförslaget och att tjänsteskrivelsen från stadsbyggnadskontoret överlämnas till
förslagsställaren som svar.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 48
Medborgarförslag om förskole- och skollokaler, skolkök
och skolmatsal samt personalutrymmen vid Långåsskolan. (AU § 16) KS 2014-98

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse samt nämndernas och kost- och
städservice yttranden till förslagsställarna för att informera om planerade åtgärder för
Långåsskolan.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag februari-mars 2014 (89 likalydande medborgarförslag har kommit in
från 23/2 till 10/3 2014)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 144 2014-05-13
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-06-18
Yttrande från tekniska nämnden 2014-06-18
Tjänsteskrivelse från kost- och städservice 2014-06-23
Sammanfattning av ärendet
89 medborgarförslag med likadan text har kommit in under perioden 23 februari-10 mars
2014. Det är föräldrar till barn på Långåsskolan som står bakom förslaget.
Förslagsställarna kräver en fullständig utredning av behovet av förskole- och skollokaler,
skolkök och skolmatsal samt personalutrymmen vid Långåsskolan. De kräver även att det
sker en om- och tillbyggnad av skolan så att kommunen lever upp till nuvarande och
framtida behov av skollokaler på Långåsskolan.
Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunens kost- och städservice
har kommenterat förslaget och förklarar i korthet följande:
Barn- och utbildningsnämnden arbetar fortlöpande med sina lokalbehov och en utredning
kring en framtida grundskoleorganisation pågår. Nämnden anser att de frågor som
förslagsställarna tar upp ingår i det pågående arbetet och kommer att tas hänsyn till. Vad
gäller ombyggnationen av kök och matsal har nämnden vid tidigare tillfälle förespråkat en
utbyggnation av skolan som erbjuder en ny matsal i direkt anslutning till nuvarande skola.
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Tekniska nämnden meddelar att frågan om utbyggnad av Långåsskolan med bättre lokaler
för kök och matsal samt möjlighet till utbyggnad av skollokalerna har utretts i en förstudie,
som nämnden stödjer, och kommer att behandlas i kommunens budgetberedning i höst.
Kost- och städservice förklarar att kost- och städberedningen har godkänt att kommunen
går vidare med den genomförda förstudien som i vilken det föreslås en tillbyggnad av
Långåsskolan för att möta krav och behov som finns.
Ekonomi
I kommunens investeringsplan för 2015-2019 finns avsatt totalt 13 050 000 kronor för
tillbyggnaden av Långåsskolans kök och matsal.
Övervägande
Frågan om Långåsskolan har hanterats under våren och sommaren 2014, men efter
inkomma kommentarer från nämnder och kost- och städberedningen har ärendet avvaktat
beslutet om kommunens budget för 2015. Budget antogs 25 november 2014. Långåsskolan
står med som en post i budgeten, vilket innebär att det under 2015-2016 planeras en
tillbyggnad för kök och matsal där de kommer att ligga intill varandra och ha tillträde
direkt från skolan. Tillgängligheten kommer också att förbättras i och med detta.
Tillbyggnaden beräknas stå klar hösten 2016. Därmed bör medborgarförslagets del som
berör kök och matsal anses behandlat.
Som svar på övriga delar av medborgarförslaget som handlar om lokalbehovet, bör
förslagsställarna informeras om att barn- och utbildningsnämnden under våren 2015
kommer att göra en genomlysning av Långåsskolans organisation. Syftet med
genomlysningen är att se på det framtida behovet och se hur skolsituationen kan lösas i
Långås.
Vad gäller förskole byggnaden, den som i medborgarförslaget kallas paviljong, har barnoch utbildningsnämnden för avsikt att byta ut under de närmaste åren. Men i dagsläget
finns inget förslag på hur alternativet på lokal för förskolan ska se ut då.
Med detta svar föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska anses
behandlat.
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§ 49
Medborgarförslag om utökning och förbättring av
frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU § 17) KS 2014-315

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla den del av medborgarförslaget som handlar om att öka säkerheten på nuvarande
frisbeegolfbanan genom att flytta hål 7, 8 och 9.
2 Överlämna medborgarförslaget till stadsbyggnadskontoret att ta hänsyn till i arbetet
med att ta fram ny detaljplan för Vallarnas friluftsområde.
3 Meddela förslagsställaren om innehållet i den färdigställda utvecklingsplanen som tas
fram inför arbetet med detaljplanen. Planen planeras att vara färdig under våren 2015.
4 Därmed anse medborgarförslaget i sin helhet behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-08-07
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in som handlar om att utöka frisbeegolfbanan på
Vallarna från 9 hål till 18-hålsbana.
Dessutom föreslår förslagsställaren att den nuvarande banan förbättras genom att en del av
korgarna flyttas. Detta för att förlänga avstånden mellan avtramp och korg. Särskilt önskar
förslagställaren flytta hål 7, 8 och 9 eftersom dessa anses vara dåligt placerade på ett sätt
att förbipasserande riskerar att skadas.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig om förslaget och förklarar att kommunen arbetar
med att ta fram en ny detaljplan för Vallarna och att denna styr ett eventuellt beslut om att
bygga ut banan till 18 hål.
Angående hål 7, 8 och 9 så förklarar kultur- och fritidsnämnden att de kommer att flytta
dessa i nuvarande bana för att öka säkerheten. Arbetet med att flytta hålen kommer att vara
färdigt under våren 2015.
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Ekonomi
Omplacering av hålen sker inom kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att den del av medborgarförslaget som handlar
om att öka säkerheten på den nuvarande frisbeegolfbanan bör avses bifallen.
Liksom kultur- och fritidsförvaltningen förklarar så är däremot en utökning av banan från 9
hål till 18 hål beroende av vad som kommer fram i arbetet med det detaljplanearbete som
kommunens stadsbyggnadskontor driver.
Inför utvecklandet av detaljplanen är det planerat att ta fram en utvecklingsplan under
våren 2015 som kommer att visa inriktningen för Vallarna framöver.
Yrkanden
Dahn Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 50
Förslag till riktlinjer för uteserveringar, Falkenbergs kommun.
(AU § 20) KS 2014-358
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Godkänna förslag till riktlinjer för uteserveringar på allmän plats i Falkenberg med
följande justeringar:
- kravet på att avgränsningar i metall för uteserveringar ska tas bort.
- diskret reklam på markiser och parasoll över serveringsytan ska tillåtas.
- samt att meningen ”Precis som nya byggnader och ombyggnader inte får se ut
hur som helst, får inte heller tillfälliga uteserveringar göra det.”
2 Dispens från riktlinjerna ska kunna ges under 2015 för befintliga uteserveringar.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till riktlinjer för uteserveringar på allmän plats i Falkenberg med
följande justeringar:
- kravet på att avgränsningar i metall för uteserveringar ska tas bort.
- diskret reklam på markiser över serveringsytan ska tillåtas.
2 Dispens från riktlinjerna ska kunna ges under 2015 för befintliga uteserveringar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-01-20
Förslag till riktlinjer för uteserveringar, samrådshandling, daterat 2014-09-23
Samrådsredogörelse, daterad 2014-12-01
Förslag till riktlinjer, reviderade efter samråd i enlighet med redovisning
kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09
Brev från Näringslivet i Falkenberg, 2014-12-29
Svar till Näringslivet i Falkenberg, 2015-01-21
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2015-01-27 utdelas förslag till färdigt
dokument (layout med bilder, typsnitt m.m.)
Sammanställning över ett antal jämförbara kommuners riktlinjer, fotografier m.m. har, för
kännedom, ställts till kommunstyrelsens förfogande, inför behandling av ärendet.
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Materialet ligger på läsplattorna under aktuellt mötesdatum i en mapp kallad ”Material
uteserveringar”.
Sammanfattning av ärendet
Intresset för att etablera uteserveringar i Falkenbergs stadskärna har ökat senare år.
Utvecklingen kan förväntas fortsätta. Stadsbyggnadskontoret har utarbetat förslag till
riktlinjer för tillstånds-hanteringen kring dessa.
Bakgrund
Anordnande av s.k. uteservering i anslutning till serveringslokal kan ske antingen på
kvartersmark (egen mark) eller på allmän plats. Vid byggande på kvartersmark sker
prövning och lovgivning via normalt bygglovförfarande. Vid anordnande av servering på
allmän plats (gata, torg) sker prövning, tillståndsgivning och upplåtelse enligt andra regler.
Den som vill anordna uteservering på allmän plats ansöker om detta hos polismyndigheten,
som efter inhämtande av kommunens yttrande beslutar om tillstånd. Kommunen granskar
föreslagen ansökan avseende lokalisering, framkomlighet, trafiksäkerhet, utformning,
tillgänglighet mm.
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat förslag till riktlinjer för tillståndshanteringen, vilka
föreslås vara vägledande för sökanden och ge stöd för granskningen inom
stadsbyggnadskontorets gata/trafikenhet respektive bygglovsenhet.
Förslag till riktlinjer godkändes för samråd av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-0930. Samråd genomfördes därefter och detta beskrivs i en samrådsredogörelse, dat 2014-1201. I redogörelsen finns inkomna synpunkter samlade och där finns även
stadsbyggnadskontorets kommentarer och förslag till justeringar. Samrådet redovisades i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09 varvid beslöts att kontoret skulle återkomma
med förslag till antagandehandling, där revideringar genomförts och dokumentet utvecklats
med bilder mm.
Ekonomi
Polismyndigheten tar ut en avgift för tillstånd. Kommunen tar därefter även ut en avgift för
upplåtelse av marken (”platshyra”) enligt taxa för Tekniska nämndens verksamhet.
Övervägande
Förslaget medförde en viss debatt om riktlinjerna, bland annat i massmedia och på sociala
medier. Man kan sammanfatta diskussionen så att det framförs synpunkter på huruvida
man skall ha riktlinjer över huvud taget, huruvida riktlinjerna skall behandla de områden
de nu gör samt huruvida de föreslagna riktlinjernas formuleringar är lämpliga.
De flesta framgångsrika stadskärnor har en tydlighet vad gäller utformning av skyltar,
serveringar med mera. En jämförande studie av jämförbara städer visar på en likartad
reglering vad gäller centrala begrepp som placering på befintlig markbeläggning,
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avgränsningens konstruktion och färgsättning samt kravet på reklamfrihet. I vilken grad
man väljer att reglera möberingen skiljer sig däremot mer mellan de jämförda städerna.
Se vidare inkomna synpunkter och kommentarer från stadsbyggnadskontorets i den
upprättade samrådsredogörelsen.
Stadsbyggnadskontoret föreslog i samrådsredogörelsen att riktlinjerna justeras på en rad
punkter. I enlighet med arbetsutskottets beslut har riktlinjerna reviderats så att ett förslag
till antagande föreligger (utsänt i samband med beslutsförslaget). Vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts möte 2015-01-27 utdelas förslag till färdigt dokument (layout med bilder,
typsnitt m.m.) -med inledande text kring motiv med mera, med riktlinjer och med
anvisningar om hur ansökan skall utformas m.m.
Näringslivet i Falkenberg har i en skrivelse 2014-12-29 reagerat på kommentarerna i
samrådsredogörelsen och framhåller bland annat vikten av sponsring från bryggerier för
företagen. Stadsbyggnadskontoret har svarat i brev 2015-01-21.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att de reviderade riktlinjerna överlämnas till
kommunstyrelsen för antagande.
I kommunens pågående översiktsplanearbete har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens arbete med samhällsutvecklingen. Av dessa
berör aktuellt ärende framförallt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Per Svensson (S) yrkar att reklam på markiser inte ska förekomma.
Georgia Ferris (KD) yrkar att följande mening i riktlinjerna stryks:
”Precis som nya byggnader och ombyggnader inte får se ut hur som helst, får inte heller
tillfälliga uteserveringar göra det.”
Marcelle Farjallah (S) yrkar avslag på Georgia Ferris (KD) yrkande.
Filip Bertilsson (M) yrkar att diskret reklam även ska infatta parasoller.
Propositionsordning och beslut
Ordförande ställer först proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med Tore Holmefalks
(C) yrkande.
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Ordförande ställer därefter proposition på Georgia Ferris (KD) yrkande mot Marcelle
Farjallahs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Georgia
Ferris (KD) yrkande.
Slutligen ställer ordförande proposition på Filip Bertilssons (M) tilläggsyrkande och finner
det bifallet.
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§ 51
Falkenbergs centrum - föreslagna investeringar i centrumåtgärder 2015-16. (AU § 21) KS 2013-384
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna föreslagna budgetramar för centrumprojekt 2015.
2 Godkänna föreslagen förankrings- och arbetsprocess för kommunala centrumprojekt.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, daterat 2015-01-21
Centruminvesteringar i samverkan – budget och ansvar 2015, 2015-01-20
Förankrings- och beslutsprocess för kommunala centrumprojekt, 2015-01-21
Sammanfattning av ärendet
Centrumgruppen har under 2014 diskuterat och utarbetat förslag till lämpliga projekt för
utveckling av Falkenbergs centrum. Förslagen har översiktligt kostnadsbedömts och
ansvariga för respektive projekt har vidtalats. Förslag till centruminvesteringar i samverkan
för år 2015 har efter ytterligare bearbetning i centrumgruppen 2015-01-15 sammanställts i
dokument daterat 2015-01-20.
Utvecklingsledaren för stadskärnan har vidare utarbetat ett förslag till förankrings- och
beslutsprocess för kommunala centruminvesteringar. Denna bygger på att projekt
genomgår tre steg, ett idéskede, ett konkretiseringsskede (utredning, konsekvenser, budget
mm) samt ett genomförande/verkställighetsskede. Efter varje skede sker ett arbete i
centrumgruppen och en avrapportering i kommunstyrelsen. Vid första tillfället presenteras
och godkänns idén, vid det andra till fället redovisas utredning kring konsekvenser och
effekter och vid sista tillfället avrapporteras resultatet.
Ekonomi
Kommunen har budgeterat 2 miljoner för centrumåtgärder under år 2015.
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen bevilja tilldelning av medel till lämpliga
projekt/åtgärder som utvecklats i centrumgruppen.
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Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka förslag till
fördelning av budgeterade medel för centruminvesteringar år 2015, i enlighet med
redovisat förslag. Kontoret föreslår vidare att förslag till förankrings- och beslutsprocess
för kommunala centrumprojekt godkänns.
Anteckning
Claës-L Ljung (M) för till protokollet Gåsatorget fortsättningsvis ska ingå i planer över
centrum.
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§ 52
Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket.
(AU § 24) KS 2014-445

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens övervägande.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2014-11-21
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har i motion till kommunfullmäktige framfört att hon vill att
Falkenbergs kommun ska säga upp avtalen med Migrationsverket. Hon anser att avtalen
kommunen har med Migrationsverket inte är rättvisa med tanke på att kommunen blir
överkörd av Migrationsverket och de privata aktörerna. Motionären menar att vi inte kan
styra över sådana avtal och att vi ska avsluta avtalen snarast möjligt eftersom hon anser att
de belastar förskolor, skolor, sjukvård, boendeformer, arbeten samt vår ekonomi i övrigt.
Nuvarande avtal med Falkenbergs kommun och Migrationsverket
Falkenberg har följande avtal med Migrationsverket.
•
•

Avtal för nyanlända, 55 personer.
Avtal för ensamkommande, 13 asylsökande ensamkommande barn.

Avtal för nyanlända
Detta avtal reglerar ersättningsnivåer för personer som erhållit uppehållstillstånd och enligt
gällande lagstiftning har rätt att stanna kvar i Sverige.
Ensamkommande barn
Detta avtal reglerar ersättningsnivåer för asylsökande ensamkommande barn.
Lagstiftningen har inom detta område skärpts och numera kan inte längre Sveriges
kommuner välja att ta emot ensamkommande barn eller inte. Har man inget avtal anvisar
Migrationsverket dessa enligt en särskilt ordning som fastställts av Migrationsverket efter
gällande lagstiftning. Att inte ha något avtal för ensamkommande barn skulle äventyra
rättsäkerheten för den enskilde. Socialtjänsten skulle om man inte har något avtal erhålla
dessa ensamkommande barn direkt till socialtjänstens verksamhet. Detta innebär att
kommunen skulle behöva köpa externa tjänster till dessa barn, oftast till höga kostnader
och dessutom förlora möjligheten till samordning för barnen, som oftast befinner sig i en
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mycket svår situation. Externplaceringar och jourhem/familjehem skulle behövas ökas
volymmässigt om vi inte hade dessa avtal.
Asylförläggningar/boenden
Asylförläggningar/boenden regleras inte i avtal med Falkenbergs kommun. Dessa avtal
skapas helt mellan fastighetsägare och Migrationsverket. Inom detta område saknas oftast
en kommunikation mellan Migrationsverket och berörd kommun, vilket på nationell nivå
borde uppmärksammas betydligt mera. Detta för att större krav på Migrationsverket om en
dialog/information till berörd kommun måste göras innan något nytt avtal om en
asylförläggning/boende skapas. Migrationsverket har egentligen inget ansvar för att
kommunicera med kommunen då detta är enskilda avtal mellan fastighetsägare och
Migrationsverket. Konsekvensen av denna hantering blir för dessa asylsökande att
skolverksamhet och hälso- och sjukvårdsinsatser inte direkt kan möjliggöras på grund av
att dessa organisationer inte erhållit information om att något nytt asylförläggning/boende
ska startas.
Samordningsgrupp flykting/integration
Sedan socialnämnden för drygt ett år sedan fick helhetsansvaret för kommunens flyktingoch integrationsfrågor har en samordningsgrupp i kommunen startats med personer utsedda
av kommunens berörda förvaltningschefer. Vid gruppens möten deltar även
Migrationsverket och Länsstyrelsen i Halland. Samordningsgruppens uppdrag är att bevaka
och möjliggöra att kommunens avtal om flyktingmottagning och ensamkommande barn
efterföljs. Numera finns en organisation som samverkar om hur dessa frågor optimalt kan
hanteras.
Ekonomi
För avtal får Falkenbergs kommun en årlig grundersättning om 222 000 kronor från staten.
Dessutom finns mindre ersättningar att ansöka om.
Kommunen får en schablonersättning som avser kostnader för:
• Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
• Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap skollagen (2010:800)
• Utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har
rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen
• Samhällsorientering
• Tolkning
• Andra insatser för att underlätta etablering i samhället
Schablonersättningen är 82 900 kronor per år för barn under 20 år och vuxna som inte fyllt
65 år.
Dessutom får kommunen ersättning för ensamkommande barn som uppgår till 1 900
kronor/dygn per barn som ingår i avtal. Falkenberg har i skrivande stund avtal för 13
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asylsökande ensamkommande barn samt 12 ensamkommande som har permanent
uppehållstillstånd.
Övervägande
Om Falkenbergs kommun inte skulle ha några avtal med Migrationsverket, skulle det få
allvarliga konsekvenser i vardagen för den målgrupp Falkenbergs kommun idag med
gällande lagstiftning har ett ansvar för. Det som behöver utvecklas är kommunikationen
mellan kommunen och Migrationsverket när en asylförläggning/boende ska etableras.
Större krav måste ställas på Migrationsverket att detta måste ske innan beslut fattas om att
en asylförläggning/boende ska öppnas. Partierna borde därför på nationell nivå
uppmärksamma denna problematik ännu mera så att det blir ett nationellt beslut på hur
Migrationsverket ska göra och vilket ansvar de ska ha för att informera kommunerna innan
någon ny asylförläggning/boende öppnas.
Med ovanstående redovisning föreslås avslag på motionen.
Yrkanden
Per Svensson (S), Filip Bertilsson (M), Marcelle Farjallah (S), Lars Fagerström (FP),
Georgia Ferris (KD), Dahn Persson (S), Claës-L Ljung (M) och Tore Holmefalk (C) yrkar
bifall till liggande förslag.
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§ 53
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015.
(AU § 26) KS 2015-24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till verksamhetsplan 2015 utifrån
beslutade ramar för kommunstyrelsen.
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§ 54
Anmälan av delegationsärenden.
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2015-01-20 och 2015-01-27
Kommunchef Rolf Landholm
Beslut 2015-01-13 avseende fordon – personbilar och lätta transportfordon. KS 2014-350
Beslut 2015-01-15 avseende upphandling av frukt och grönsaker samt potatis.
KS 2014-335
Chefsupphandlare Samer Mahra
Beslut 2015-01-14 avseende programvaror och tjänster, grundläggande IT. KS 2014-271
Beslut 2015-01-15 avseende programvaror och tjänstser, kontorsstöd. KS 2014-271
Upphandlingsjurist Lina Weetman
Beslut 2015-01-14 avseende tryck av Framtid Falkenberg. KS 2014-475
Beslut 2015-01-16 avseende begäran att få ut kopior av allmänna handlingar i upphandling
av bentonit- och dränmatta till sluttäckning av deponi. KS 2014-437
Nytt beslut 2015-01-20 avseende tryck av Framtid Falkenberg. KS 2014-475
Övrigt
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2015-01-07 angående att inte pröva kommunens beslut
att anta förslag till detaljplan för Boberg 3:122. KS 2015-1
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2015-01-28 angående verksamhetsområde för
vattentjänster vid Eftra by, Falkenbergs kommun. KS 2013-39
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs, CESAK, sammanträde 2015-01-28.
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