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§ 183
Kommunstyrelsens budgetförslag. (AU § 194) KS 2017-351
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till investeringsbudget för 2018-2022.
2 Anteckna till protokollet att kommunstyrelsen besvarar uppdragen som lämnats i
Planeringsförutsättningarna 2018-2020.
3 Överlämna kommunstyrelsens investeringsbudget samt uppdragsredovisningarna till
budgetberedningen för vidare behandling.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-19
Kommunstyrelsens förslag till investeringsplan 2018-2022
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningar 2018-2020
Kommunfullmäktige 2017-05-30, § 91
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till investeringsbudget 2018-2022 samt
uppdragsredovisning ur planeringsförutsättningar 2018-2020. I planeringsförutsättningarna
2018-2020 lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsen att besvara till budgetberedningen.
Uppdraget som lämnades rörde hur kommunstyrelsen tänker arbeta med de prioriterade
inriktningarna strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt
attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska i utvecklingsarbetet inom strategisk
samhällsplanering omfatta utvecklingsförslag inom social hållbarhet.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot redogör
uppdragsredovisningarna för behov av utökad finansiering men även möjlighet till framtida
besparingar. Uppdragsredovisningen hänskjuts därmed till budgetberedningen.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar att det i beslutet ska tilläggas att arbetstidsförkortning ska vara ett
utpekat område att satsa på inom den prioriterade inriktningen Attraktiv arbetsgivare.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

3 (53)

Kommunstyrelsen 2017-08-15

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för avslag av tilläggsyrkandet.
Nej-röst för Per Svenssons (S) tilläggsyrkande.
Ledamot
Per Svensson (S)
Ninnie Gustavsson (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Per-Gunnar Andersson (S)
Stig Agnåker (C)
Anders Jansson (SD)
Saw Kian Ooi (C)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Kristina Hallberg (V)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

JA

NEJ
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall om åtta ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
tilläggsyrkandet.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Per-Gunnar Andersson (S), Rebecka Kristensson (S)
och Kristina Hallberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
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§ 184
Tillfälligt extra bidrag till Falkenbergs föreningsråd. KS 2017-357
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Bevilja Falkenbergs föreningsråd ett tillfälligt extra bidrag år 2017 om 200 tkr.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-07-05
Bedömd momseffekt av Skatteverkets beslut, juli 2017
Resultat- och balansräkning 2017
Skatteverket, svar på förfrågan, 2017-05-18
Skatteverket, registerutdrag momsplikt, 2017-07-01
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs föreningsråd är en ideell förening som fungerar som en paraplyorganisation
för cirka 300 ideella föreningar. Föreningen är en länk mellan kommunen,
Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. I föreningen anställer man personer med
nedsatt arbetsförmåga som har lönebidrag från arbetsförmedlingen. Dessa personer utför
tjänster hos medlemsföreningarna som kan vara; vaktmästeri, gräsklippning och diverse
underhållsarbeten samt lokalvård. Föreningen utför även administrativa tjänster såsom
kanslitjänster och bokföringstjänster.
Skatteverket har beslutat att Föreningsrådet från och med 2017-07-01 är skattskyldig för
moms trots att man inte är inkomstskatteskyldig och inte säger sig bedriva ekonomisk
verksamhet. Föreningen är inte enig i Skatteverkets beslut och kan komma att överklaga
beslutet. Enligt Skatteverket ska en verksamhet som bedrivs av en ideell förening inte
räknas som ekonomisk om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt för den.
Effekten av momsbeslutet har beräknats till 200 tkr 2017. Föreningsrådet menar att man
inte, med så kort varsel, kan debitera ut ett högre arvode till de föreningar man har avtal
med från och med 2017-01-01. Därmed minskar föreningsrådets nettoresultat med samma
belopp vilket innebär att man kommer att göra motsvarande förlust för 2017. Föreningens
eget kapital 2016-12-31 var 178 tkr, vilket därmed skulle utraderas.
Ekonomi
Falkenbergs kommun bidrar i dagsläget med 100 000 tkr årligen till Föreningsrådet, vilket
beslutas ett år i taget. Anta att Föreningsrådet anpassar sin budget 2018, och lyckas öka sin
fakturering av utförda tjänster motsvarande mycket som nettoökningen av momseffekten,
totalt cirka 400 tkr i ökade intäkter enligt deras egen beräkning. Konsekvensen blir då att
de föreningar som Föreningsrådet fakturerar kommer att få motsvarande högre kostnader
2018, det extra bidraget skulle då inte behövas från och med 2018.
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Föreliggande förslag kostar kommunstyrelsen 200 tkr 2017. Medel som inte finns i
specificerade budgeten men som kan tas från en pott för oförutsedda kostnader.
Övervägande
Man kan överväga att inte bevilja Föreningsrådet extra stöd, beloppet kommer då i så fall
att faktureras ut på ett antal ideella föreningar där effekten på varje enskild förening
sannolikt inte blir så kännbar. Från och med 2018 planerar Föreningsrådet att öka på
faktureringen i motsvarande mån varför det extra bidraget endast löser problemet under
andra halvan av 2017. Föreningsrådet skall rapportera den verkliga
mervärdesskatteeffekten för andra halvåret 2017 till kommunens ekonomiavdelning senast
2018-02-28. Föreningsrådet skall även återkomma med hur man hanterat effekten 2018
samt vad Skatteverket svarade på överklagan så snart den har erhållits.
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§ 185
Överföring av centrala budgetmedel – justering av budgetramar
för löneökningar m.m. KS 2017-155
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Centralt budgeterade medel för löneökningar, uppräknade kostnader för köp av
verksamhet samt höjda politikerarvoden 2017 förs över till nämnderna med totalt
31 653 tkr enligt beslutsunderlag.
2 Nämndernas ramar 2018 justeras med ytterligare tre månaders ökning för att uppnå
helårseffekt på 2017 års löneökning med totalt 8 852 tkr enligt beslutsunderlag.
3 Tekniska nämndens budgetram ökas 2017 med 117 tkr för justering av kapitalkostnader,
500 tkr för framtagande av rums- och funktionsprogram samt 4 993 tkr för kostnader i
samband med etablering av grund- och förskolepaviljonger.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-08
Nämndernas ramar 2017
Sammanställning löneökningar 2017
Kommunfullmäktige 2017-03-28, §§ 53-54
Kommunstyrelsen 2017-06-13, § 165
Sammanfattning av ärendet
I budget 2017 har medel till löneökning avsatts centralt. Samtliga fackförbund är klara med
avtalen. Nämnderna kompenseras i och med detta beslut för löneökningar. Löneavtalen för
2017 visar en generell löneökning för de tillsvidareanställda med 2,79 %. Beräkning av
budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till nämnderna för löneökning
under perioden april till december. Denna kompensation uppgår till 31 653 tkr.
Löneökningen gäller från 2017-04-01. För att kompensera fullt ut nästa år måste ytterligare
tre månaders ökning tillföras ramarna för 2018. Detta görs i samband med budgetarbetet
för 2018. Beloppet uppgår till 8 852 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden får även kompensation för ökade kostnader inom köp av
verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning. Verksamhetsområdet är
personalintensivt och kompenseras till 70 % med den genomsnittliga löneökning som
kommunen har. Denna kompensation avser helårseffekt och uppgår till 4 791 tkr.
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Förtroendemännens arvode har höjts från den 1 januari med 3,2 %. För detta får
nämnderna totalt 305 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på 2016 års arvoden
inklusive arbetsgivaravgifter.
Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 31 653 tkr från centrala
nämndsmedel avseende kompensation för löneökningar i förvaltningarna, köpt verksamhet
på barn- och utbildningsnämnden samt ökning av politiska arvoden.
Tekniska nämndens budgetram ökas enligt detta förslag med 117 tkr för justering av
kapitalkostnader, en korrigering av tidigare justering. Tekniska nämnden tilldelas även 500
tkr för framtagande av ett rums- och funktionsprogram enligt beslut i kommunstyrelsen
2017-06-13, § 165.
Efter ovanstående justeringar återstår 4 993 tkr av centrala nämndsmedel. Detta förslag
innebär att återstående medel tilldelas tekniska nämnden för att kompensera kostnader för
etablering av grund- och förskolepaviljonger. Vid justering av centrala nämndsmedel i
april tilldelades 6 900 tkr för kostnader till följd av etablering av paviljonger i Slöinge och
Långås. Utöver dessa kommer tekniska nämnden under 2017 etablera paviljonger på
Fajansskolan och Hjortsbergsskolan, enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-03-28,
§§ 53-54. Kostnaderna för etablering av dessa paviljonger är kalkylerade till 5 300 tkr. Då
avtalstiden för paviljongerna understiger tre år ska kostnaderna resultatföras det år de
uppkommer, och alltså inte bokföras som en investering. Detta enligt gällande
redovisningsprinciper. Tekniska nämndens budget bör därför justeras för detta och
förslaget innebär att resterande centrala nämndsmedel om 4 993 tkr tilldelas tekniska
nämndens budget.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. Överskjutande medel efter
kompensation för löneökningar, köp av verksamhet, höjda arvoden, framtagande av rumsoch funktionsprogram samt justering av kapitalkostnader uppgår till 4 993 tkr. Detta
tilldelas tekniska nämnden i kompensation för ökade kostnader i samband med etablering
av grund- och förskolepaviljonger. Efter föreslagna justeringar återstår 0 tkr i posten
centrala nämndsmedel.
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§ 186
Statligt stöd för integration – extra kostnader socialnämnden.
(Int. ber. § 18) KS 2016-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt integrationsberedningens förslag.
Integrationsberedningens förslag
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Reservera 750 tkr ur avsättningen för statligt stöd för integration till 1,0 projektledare

samt övrigt processtöd till projekt Falkenbergsmodellen under 2017.
2 Reservera 1 300 tkr 2017 ur avsättningen för statligt stöd för integration till kostnader

för omställning av HVB för ensamkommande.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-30
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
grund av den rådande flyktingsituationen, Falkenberg beviljades 54 200 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-22 samt 2016-04-05 hur detta stöd ska användas i
Falkenbergs kommun. Av dessa 54 200 tkr finns 17 200 tkr som ännu inte är reserverade
för någon aktivitet. Dessa medel kan reserveras för aktiviteter efter beslut i
kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen beslutar avsätta medel enligt samtliga förslag i
detta ärende återstår 11 700 tkr som inte är reserverade.
I arbetet med att utveckla en Falkenbergsmodell för inkludering av nyanlända
tillhandahåller socialförvaltningen 1,0 tjänst projektledare samt processtöd till
arbetsgrupper inom projektet. Styrgruppen för projekt Falkenbergsmodellen föreslår att
750 tkr från det tillfälliga statliga stödet för integration tilldelas socialförvaltningen för att
täcka kostnaderna 2017.
Migrationsverket betalar ut ersättning till kommunerna för beredskap och kapacitet för
mottagandet av ensamkommande barn och unga. Regeringen fattade i mars 2017 beslut om
ett nytt ersättningssystem för mottagandet och de nya reglerna träder i kraft 2017-07-01.
Förändringen innebär att schablonersättningen på 1 900 kr per mottaget barn och dygn
sänks till 1 350 kr per barn och dygn. Ersättningen gäller både för asylsökande
ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
För ensamkommande unga med uppehållstillstånd som fyller 18 år blir ersättningen 750 kr
per ensamkommande ung och dygn till dess den unge fyller 21 år.
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I samband med det stora flyktingmottagandet hösten 2015 ingick socialförvaltningen avtal
med det privata företaget Jera Etablera avseende10 platser i Ätradalens HVB i Vessigebro.
Enligt avtalet som gäller till och med 2019-02-14 är priset som kommunen ska betala
1 900 kr per plats och dygn, vilket motsvarar den schablonersättning som Migrationsverket
betalar kommunen enligt nuvarande ersättningssystem till och med 2017-06-30. Det nya
ersättningssystemet innebär att socialförvaltningens kostnader för platserna i Ätradalens
HVB endast delvis kommer att täckas av ersättningen från Migrationsverket.
Mellanskillnaden beräknas uppgå till 1,3 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 500 tkr 2019.
Styrgruppen för projekt Falkenbergsmodellen föreslår att socialförvaltningens kostnader
för mellanskillnaden täcks genom det tillfälliga statliga stödet för integration.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens resultat då kostnaderna för aktiviteterna finansieras med
utbetalt statsbidrag.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar bifall till integrationsberedningens förslag.
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§ 187
Statligt stöd för integration- Projekt språkvän.
(Int. ber. § 16) KS 2016-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt integrationsberedningens förslag.
Integrationsberedningens beslut
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1

Reservera 530 tkr ur avsättningen för statligt stöd för integration för en förlängning av
projekt Språkvän från och med 2017-09-01 till och med 2018-08-31.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-01
Ansökan 2017 paragraf 37a-medel länsstyrelsen
Fördelning integrationsmedel, förslag 2017-06-01
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
grund av den rådande flyktingsituationen, Falkenberg beviljades 54 200 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-22 samt 2016-04-05 hur detta stöd ska användas i
Falkenbergs kommun. Av dessa 54 200 tkr finns 17 200 tkr som ännu inte är reserverade
för någon aktivitet. Dessa medel kan reserveras för aktiviteter efter beslut i
kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen beslutar avsätta medel enligt detta förslag återstår
16 700 tkr som inte är reserverade.
Under hösten 2016 startades projekt Språkvän inom socialförvaltningen i Falkenbergs
kommun. Projektet är finansierat av länsstyrelsen med 700 tkr enligt så kallade paragraf
37a-medel och pågår fram till september 2017. Medlen har använts till 1,0
projektledartjänst, marknadsföringsmaterial samt aktiviteter för deltagarna. Projektets syfte
är att skapa möten mellan nyanlända och svensktalande invånare i kommunen. Dessa
möten ger språkträning för de nyanlända och skapar också gemenskap, inkludering och
utbyte av varandras kulturella skillnader och likheter. Språkvän är ett samarbete mellan
Falkenbergs kommun, Röda korset och Svenska kyrkan. Från start i oktober 2016 har totalt
110 nyanlända, 40 kvinnor, 30 familjer, 20 män och 20 ensamkommande, fått en Språkvän.
Under projektets gång har det framkomit att intresset från de manliga svenska
kommuninvånarna är mycket mindre än hos de kvinnliga. Det har resulterat i att många
nyanlända kvinnor matchats med en svensktalande kvinna eftersom de flesta kvinnor som
söker önskar en kvinnlig språkvän. Ungefär 80 nyanlända män har ansökt och väntar på att
få en Språkvän och uppskattningsvis ytterligare 120 nyanlända män förväntas vilja delta i
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projektet framöver, ytterligare information finns i beslutsunderlaget; ansökan 2017
paragraf 37a-medel.
Det finns alltså ett stort behov av att driva vidare projekt Språkvän men med fokus lagt på
målgruppen nyanlända män som ännu inte blivit matchade. Fokus kommer även att läggas
på att hitta vägar för att involvera och inspirera fler svenska män att delta i projektet och
undersöka varför detta projekt lockar fler kvinnor än män. Språkvänsprojektet kommer
även att arbeta med att skapa kontakter för nyanlända genom att samarbeta med föreningsoch kulturlivet i Falkenbergs kommun. Målet på längre sikt är att skapa en välfungerande
organisation kring projektet och att det skall ingå i Falkenbergs kommuns befintliga
integrationsarbete.
En ansökan om nya medel, har utifrån ovan resonemang, lämnats in till Länsstyrelsen på
700 tkr. Ansökan har delvis blivit beviljad med 170 tkr. Styrgruppen för
Falkenbergsmodellen föreslår därför att resterande 530 tkr, som behövs för att förlänga
projektet 1 år i nuvarande omfattning, tilldelas projekt Språkvän från det tillfälliga statliga
stödet för integration. Placeringen föreslås flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens resultat då kostnaderna för aktiviteterna finansieras med
utbetalt statsbidrag.
Övervägande
Språket är en otroligt viktig del för lyckad integration och genom projekt Språkvän får de
nyanlända en möjlighet att prata vardagssvenska med svensktalande personer. Projektet
ökar även möjligheten att skapa förståelse, gemenskap och delaktighet hos de berörda
målgrupperna, deras familjer och nätverk. Det är en viktig del för framgångsrik
integrering och inkludering av nyanlända i Falkenbergs kommun.
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§ 188
Utökning av budget för utbyte av trästolpar för
gatubelysning. KS 2017-360

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna utökning av budget med 1 600 tkr för utbyte av trästolpar för gatubelysning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-07-03
Tekniska nämnden 2017-06-21 § 62
Sammanfattning av ärendet
I Falkenbergs kommun finns i nuläget cirka 950 trästolpar i varierande skick. Trästolparna
byts normalt ut i samband med att nätägaren byter ut luftledningar mot markledning, så
kallad samförläggning. Under 2017 planeras utbyte av trästolpar i Skogstorp, Långås,
Årstad och Vessigebro. Nätägarna planerar ytterligare projekt i Vessigebro och Gunnarp
under 2017 och 2018 och för att kunna byta ut trästolparna i samförläggning med
nätägarna, krävs en utökning av budget med 1 600 tkr. Alternativet är att släcka och riva
dessa anläggningar.
Ekonomi
I investeringsplan finns avsatt 500 tkr årligen för utbyte av trästolpar. För att kunna utföra
det utbytet av trästolpar 2017 och 2018 behövs utökning av budget med totalt 1 600 tkr.
Sedan 2011 ligger budgetuppfyllnadsgraden i snitt på ca 70 % av de budgeterade
investeringarna. Underskottet till följd av investeringsprojektet bedöms därmed inte
påverka kommunens totala upplåningsbehov 2017.
Övervägande
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsanslag på 1 600 tkr
för akut utbyte av trästolpar i anläggningarna för gatubelysning. Då det inte finns
tillräckligt med medel avsatta i investeringsplanen för 2017 måste projektet godkännas i
kommunfullmäktige före igångsättning.
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§ 189
Statsbidrag för rätt till komvux, lovskola och betyg i moderna
språk. (AU § 191) KS 2017-244
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå barn- och utbildningsnämndens ansökan om att utöka budgetramen för 2017 till
följd av de generella statsbidragen Betyg i moderna språk, Lovskola och Rätt till
Komvux.
2 Vid hanteringen av över- och underskott mellan 2017 och 2018 beakta underskottet som
uppkommit till följd av de ej tilldelade generella statsbidragen Betyg i moderna språk,
lovskola och rätt till Komvux.
3 Hänskjuta till budgetberedningen att tilldela barn- och utbildningsnämnden bidragen i
form av utökad budgetram från och med 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-26
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26, § 93
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2016 aviserades tre generella statsbidrag som rör specifikt barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde; Betyg i moderna språk, lovskola och rätt till
Komvux. Statsbidraget för betyg i moderna språk innebär en ersättning till kommunerna
för ett utökat åtagande. Lovskola avser elever i årskurserna 8 och 9 som riskerar att inte nå
kunskapskraven och därmed inte nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Ytterligare avser den elever som, efter årskurs 9 i grundskolan, inte är behöriga till ett
nationellt program i gymnasieskolan. Statsbidraget för rätt till Komvux är en statlig
satsning för rätt till utbildning inom Komvux på gymnasial nivå för att uppnå behörighet
till högskoleutbildning samt till yrkeshögskola.
Då nämnda generella statsbidrag inte fanns med i den prognos som ligger till grund för
årets budget, har barn- och utbildningsnämnden inte tilldelats bidraget i sin budgetram.
Barn- och utbildningsnämnden har därför inkommit med en ansökan om tilldelning av
statsbidraget.
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Ekonomi
Statsbidraget för betyg i moderna språk är beräknat till 17,7 tkr för 2017 och 35,2 tkr 2018
och framåt. Lovskola är beräknat till 132,1 tkr för 2017 och 267,2 tkr 2018 och framåt.
Rätt till Komvux är beräknat till 2 377 tkr 2017 och 2 289 tkr 2018 och framåt. Totalt
uppgår beloppet till 2 527 tkr för 2017 samt 2 592 tkr för 2018.
Övervägande
Det generella statsbidraget Rätt till Komvux ersätter det tidigare riktade statsbidraget
Kunskapslyftsplatser som barn- och utbilningsnämnden sökt och erhållit med cirka
2 400 tkr under 2016. Antalet utbildningsplatser som kan erbjudas är knutet till de medel
som erhållits från statsbidraget. För att bibehålla antalet platser är nämnden alltså beroende
av en fortsatt tilldelning av medel.
Ekonomiavdelningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens budgetram inte justeras
för 2017, men att det underskott som uppkommer till följd av att nämnden inte tilldelats
statsbidragen ska beaktas i hanteringen av över- och underskott mellan 2017 och 2018.
Bidragen bör dock tillskjutas nämnden från och med 2018, och ärendet bör därmed
hänskjutas till budgetberedningen.
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§ 190
Kommunal medfinansiering av utbildningar inom Yrkesvux.
(AU § 192) KS 2017-255
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Hänskjuta till budgetberedningen att besluta om en extra resurstilldelning om 3,6 mkr
per år till barn- och utbildningsnämnden från och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-30
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26, § 85
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om att från och med
verksamhetsåret 2018 få tilldelat extra medel för en kommunal medfinansiering av
utbildningar inom YrkesVux.
I slutet av 2016 kom en ny förordning, SFS 2016:937, om regional yrkesinriktad
vuxenutbildning. Denna gäller från januari 2017 och innebär en kraftig utökning av antalet
möjliga platser samt krav på medfinansiering från kommunen. Medfinansieringen innebär
att kommunen måste finansiera lika många utbildningsplatser som tilldelas via
statsbidraget. Vidare finns krav att en enskild kommun inte kan söka utan ansökan sker i
regional samverkan.
En tilldelning om 3,6 mkr skulle, upptill kompetenscentrums befintliga ram för YrkesVux
om 1 mkr, innebära möjliga statsbidrag med 4,6 mkr. Varje utbildningsplats på YrkesVux
kostar i genomsnitt 100 tkr vilket skulle innebära att drygt 90 personer årligen kan erbjudas
en utbildningsplats. Detta är i nivå med antalet erbjudna utbildningsplatser under 2017.
Finansieringen 2017 löses genom att beviljade medel och statsbidrag, som inte använts
fullt ut under 2016, vid bokslutet fördes över till 2017. Motsvarande summa erhålls via
statsbidrag.
Under 2016 uppgick antalet utbildningsplatser till cirka 35. Platserna finansierades med
riktade statsbidrag om cirka 2,6 mkr samt med hjälp av den befintliga budgeten i
Kompetenscentrums ram om 1 mkr, totalt cirka 3,6 mkr. Under 2016 fanns inga krav på
medfinansiering från kommunen.
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Yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen omsätter många i arbete.
Drygt 80 % av de som deltar har, efter genomförd utbildning, sysselsättning. Antingen
inom yrket för utbildningen eller genom de kontakter som praktiken gav.
Ekonomi
Förslaget i sig innebär ökade kostnader för kommunen med 3,6 mkr årligen. På sikt
bedöms det innebära positiva effekter i form av minskad arbetslöshet samt en ökad
möjlighet för näringslivet att tillgodose ett växande behov av arbetskraft.
Övervägande
Ekonomiavdelningen föreslår att ärendet hänskjuts till budgetberedningen. Barn- och
utbildningsnämnden har ett uppdrag enligt planeringsförutsättningarna att redogöra för hur
vuxenutbildningen kan utvecklas. Ett helhetsgrepp kring vuxenutbildningen kan tas efter
denna uppdragsredovisning.
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§ 191
Godkännande av investeringsprojektet anpassning av
skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan. KS 2017-356

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna investeringsprojektet anpassning av skollokaler till förskolelokaler på
Apelskolan, med en projektbudget på 9000 tkr.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-10
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26, § 96
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en beställning av investeringsprojektet
anpassning av skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan till tekniska nämnden. Då det
inte finns medel avsatta i investeringsplanen behövs beslut i kommunfullmäktige.
I Ullared finns i dagsläget förskola i flera lokaler; två avdelningar i Furubacken, en
avdelning i permanenta lokaler i bygdegården (Äppelbacken), en avdelning i temporära
lokaler i bygdegården samt en avdelning i Kärnhuset. Totalt blir det fem avdelningar, dock
är behovet sex avdelningar. I Kärnhuset, Apelskolan, finns förutom en förskoleavdelning
även lokaler för årskurserna F-5. Förslaget bygger på att årskurserna F-3 är kvar i
Kärnhuset och årskurserna 4-5 flyttar över i skolans huvudbyggnad. Det skapar möjlighet
att anpassa delar av byggnaden till tre avdelningar förskola. Mindre tillbyggnad behövs för
att skapa utrymme för personal, samt att skolan behöver nytt kök till fritidslokalen.
Projektet inkluderar även utbyte av ventilationssystem för hela Kärnhuset samt
förbättringar av utomhusmiljön.
Ekonomi
Investeringen är kalkylerad till 10 500 tkr. Det finns i investeringsplanen inga medel
avsatta för projektet. Sedan 2011 ligger budgetuppfyllnadsgraden i snitt på ca 70 % av de
budgeterade investeringarna. Flera investeringar i årets investeringsplan kommer dessutom
att senareläggas till följd av reviderad lokalplan på barn- och utbildningsnämnden.
Underskottet till följd av investeringsprojektet bedöms därmed inte påverka kommunens
totala upplåningsbehov 2017.
Övervägande
Då det inte finns medel avsatta i investeringsplanen för 2017 måste projektet godkännas i
kommunfullmäktige före igångsättning.
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§ 192
Valkretsindelning vid kommunalvalen. KS 2017-318

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Falkenbergs kommun ska fortsättningsvis enbart vara en valkrets.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 4
Sammanfattning av ärendet
Sedan kommunalvalet 2014 har vallagen ändrats. Tidigare bestämmelser krävde att
kommuner med fler än 24 000 röstberättigade eller minst 51 ledamöter i
kommunfullmäktige skulle vara uppdelade i minst två valkretsar. Ändringen i vallagen gör
gällande att om en kommun har färre än 36 000 röstberättigade så ska kommunen enbart
vara en valkrets om det inte finns särskilda skäl för detta.
”Särskilda skäl kan föreligga t.ex. om valområdet tidigare har varit indelat i två eller
flera valkretsar eller om en indelning motiveras av valtekniska skäl. Andra
omständigheter som kan motivera en indelning kan t.ex. vara att valområdet har
utökats genom en nyligen genomförd kommunsammanslagning.”
Proposition 2013/14:48 s. 96
Falkenbergs kommun hade 34 094 röstberättigade den 2017-03-01, vilket är det datum som
kommunerna ska bygga sitt beslut på. Om kommunen inte är indelat i valkretsar så finns en
partispärr på 2 % för att bli representerat i kommunfullmäktige. Är kommunen indelad i
valkretsar är partispärren till kommunfullmäktige istället 3 %.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Falkenbergs kommun har sedan tidigare varit två valkretsar, en nordlig och en sydlig
valkrets, på grund av att vallagen tidigare krävde detta. Det kan dock konstateras att
partierna i Falkenbergs kommun vid de senaste valen haft identiska partilistor för de båda
valkretsarna, varför det ur partiernas synvinkel inte får anses föreligga någon bristande
representation från de olika valkretsarna i kommunen. Därmed kan det inte anses föreligga
några särskilda skäl för att Falkenbergs kommun ska vara uppdelade i flera valkretsar,
varför det nu förslås att kommunen fortsättningsvis enbart ska vara en valkrets.
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Yrkande
Per Svensson (S), Stig Agnåker (C), Ninnie Gustavsson (M) och Jan Berge (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 193
Motion - Kommunens indelning i valkretsar vid valet
2018. KS 2017-286

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla motionen under förutsättningar kommunfullmäktige beslutar att Falkenbergs
kommun ska vara en enda valkrets.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 5
Motion om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018, 2017-05-04
Sammanfattning av ärendet
Georgia Ferris (KD) och Daniel Bernhardt (KD) har inkommit med en motion där de
föreslår att Falkenbergs kommun ska bestå av en enda valkrets. Motionärerna påpekar att
en kommun som har färre än 36 000 röstberättigade ska bestå av en valkrets om det inte
finns särskilda skäl för detta.
Falkenbergs kommun hade 34 094 röstberättigade den 2017-03-01. Vidare påvisar
motionärerna att partierna i kommunen vid de senaste valen haft samma partilistor för de
båda valkretsarna varför inga särskilda skäl kan anses föreligga.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Valkansliet delar till fullo motionärernas synpunkter och anser inte att det finns några
särskilda skäl för att Falkenbergs kommun fortsättningsvis ska bestå av flera valkretsar.

21 (53)

Kommunstyrelsen 2017-08-15

§ 194
Upprättande och gränsdragning av valdistrikt.
KS 2017-317

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Föreslå Länsstyrelsen anta nya gränser för valdistrikten i Falkenbergs kommun.
2 Föreslå Länsstyrelsen anta nytt valdistrikt Falkenberg 12, Södra Skrea strand –
Ringsegård.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 2
Karta, Valdistrikt centrala Falkenberg ändringar
Karta, Valdistrikt landsbygd ändringar
Prognos röstberättigande i valdistrikt i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med vallagen (2005:837) ska varje kommun delas in i valdistrikt. Varje
valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl
för det så kan ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.
Kommunfullmäktige ska lämna förslag till valdistriktsindelning så att Länsstyrelsen i
Hallands län sedan kan fatta beslut om valdistriktsindelning. I och med att en översyn har
skett över samtliga områden har valnämnden beslutat om namnbyte av samtliga valdistrikt
som inte utgår från församlingstillhörighet utan istället beskriver valdistriktsområdena
vilket är i linje med Valmyndighetens rekommendationer.
Ekonomi
Nämndens ekonomi anses enbart påverkas marginellt då de kostnader som tillkommer till
följd av nytt valdistrikt samt flera valdistrikt med ökat antal invånare sparas in genom att
valsedelräknare köpts in. Det medför att inga extra rösträknare kommer kallas in för den
preliminära rösträkningen i vallokalerna.
Övervägande
När nya gränser för valdistrikten gjorts har hänsyn tagits till lämpliga vallokaler inom
valdistriktet som närhet för de boende till vallokalen, anpassning till nyckelkodsområden
(NYKO), befolkningsprognosen bland röstberättigade för det kommande året och de
närmaste fyra åren, samt även hur antalet röstberättigade per valdistrikt kommer påverkas
om en försöksverksamhet med 16 års rösträtt till kommunalval kommer införas i
Falkenbergs kommun.
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Vad gäller de förändrade gränserna i valdistrikten på landsbygden har i princip enbart små
justeringar gjorts utifrån att anpassa valdistrikten till kommunens NYKO. Det kan se ut att
vara stora förändringar på kartan men påverkar enbart ett fåtal lantbruksfastigheter.
Orsaken till att kommunen justerar valdistrikten till NYKO är att en stor del av övrig data
som finns över kommunen går att läsa ut genom NYKO-indelningarna och att det därmed
lättare går att samköra denna statistik mot exempelvis valdeltagande och övriga
röstningsmönster om dessa områden sammanfaller med valdistrikten. Enda undantaget för
detta är delar av gränsen mellan Långås-Morup och Glommen då detta är ett relativt stort
område där närheten för de röstberättigade påverkas i högre grad. Här kommer istället
befintligt NYKO-område delas. Detta är inte möjligt förrän till hösten då Statistiska
Centralbyrån (SCB) för tillfället bygger om sin databas. Det går även att konstatera att
vissa av valdistrikten på landsbygden har färre antal röstberättigade än 1000 personer, men
här har behovet av att ha relativt nära till sin vallokal ansetts vara ett särskilt skäl. I denna
fråga har även länsstyrelsen konsulterats.
Vad gäller valdistrikten i eller i direkt närhet till Falkenbergs stad har större förändringar
gjorts. Dels har anpassningar gjorts till NYKO men även gällande planerade byggnationer
under kommande år, efter valet 2018, genom att analys gjorts av antagna eller pågående
detaljplaner. Hänsyn har där tagits till kommande byggnationer så att inte en stor mängd
valdistrikt behöver ritas om igen till valen 2022. Några mindre valdistrikt har gjorts större
där det i dagsläget inte finns några planer på byggnation inom den närmaste
femårsperioden. Hänsyn har även gjorts så att lämpliga vallokaler ska finnas i varje
valdistrikt.
När det gäller de områden som expanderar mest och även kommer göra det framöver,
Falkenberg 5, Falkenberg 7, Falkenberg 9, Falkenberg 10, Falkenberg 12 och Skrea
samhälle, så har följande gjorts: Ett nytt valdistrikt bildas, Falkenberg 12, för att klara
expansionen i området kring Skrea samhälle och Skrea stationsväg under valet 2018 och
2022. Samtidigt har Falkenberg 8 och Falkenberg 11 gjorts större på bekostnad av
Falkenberg 7 för att detta distrikt ska klara den expansion som kommer ske fram till valet
2022. Övriga expansiva valdistrikt ligger i varandras direkta närhet varför det inte kommer
blir något problem att enbart justerat dessa valdistrikt till ett antal mindre valdistrikt till
valen 2022.
Det kan även noteras att prognosen som är gjord i beslutsunderlagen enbart har vägt in
helår 2017 medan valet först är hösten 2018. I valdistriktindelningen som förslås har det
även tagits in marginal för att klara ett val där även åldersgränsen sänks till 16 år för
kommunalvalet samt den byggnation som kan tänkas ske 2018 och därmed kan öka
befolkningen i valdistrikten.
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§ 195
Remissvar – Yttrande över valkretsindelning i
Region Halland. KS 2017-332
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Uttrycka att Region Halland ska utgöra en valkrets.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 6
Yttrande över valkretsindelning, Region Halland, 2017-06-13
Sammanfattning av ärendet
På grund av ändring i vallagen (2005:837) är regionen (landstinget) en valkrets om
landstingsfullmäktige inte beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar.
Regionen har sedan lång tid tillbaka varit indelade i fyra valkretsar (Halmstad-Laholm,
Falkenberg-Hylte, Varberg och Kungsbacka).
På regionsnivå förordar Moderaterna och Socialdemokraterna den nuvarande ordningen
med fyra valkretsar medan Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna förordar en valkrets. Vänsterpartiet har ännu inte tagit ställning i
frågan. Värt att notera kan även vara att partispärren i landstingsvalen är tre procent oavsett
om landstinget är uppdelat i valkretsar eller ej.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Ur Falkenbergs kommuns perspektiv är det viktiga att säkerställa att det finns en tydlig
politisk representation av förtroendevalda boende i Falkenbergs kommun på samma sätt
som Halland är representerade av förtroendevalda i riksdagen för att bevaka halländska
intressen som sträcker sig över blockgränserna. Detta kan antingen göras på frivillig basis
genom partiernas nomineringar av kandidater eller genom att valkretsindelning.
Det får dock anses vara av största vikt att även de kommuner som inte har sjukhus i sin
kommun har en tydlig representation i regionen för att säkerställa att kommunens
invånares intressen bevakas inom närsjukvården, kollektivtrafiken och övriga regionala
frågor. Enda sättet att säkerställa att så förblir är att förorda att regionen även
fortsättningsvis ska vara indelad i valkretsar, varför det föreslås att Region Halland även
fortsättningsvis ska vara indelad i fyra valkretsar.
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Ur reglementessynpunkt ska denna typ av beslut fattas på kommunstyrelsens nivå men det
går att argumentera för att det är ett ärende av principiell betydelse och därmed ska
beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Ninnie Gustavsson (M), bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag och att remissvaret således ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Stig Agnåker (C) yrkar, men instämmande av Tore Holmefalk (C), Jan Berge (MP) och
Anders Jansson (SD), att Falkenbergs kommun ska uttrycka att Region Halland ska utgöra
en valkrets, samt att remissvaret ska beslutas av kommunstyrelsen.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för Stig Agnåkers (C) yrkande.
Nej-röst för kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ledamot
Per Svensson (S)
Ninnie Gustavsson (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Per-Gunnar Andersson (S)
Stig Agnåker (C)
Anders Jansson (SD)
Saw Kian Ooi (C)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Kristina Hallberg (V)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

JA

NEJ
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall om sju ja-röster mot sex nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Per-Gunnar Andersson (S), Rebecka Kristensson (S),
Kristina Hallberg (V) och Ninnie Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Per Svenssons (S) med fleras yrkande.
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§ 196
Repslagaren 22. – Planavtal.(AU § 197) KS 2016-211
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Repslagaren 22 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-05-31
Planavtal godkänt av Falkenbergs Bostad AB
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-10-11, § 292 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag
att utarbeta förslag till detaljplan för Repslagaren 22, inordna ärendet i
planprioriteringslistan, samt teckna avtal med sökande. Ett planavtal finns nu
upprättat och har skrivits under av exploatören.
Enligt förfrågan är syftet med en ny detaljplan att pröva möjligheten att uppföra ett
flerbostadshus i 4-5 våningar på den nordnordöstra delen av fastigheten.
Det tänkta planområdet är centralt beläget precis öster om Falkhallen och norr om
Holgersgatan och kv. Hjulet. Stora delar av fastigheten är redan idag bebyggd med hus
men i den nordöstra delen finns en markparkering där exploatören önskar uppföra ett nytt
4-5 våningshus.
I gällande fördjupade översiktsplan för Falkenbergs centralortsområde från 2007-06-28
anges att fastigheterna ingår i ”befintlig bebyggelse; bostäder, service m.m.”.
Området regleras av detaljplan lagakraftvunnen 1977-07-14 och denna anger
”bostadsändamål” i fyra våningar. Nordöstra delen är markerade som prickmark ”mark
som icke får bebyggas”.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden Falkenbergs Bostad AB tar 95 % av
kostnaden för planarbetet, resterande 5 % tar Falkenbergs kommun.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtal för Falkenbergs Bostad AB
godkänns.
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§ 197
Tröinge 2:62 - Ansökan om planläggning.
(AU § 203) KS 2017-141
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för Tröinge 2:62
m.fl. där lämpligt innehåll och avgränsning närmare specificeras i planarbetet.
2 Planarbetet skall tidsmässigt inordnas i den prioriteringsordning för planarbeten som
regelbundet upprättas och godkänns av kommunstyrelsen.
3 Planarbetet skall föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader m.m. samt även
tecknande av s.k. ramavtal.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-06-14
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-06-14
Ansökan om planläggning 2017-03-08
Orienteringskarta
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägarna till fastigheten Tröinge 2:62 har inkommit med en ansökan om
planläggning för bostäder i form av blandad bebyggelse. Fastighetsägarna ställer
sig även positiva till att avsätta mark till en F-9 skola på fastigheten. Man räknar
med att kunna tillskapa cirka 200 bostäder, dock ett mindre antal om mark ska
avsättas till skola. Området som ansökan avser är 197 800 m2 (19,8 ha) och ligger
omedelbart söder om bebyggelsen på Tröingeberg. Mellan området och
bebyggelsen på Tröingeberg löper Hällinge ringväg.
I beredningen av ärendet har Hallandstrafiken, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, FEAB,
Fabo, VIVAB, FNAB samt ledningsgruppen inom samhällsbyggnadsavdelningen beretts
möjligheten att lämna synpunkter.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete förutsätts bekostas till största delen av sökanden. Övriga
kostnader för genomförande av planen skall regleras via exploateringsavtal som
tecknas i samband med antagande av ny detaljplan.

27 (53)

Kommunstyrelsen 2017-08-15

Övervägande
Planarbetet är i linje med kommunens övergripande utvecklingsmål 2 ”Fler bostäder och
attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla
skeden”. Lokaliseringen av ny sammanhållen bebyggelse söder om Hällinge Ringväg är
också till stora delar i överensstämmelse med gällande fördjupade översiktsplan (objekt 20
i DÖP Fbg). Emellertid har samhällsbyggnadsavdelningen vid översyn av området i arbetet
med ÖP 2.0, ifrågasatt ny bebyggelse här av flera skäl. Dels föreligger en konflikt med den
uttalade ambitionen att inte ta ny mark i anspråk för bebyggelse med mera utan låta staden
huvudsakligen växa genom förtätning, och dels är det här produktiv jordbruksmark. Läget
är dock sådant att det endast är 2 km till centrum och cirka 1,5 km till stationen. Hällinge
Ringväg liksom annan infrastruktur gör även att lokaliseringen kan ses som en naturlig
komplettering till stadens utbredning. Tillgången på byggrätter är för närvarande relativt
god och redan planerade områden bör först byggas ut i ett sammanhang. Vad som kan
motivera ett ianspråktagande av jordbruksmark är det behov som föreligger av mark för
bland annat förskola. Förskola kan anses vara ett betydelsefullt samhällsintresse och mark
för ny förskola finns inte att tillgå i övriga delar av Tröingeberg.
Samhällsbyggnadsavdelningen anser dock med viss tveksamhet att ett planarbete bör
kunna prövas. Närmare innehåll i planen bör utredas i planarbetet men ambitionen bör vara
förhållandevis hög exploateringsgrad, en blandad bebyggelse med inslag av flerbostadshus
samt åtminstone en förskola. Skilda upplåtelseformer bör eftersträvas. Befintlig bebyggelse
samt verksamheten bör också planregleras samt avstånd till luftledning
Området är dåligt kollektivtrafikförsörjt och för att exploateringen ska vara genomförbar
krävs utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med Hällinge ringväg samt ombyggnad av
korsningen Hällinge ringväg – Lasarettsvägen. Hällinge ringväg har enskilt
huvudmannaskap vilket innebär att eventuella åtgärder på vägen måste ske i samråd med
vägföreningen som ansvarar för drift och underhåll.
- Vidare diskussioner bör föras med exploatören angående innehåll, omfattning och
storlek på bebyggelse.
- I planarbetet måste åtgärder för korsningen Hällinge ringväg och Lasarettsvägen
instuderas samt gång- och cykelväg till området. Planområdet bör därför även omfatta
vägområdet.
- Vidare bör angränsande bebyggelse regleras och planområdet därmed omfatta mer än
enbart fastigheten i ansökan. Bland annat eftersom det spontant har uppstått verksamhet
där utbredning, tillfartsvägar med mera, inte är reglerat.
- Ytterligare bullerutredning inkluderat förslag på åtgärder måste genomföras.
- Närmare studie måste genomföras för säkerställande av att delar området vid
kraftiga skyfall inte sätts under vatten.
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§ 198
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Västra
Gärdet 1:51, Västra Gärdet 2:1 och Sjövisaren 8.
(AU § 207) KS 2017-342
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av exploateringsavtal nr 233,
2017-06-27, godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende
del av Västra Gärdet 1:51, Västra Gärdet 2:1 och Sjövisaren 8.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-19
Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2017-06-12
Exploateringsavtal nr 233, daterad 2017-05-16
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för Sjövisaren 8 m.fl. beräknas antas i kommunfullmäktige den 27 juni 2017.
Detaljplanen möjliggör att fastigheten Sjövisaren 8 omvandlas från en industrifastighet till
en handelsfastighet. Detaljplanen innebär förändringar i fastighetsindelningen och några av
fastigheterna måste justeras så att de anpassas till detaljplanen.
Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering
där Lantmännen Ek för förvärvar del av fastigheten Västra Gärdet 1:5. Därefter överförs
del av Västra Gärdet 2:1 och Sjövisaren 8 till Västra Gärdet 1:51. Mark som i detaljplan
redovisas som allmän plats skall regleras över till Västra Gärdet 2:1. Tillträdesdag är 30
dagar efter detaljplan för Sjövisaren 8 m.fl. har vunnit laga kraft. Överenskommelse om
fastighetsreglering enligt ovan gäller endast under förutsättning av att ny detaljplan för
Sjövisaren 8 m.fl. vinner laga kraft.
Ekonomi
Lantmännen Ek För erlägger 761 380 kr för de överförda markområdena (ca 3 010 m2).
Avseende allmän platsmark som överförs till Västra Gärdet 2:1, utgår ingen ersättning
(ca 2 064 m2). Lantmäteriets förrättningskostnader avseende fastighetsregleringen bekostas
av Lantmännen Ek För.
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Övervägande
Ovanstående fastighetsreglering innebär att kommunen säljer planlagd kvartersmark inom
kvarteret Sjövisaren, samt att kommunen erhåller planlagd allmän platsmark inom
kvarteret Sjövisaren. Marköverföringen görs i enlighet med exploateringsavtal nr 233.
Samtliga villkor i exploateringsavtalet fortsätter att gälla på oförändrad grund.
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§ 199
Redovisning av uppdrag om förbättrad marknadsföring av
kommunal industrimark. (AU § 206) KS 2017-340
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att uppdraget är genomfört och redovisat.
2 Fortsatt marknadsföringsarbete genomförs inom ramen för
samhällsbyggnadsavdelningens uppdrag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-19
Kommunfullmäktige 2017-03-28, § 42
Motion om förbättrad marknadsföring av kommunens industrimark, 2016-10-10
Verksamhetsmark i kommunen, 2017-06-13
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunchefen att leda ett utredningsarbete om
marknadsföring av kommunal industrimark som är till försäljning, i enlighet med en
motion från Per Svensson (S), samt återkomma med åtgärdsförslag till kommunstyrelsen
senast augusti 2017. I motionen lyfts behovet av att genom platsspecifik skyltning och
marknadsföring öka synligheten för centralt belägen kommunägd verksamhetsmark till
salu och därmed bidra till att locka etableringar till Falkenbergs kommun.
Utredningsarbetet har genomförts av kommunikationsenheten vid
kommunstyrelseförvaltningen i dialog med Destination Falkenberg AB (DFAB) och
Falkenbergs Näringsliv AB (FNAB).
Ekonomi
De förstärkta marknadsföringsinsatserna ryms inom ramen för den budget som
samhällsbyggnadsavdelningen avsatt, samt inom den budget som finns inom
webbprojektet. Kostnaden för stärkt skyltning vid utvalda etableringsområden bör belasta
de enskilda projekten.
Övervägande
Falkenbergs kommun har idag ca 65 0000 kvm detaljplanerad verksamhetsmark inom
centralorten. Ytterligare 47 0000 kvm kommer att öppnas upp de kommande åren. Det
finns mark i och omkring Ullared och Älvsered men den är inte detaljplanerad. Utöver det
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har kommunen totalt 68 000 kvm mark runt om i kommunen. Kommunen äger ca 100
hektar inom de områden som finns inom delöversiktsplanen.
FNAB upplever inte att det är någon låg efterfrågan på verksamhetsmark idag, även om
man får ytterst få förfrågningar på mark utanför centralorten Mest populärt är marken vid
Falkenbergsmotet, ett område som kommer att utvecklas vidare under hösten
2018. Kommunen planerar också att inleda ett detaljplanearbete för området norr om
154:an mellan stationsområdet och motet under hösten.
Efterfrågan på industrimark har ökat de senaste åren:
2011 - 35 000 kvm
2012 - 11 000 kvm
2013 - 40 000 kvm
2014 - 20 000 kvm
2015 - 75 000 kvm
2016 - 80 000 kvm
FNAB bedriver sällan något systematiskt säljarbete direkt gentemot slutkund/enskilt
företag för att locka nyetableringar till Falkenberg. Större etableringar arbetar idag främst
via ombud, till exempel via byggare och fastighetsägare. FNAB söker aktivt upp och
bearbetar dessa ombud samt följer upp intresseanmälningar och etableringsförfrågningar
som kommer in. FNAB är den aktör som leder intressenten genom hela
etableringsprocessen och ger lotsning, råd och stöd före, under och efter.
Arbetsgruppen förespråkar att Falkenbergs kommun tar ett helhetsgrepp kring
marknadsföringen av mark till försäljning. Kommunen behöver hitta figursydda och
målgruppsanpassade lösningar inom ramen för det nya platsvarumärket för att ta position
inom etableringssegmentet och vara fortsatt konkurrenskraftiga och attraktiva på
marknaden. Att genomföra enstaka skyltinsatser räcker inte.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer från och med augusti 2017 att få förstärkning av
en marknadskommunikatör vars uppdrag bland annat omfattar att utveckla
marknadsföringen av kommunal mark till försäljning. Det kommunikativa
utvecklingsarbetet kommer bland annat att omfatta en bättre och mer säljande webb och
framtagande av marknadsföringsmaterial.
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§ 200
Remissvar - Utvidgning av naturreservatet Älmebjär.
(AU § 200) KS 2017-280
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka förslag till beslut och skötselplan för utvidgning av naturreservatet Älmebjär i
Falkenbergs kommun.
2 Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut 2017-08-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-27, § 200
Länsstyrelsens remiss 2017-05-18
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har skickat förslag till beslut och skötselplan för en utvidgning av
naturreservatet Älmebjär i Falkenbergs kommun. Den föreslagna utvidgningen omfattar ca
7,5 ha, vilket innebär att det utökade naturreservatet Älmebjär totalt kommer att omfatta ca
69 ha. Det nuvarande reservatet bildades 2003 och ligger ca 5 km nordväst om Köinge.
Arealen som adderas till naturreservatet Älmebjär genom detta beslut är i huvudsak
bevuxen med bok och utgör en viktig länk mellan naturreservaten Älmebjär och Mjällbjär
som ligger några hundra meter i västlig riktning. Reservaten ingår som två av flera reservat
i det större bokskogsområdet Åkulla bokskogar. Syftet med reservatet är att bevara och
utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till ädellövskogen och sumpskogen.
Livsmiljöerna för de rödlistade och regionalt intressanta arterna i reservatet skall
säkerställas och förbättras.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Det föreslagna området ingår i sin helhet i kommunens naturvårdsprogram (Område 53,
Åkulla bokskogar, naturvärdesklass 1). Älmebjär är utpekat som ett extra värdefullt
delområde. Det föreslagna området ligger inom riksintresseområde för naturvård (MB 3
kap 6 §, Åkulla bokskogar) och riksintresseområde för friluftsliv (MB 3 kap 6 §, Åkulla
bokskogar). Naturvärdena I Älmebjärs naturreservat är dokumenterat mycket höga.
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Kommunen äger ingen mark inom området och har inga övriga intressen. Bildandet av
naturreservat i området bedöms ligga i linje med översiktsplan 2.0. Den aktuella
fastigheten ägs av två privatpersoner. De är principiellt positiva till bildandet av
naturreservatet.
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§ 201
Remissvar - Förslag till fiskereglering i marina skyddade
områden. (AU § 201) KS 2017-313
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Att översända nedanstående som kommunens yttrande.
2 Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-20.
Havs- och vattenmyndighetens remiss
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade
områden för synpunkter. Förslaget kommer efter en hemställan om att införa fiskefria
områden från Länsstyrelsen i Hallands län. De aktuella områdena är Fladen, Lilla
Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. Inom
Falkenbergs kommun ligger Morups bank i sin helhet och en mycket lite del av Lilla
Middelgrund. Stora Middelgrund och Röde bank ligger i svensk ekonomisk zon utanför
Falkenbergs kommun.
För Morups bank föreslås att inget annat fiske än burfiske efter skaldjur och
handredskapsfiske ska vara tillåtet. Fisket som idag bedriv i området är framför allt
bottentrålning efter havskräfta. För Lilla Middelgrund föreslås en helt fiskefri zon i den
nordvästra delen och i övriga delen föreslås att inget annat fiske än burfiske efter skaldjur
och handredskapsfiske ska vara tillåtet. Den del som berör Falkenbergs kommun ligger i
den senare zonen. Bottentrålning efter fjärsing är det dominerande fisket idag men det
förekommer även bottentrålning efter havskräfta och ett sill- och skarpsillsfiske. För Stora
Middelgrund och Röde bank föreslås en helt fiskefri zon i den södra delen och i norra
delen föreslås att inget annat fiske än burfiske efter skaldjur och handredskapsfiske ska
vara tillåtet. Idag förekommer nätfiske efter sjurygg och ett visst fiske med bottentrål efter
fjärsing och havskräfta. Förlaget innebär också att det ställs krav på att fiskefartyg i
området ska utrustas med AIS och att systemet ska vara påslaget under hela fiskeresan.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Falkenbergs kommun ställer sig negativ till förslaget eftersom det är alldeles för
långtgående och riskerar att slå hårt mot det kustnära småskaliga yrkesfisket. Det kustnära
småskaliga fisket bedrivs redan idag på ett relativt hållbart sätt och det är en nödvändighet
att möjligheterna till bland annat garnfiske och skonsam bottentrålning finns kvar.
Det halländska kustnära småskaliga fisket är bevarandevärt och ett mycket bättre alternativ
för vår livsmedelsförsörjning än import från länder med betydligt sämre hållbarhet i sitt
fiske. Falkenbergs kommun önskar därför att Havs- och vattenmyndigheten gör en mycket
bredare analys utifrån alla tre hållbarhetsaspekterna och även tar in de värden som finns i
att bevara och utveckla det småskaliga kustnära fisket såväl till havs som förädling av
fångst i land innan de föreslår så här långtgående åtgärder.
Att införa fiskefria områden är en förhållandevis kraftig åtgärd för att skydda naturvärden.
Åtgärden kommer utan tvekan att innebära mycket positiva effekter för den marina
naturvården och de utvalda områdena har dokumenterat höga naturvärden. I materialet
presenteras dock inte några slutsatser om de konsekvenser som förväntas för yrkes- och
sportfisket. Utan en beskrivning av de konsekvenserna är inte beslutsunderlaget
rättvisande.
Falkenbergs kommun har få tidigare ställningstaganden om fiskefria områden i Kattegatt. I
översiktsplan har kommunen ett ställningstagande att naturvårds- och friluftslivsanspråken
bör förordas över andra intressen i Lilla Middelgrundsområdet.
I samband med framtagandet och beslut om bevarandeplaner för Morups bank och Stora
Middelgrund yttrade Falkenbergs kommun att framtagandet av detaljerade substrat och
djupkartor borde prioriteras för att få till en mer precis avgränsning än de nuvarande
schablonmässigt inritade avgränsningarna. Detta för att ge skyddet legitimitet.
Motsvarande gäller för de fiskefria områdena; för att ge åtgärden legitimitet är det viktigt
att de fiskefria områdena avgränsas till de områden där värdena som ska skyddas finns.
Falkenbergs kommun betonade också vikten av att sammanhängande områden (t ex Stora
Middelgrund på båda sidor nationsgränsen) behandlas lika.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Per Svensson (S), bifall till
arbetsutskottets förslag.
Jan Berge (MP) yrkar att Falkenbergs kommun ska stödja Havs- och vattenmyndighetens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Jan Berges (MP) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 202
Remissvar – Svensk social trygghet i en globaliserad värld.
KS 2017-238
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Översända paragrafen till Socialdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Socialnämnden 2017-06-14, § 114
Socialdepartementet, Svensk social trygghet i en globaliserad värld, 2017-04-20
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
betänkande Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5). I korthet
behandlar betänkandet översyn av försäkringsvillkoren i de svenska sociala
trygghetssystemen och deras tillämpning utifrån de nya förutsättningarna som
globaliseringen ger i en unionsrättslig och internationell kontext. Utredningen föreslår i sitt
betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett regelverk avseende
försäkringstillhörighet som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande
personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration. Även en översyn
av socialavgifterna i perspektivet rörlighet över gränserna ingår i utredningens uppdrag.
Socialnämnden har för Falkenbergs kommun ombetts lämna ett yttrande över
Socialdepartementets remiss. I korthet låter socialnämnden meddela att utredningens
förslag i betänkandet inte direkt rör det kommunala ansvarsområdet, varför nämnden
därmed inte lämnar synpunkter på förslagen som presenteras. Nämnden välkomnar
emellertid vidare utredningar på området kommunal vård i gränsöverskridande situationer,
där det i betänkandet framgår att det i nuläget saknas en kunskapsöversikt i frågan. Vidare
anser socialnämnden att vilket åtagande som den kommunala hälso- och sjukvården har
kopplat till gränsöverskridande situationer bör utredas.
Ekonomi
Förslagen som presenteras i betänkandet påverkar ej den kommunala ekonomin, eftersom
åtgärderna riktar sig till de regionala och statliga nivåerna.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga utöver socialnämndens mening
och föreslår därmed att Falkenbergs kommun som svar på remissen meddelar
Socialdepartementet att vidare utredningar på området välkomnas, särskilt på området
kommunal vård i gränsöverskridande situationer och vilket åtagande som den kommunala
hälso- och sjukvården har kopplat till gränsöverskridande situationer.
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§ 203
Remissvar – Om inrättande av en gemensam digital ingång för
tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och
problemlösning och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.
KS 2017-279
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Översända yttrandet till Utrikesdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
2 Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-08
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-08-07
Utrikesdepartementet, Om inrättande av en gemensam digital ingång […], 2017-06-17
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Utrikesdepartementets remiss
från Europeiska kommissionen om inrättande av en gemensam digital ingång för
tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösning och om
ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. I korthet handlar förslaget om att etablera en
digital portal för att få en enklare hantering av data som behöver utbytas när invånare och
företag ska kunna röra sig fritt mellan EU:s medlemsstater med sina produkter och tjänster.
Att kunna hitta relevant, korrekt och begriplig information via internet, samt komma åt och
utföra administrativa förfaranden via internet är avgörande för dem som vill utnyttja
fördelarna med den inre marknaden.
Förslaget med en digital ingång har fyra övergripande syften i form av högkvalitativ och
korrekt webbaserad information, möjlighet att använda elektroniska förfaranden, få
tillgång till hjälpfunktioner och problemlösningstjänster via internet, samt att via internet få
återkopplingsmöjlighet till kommissionen och medlemsstaterna avseende hinder på den
inre marknaden vid affärer, resor, konsumtion, arbete eller studier inom unionen. En digital
omställning av förvaltningen är en av förutsättningarna för att den inre marknaden ska
fungera som tänkt, och en gemensam digital ingång kommer att tillgodose dessa behov,
enligt förslaget.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.

39 (53)

Kommunstyrelsen 2017-08-15

Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en digital portal är välkommen utifrån en mer
globaliserad marknad kring turism och företagsetableringar, vilket kräver goda
integrationer. Att ansluta system och säkerställa den data som är erforderlig för
kommunala tjänster och myndighetsbeslut är således positivt. Det är emellertid viktigt att
framhålla värdet av att dataskyddsförordningen och andra sekretesslagar efterlevs noggrant
då data kan komma att hanteras i en digital portal för utbyte och transport av information
och tjänster inom EU. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att IT-enhetens
tjänsteskrivelse överlämnas till Utrikesdepartementet som Falkenbergs kommuns svar på
remissen.
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§ 204
Medlemsansökan till Svenska cykelstäder.
(AU § 208) KS 2017-338
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun ansöker om medlemskap i Svenska cykelstäder.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-19
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ett ärende om att Falkenbergs kommun ska
ansöka om medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder. Föreningen består av 22
svenska kommuner och har som målsättning att öka andelen cykelresor, förbättra för
cyklister i svenska kommuner, samt att statusen för cykeln i egenskap av transportmedel
höjs i det kommunala och regionala arbetet såväl som på den nationella agendan.
Föreningens vision är att hälften av alla resor under fem kilometer sker med cykel.
Föreningen Svenska cykelstäder menar att ett medlemskap generarar möjligheter att hitta
synergier och skapa gemensamma åtgärder och kampanjer genom nätverket. Varje år sker
två nätverksträffar där medlemmarna sammanträder för att utbyta erfarenheter och idéer.
För att bli medlem i föreningen krävs att man som kommun står bakom föreningens vision
och har fattat politiskt beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen.
Ekonomi
Kostnaden för ett medlemskap för Falkenbergs kommun uppgår till en summa årligen om
15 000 kr. Summan ryms inom budget för plan för ekologisk hållbarhet. De konkreta
åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att uppnå målsättningen i cykelstrategin är
omfattande och förenat med kostnader, varför arbetet bör bedrivas i samverkan över
förvaltnings- och bolagsgränser.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Falkenbergs kommun ansöker om medlemskap i
Svenska cykelstäder då föreningens inriktning ligger i linje med kommunens
cykelstrategiarbete och möjliggörandet för ett mer hållbart samhälle. Falkenbergs kommun
bedöms vara en givande part i ett samarbete som Svenska cykelstäder då det finns ett
beslut om att cyklandet i kommunen ska stå för 21 % av det totala resandet år 2025.
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Det är dock relevant att på årlig basis utvärdera medlemskapet för att säkerställa att
kommunens medverkan i föreningen genererar ett mervärde för det kommunala
cykelstrategiarbetet.
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§ 205
Motion om medlemskap i föreningen Svenska
cykelstäder. (AU § 209) KS 2017-257

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen bifallen, under förutsättning att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2017-08-15, godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag om medlemsansökan till
föreningen Svenska cykelstäder.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-21
Motion om medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder, 2017-05-08
Utvecklingsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-06-19
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-06-19
Tekniska nämnden 2017-06-21, § 74
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska ansöka om
medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder. Motionären menar att den största
utmaningen i kommunen är utsläpp och miljöpåverkan från olika typer av transporter, samt
att andelen resor med bil är förhållandevis hög, trots att förutsättningarna för
vardagscykling är mycket goda i staden. Vidare menar motionären att nätverket Svenska
cykelstäder ger en möjlighet till ökat kunskapsutbyte med landets främsta cykelstäder och
kan tillsammans ha nationell påverkan för ökade anslag för cykelinfrastruktur.
Utvecklingsavdelningens hållbarhetsstrateg, samhällsbyggnadsavdelningens planenhet och
tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionens förslag.
Hållbarhetsstrategen förmedlar i sitt yttrande, vilket stödjs av planenheten, att en
medlemsansökan i föreningen Svenska cykelstäder ligger i linje med kommunens
cykelstrategiarbete och möjliggörandet för ett mer hållbart samhälle. Även tekniska
nämnden är positivt inställd till motionen och förordar att den ska bifallas. Nämnden
informerar om att Falkenbergs kommun redan idag är knuten till cykelfrämjande nätverk
med kommuner och andra aktörer, men då endast på tjänstemannanivå. Att bli medlem i
föreningen Svenska cykelstäder, som bedöms vara ett mer politiskt forum, kan vara ett steg
på rätt väg i kommunens cykelstrategiarbete.
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Parallellt med motionens behandling har kommunstyrelsens ordförande initierat ett förslag
om att Falkenbergs kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen Svenska
cykelstäder. Utifrån det föreligger ett beslutsförslag vardera från
kommunstyrelseförvaltningen.
Ekonomi
Kostnaden för ett medlemskap för Falkenbergs kommun uppgår till en summa årligen om
15 000 kr. Summan ryms inom budget för plan för ekologisk hållbarhet. De konkreta
åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att uppnå målsättningen i cykelstrategin är
omfattande och förenat med kostnader, varför arbetet bör bedrivas i samverkan över
förvaltnings- och bolagsgränser.
Övervägande
Föreningen Svenska cykelstäders inriktning ligger i linje med kommunens
cykelstrategiarbete och möjliggörandet för ett mer hållbart samhälle. Falkenbergs kommun
bedöms vara en givande part i ett samarbete som Svenska cykelstäder då det finns ett
beslut om att cyklandet i kommunen ska stå för 21 % av det totala resandet år 2025. Det är
dock relevant att på årlig basis utvärdera medlemskapet för att säkerställa att kommunens
medverkan i föreningen genererar ett mervärde för det kommunala cykelstrategiarbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses bifallen, under förutsättning
att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2017-08-15, beslutar om att godkänna
kommunstyrelseförvaltningens förslag om medlemsansökan från Falkenbergs kommun till
föreningen Svenska cykelstäder.
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§ 206
Motion – Försök med arbetstidsförkortning med bibehållen
lön inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun.
(ARGUS § 41)KS 2016-422

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag.
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen är att
förorda före arbetstidsförkortning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-30
Motion om försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i
Falkenbergs kommun, 2016-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, § 149
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017-04-20 § 14
Socialnämnden 2017-01-25, § 7
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-21
Personalavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-22
Bilaga till motion, urklipp ETC Ekonomi, 2014-01-16
Sammanfattning av ärendet
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) har inkommit med en motion om att Falkenbergs
kommun ska införa sex timmars arbetsdag, alternativt 30 timmars arbetsvecka, med
bibehållen lön på Tallgläntans äldreboende i Falkenberg. Arbetstidsförkortningen ska gälla
under en försöksperiod om tre år från och med januari 2018 och utvärderas kontinuerligt.
Motionärerna menar i korthet att personalen på arbetsplatser med sex timmars arbetsdag
tenderar att ha lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i sina prestationer.
Socialnämnden och personalavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har beretts
möjlighet att yttra sig över motionen. Socialnämnden låter i korthet meddela, vilket
personalavdelningen stödjer, att införandet av arbetstidsförkortning i enlighet med
motionens förslag skulle kunna föranleda bemanningsproblem, eftersom det redan idag
finns utmaningar att rekrytera personal i vårdyrket. Vidare menar socialnämnden, med
instämmande av personalavdelningen, att arbetstidsförkortning visserligen kan innebära
förbättringar i brukartid och en mindre stressad personal, men skulle samtidigt innebära att
personalkontinuiteten för brukaren försämras. Sett till nuvarande rekryteringsutmaningar
och det faktum att den demografiska utvecklingen pekar på en ökande andel äldre är det
sannolikt att innovativa tekniska lösningar, utökning av befintlig personalstyrka, samt

45 (53)

Kommunstyrelsen 2017-08-15

förbättrad arbetsmiljö i yrket är att förorda före arbetstidsförkortning för att behandla
sjukfrånvaron, arbetsmiljön och kvalitén på bästa sätt.
Ekonomi
Enligt socialnämndens uträkning av motionens förslag beräknas den ekonomiska påverkan
vid en prognos av Tallgläntans äldreboende vara en kostnadsökning på 7,5 mkr per år.
Kostnadsökningen motsvarar den ungefärliga arbetstidsnedgången på 20%.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att
komma till rätta med problematik som sjukfrånvaro och personalrekrytering inom
äldreomsorgens område. Att ha ett gott brukarperspektiv leder till ett bra
arbetsgivarperspektiv per automatik, enligt socialnämnden. Förbättringar för brukaren
leder följaktligen även ofta till förbättringar för personalen. Arbetstidsförkortning i den
anda motionärerna föreslår kan leda till förbättringar i brukartid såväl som för personalens
arbetsmiljö, exempelvis i form av mindre stress. Emellertid kommer personalkontinuiteten
för brukaren naturligt försämras vid minskade andelen arbetade timmar per anställd.
Då Falkenbergs kommun står inför utmaningar med en demografisk utveckling som pekar
på ökad andel äldre människor som i framtiden kommer stå i behov av socialnämndens
omsorg finns det i nuläget inget ekonomiskt utrymme för att vidta åtgärder som
tillfredsställer allas önskemål om hur framtidens arbetsliv och vård-och
omsorgsverksamhet utveckla sig. Det är sannolikt att behovet av tekniska lösningar inom
äldreomsorgen kommer få stor betydelse framöver, snarare än förkortad arbetstid. Då det
ekonomiska handlingsutrymmet alltid är begränsat erfordras därmed prioriteringar. I
förhållande till den budgetökning som ett införande av 30 timmars arbetsvecka skulle
innebära bör det i sådant fall föras ett samtal om en sådan ekonomisk satsning lämpligast
används till förkortad arbetstid eller till att förbättra arbetsmiljön, exempelvis i form av
tekniska lösningar eller utökning av befintlig personalstyrka.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har sedan tidigare givit uppdrag till
personalavdelningen att tillsammans med förvaltningarna ta fram mål och handlingsplan
för att minska sjukfrånvaron samt att ta fram nyckeltal och ekonomiska konsekvenser som
kontinuerligt kan mätas för att minska sjukfrånvaron.
Sammanfattningsvis delar kommunstyrelseförvaltningen socialnämndens argumentation att
förbättrad arbetsmiljö i vård- och omsorgsyrket är att förorda före förkortad arbetstid.
Vidare är det av värde att utöka befintlig personalstyrka och arbeta med nya innovativa
tekniska lösningar som underlättar för såväl personal som brukare. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås.
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Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag.
Kristina Hallberg (V) yrkar bifall till motionen.
Per Svensson (S) yrkar att prioritera förbättrad arbetsmiljö och ökad grundbemanning i
äldreomsorgen, lägga till arbetstidsförkortning som ett utpekat område att särskilt satsa på
inom den prioriterade inriktningen Attraktiv arbetsgivare, samt att motionen därmed anses
behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsgivarutskottets förslag mot Kristina Hallbergs (V)
yrkande och Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med arbetsgivarutskottets förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Per-Gunnar Andersson (S) och Rebecka
Kristensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Kristina Hallberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 207
Medborgarförslag om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön
för personal inom äldreomsorgen. Dnr KS 2016-446
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag.
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom
äldreomsorgen är att förorda före arbetstidsförkortning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-30
Medborgarförslag om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för personal inom
äldreomsorgen, 2016-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, § 150
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017-04-20 § 14
Socialnämnden 2017-01-25, § 8
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-21
Personalavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-22
Sammanfattning av ärendet
Isabell Leoson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunfullmäktige
implementerar 30 timmars arbetsvecka för personal inom äldreomsorgen och följer upp
densamma. Förslagsställaren menar bland annat att med ett heltidsmått om 30 timmar i
veckan får personalen mer fritid och på så sätt mår bättre, vilket kan leda till minskad
stress, ohälsa och sjukskrivningar.
Socialnämnden och personalavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har beretts
möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Socialnämnden låter i korthet meddela,
vilket personalavdelningen stödjer, att införandet av arbetstidsförkortning i enlighet med
förslaget skulle kunna föranleda bemanningsproblem, eftersom det redan idag finns
utmaningar att rekrytera personal i vårdyrket. Vidare menar socialnämnden, med
instämmande av personalavdelningen, att arbetstidsförkortning visserligen kan innebära
förbättringar i brukartid och en mindre stressad personal, men skulle samtidigt innebära att
personalkontinuiteten för brukaren försämras. Sett till nuvarande rekryteringsutmaningar
och det faktum att den demografiska utvecklingen pekar på en ökande andel äldre är det
sannolikt att innovativa tekniska lösningar, utökning av befintlig personalstyrka, samt
förbättrad arbetsmiljö i yrket är att förorda före arbetstidsförkortning för att behandla
sjukfrånvaron, arbetsmiljön och kvalitén på bästa sätt.
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Ekonomi
Enligt socialnämndens uträkning av motionens förslag beräknas den ekonomiska påverkan
vid en prognos av Tallgläntans äldreboende vara en kostnadsökning på 7,5 mkr per år.
Kostnadsökningen motsvarar den ungefärliga arbetstidsnedgången på 20 %.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att det är viktigt att
komma till rätta med problematik som sjukfrånvaro och personalrekrytering inom
äldreomsorgens område. Att ha ett gott brukarperspektiv leder till ett bra
arbetsgivarperspektiv per automatik, enligt socialnämnden. Förbättringar för brukaren
leder följaktligen även ofta till förbättringar för personalen. Arbetstidsförkortning i den
anda motionärerna föreslår kan leda till förbättringar i brukartid såväl som för personalens
arbetsmiljö, exempelvis i form av mindre stress. Emellertid kommer personalkontinuiteten
för brukaren naturligt försämras vid minskade andelen arbetade timmar per anställd.
Då Falkenbergs kommun står inför utmaningar med en demografisk utveckling som pekar
på ökad andel äldre människor som i framtiden kommer stå i behov av socialnämndens
omsorg finns det i nuläget inget ekonomiskt utrymme för att vidta åtgärder som
tillfredsställer allas önskemål om hur framtidens arbetsliv och vård-och
omsorgsverksamhet utveckla sig. Det är sannolikt att behovet av tekniska lösningar inom
äldreomsorgen kommer få stor betydelse framöver, snarare än förkortad arbetstid. Då det
ekonomiska handlingsutrymmet alltid är begränsat erfordras därmed prioriteringar. I
förhållande till den budgetökning som ett införande av 30 timmars arbetsvecka skulle
innebära bör det i sådant fall föras ett samtal om en sådan ekonomisk satsning lämpligast
används till förkortad arbetstid eller till att förbättra arbetsmiljön, exempelvis i form av
tekniska lösningar eller utökning av befintlig personalstyrka.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har sedan tidigare givit uppdrag till
personalavdelningen att tillsammans med förvaltningarna ta fram mål och handlingsplan
för att minska sjukfrånvaron samt att ta fram nyckeltal och ekonomiska konsekvenser som
kontinuerligt kan mätas för att minska sjukfrånvaron.
Sammanfattningsvis delar kommunstyrelseförvaltningen socialnämndens argumentation att
förbättrad arbetsmiljö i vård- och omsorgsyrket är att förorda före förkortad arbetstid.
Vidare är det av värde att utöka befintlig personalstyrka och arbeta med nya innovativa
tekniska lösningar som underlättar för såväl personal som brukare. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag.
Per Svensson (S) yrkar att prioritera förbättrad arbetsmiljö och ökad grundbemanning i
äldreomsorgen, lägga till arbetstidsförkortning som ett utpekat område att särskilt satsa på
inom den prioriterade inriktningen Attraktiv arbetsgivare, samt att medborgarförslaget
därmed anses behandlat.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsgivarutskottets förslag mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med arbetsgivarutskottets förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för arbetsgivarutskottets förslag.
Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande.
Ledamot
Per Svensson (S)
Ninnie Gustavsson (M)
Dahn Persson (S)
Tore Holmefalk (C)
Per-Gunnar Andersson (S)
Stig Agnåker (C)
Anders Jansson (SD)
Saw Kian Ooi (C)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Kristina Hallberg (V)
Jan Berge (MP)
Mari-Louise Wernersson (C)

JA

NEJ
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall om åtta ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med arbetsgivarutskottets förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Per-Gunnar Andersson (S), Rebecka
Kristensson (S) och Kristina Hallberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
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§ 208
Anmälningar
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2017-06-20 och 2017-06-27.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
Yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län 2017-08-07 över tillståndsansökan till
kameraövervakning från ST1 Sverige AB. KS 2017-391
Yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län 2017-06-14 över tillståndsansökan till
kameraövervakning från Taxi Halmstad AB. KS 2017-324
Yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län 2017-06-14 över tillståndsansökan till
kameraövervakning från SSRS Sjöräddningen. KS 2017-323
Yttrande till Svenljunga kommun 2017-06-22 över samrådshandlingar avseende riktlinjer
för bostadsförsörjning i Svenljunga kommun. KS 2017-336
Meddelande 2017-06-22 till Systembolaget AB angående butiksetablering i Ullared. KS
2017-378
Kommunchef Charlotte Johansson
Meddelande 2017-06-22 till Systembolaget AB angående butiksetablering i Ullared. KS
2017-378
Beslut 2017-06-09 att utse Marie Pettersson som tillförordnad kommunchef
2017-06-28—2017-07-16.
Beslut 2017-06-09 att utse Anders Ramberg som tillförordnad kommunchef
2017-07-17—2017-07-23
Beslut 2017-06-09 att utse Therese Lundgren som tillförordnad kommunchef
2017-07-24—2017-07-30
Tilldelningsbeslut 2017-06-12 avseende upphandling av pellets. KS 2017-148
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Administrativ chef Marie Pettersson
Sponsoravtal mellan Falkenbergs kommun och Handikappidrott Falkenberg gällande SM i
utomhusboccia. (Tf kommunchef 2017-06-28—2017-07-16) KS 2017-380
Beslut 2017-07-04 att utse tillförordnade administrativa chefer under tiden 2017-07-17—
2017-08-13.

Upphandlare Niklas Axell
Tilldelningsbeslut 2017-01-03 avseende upphandling av tekniska konsulttjänster hissanläggningar, besiktning. KS 2016-386
Tilldelningsbeslut 2017-06-19 avseende upphandling av styr- och reglerarbeten.
Kommunekolog Daniel Helsing
Delegationsbeslut 2017-06-29 gällande natur- och miljövårdsbidrag för stängsling av
betesmark på Lynga strandallmänning. KS 2017-4
Delegationsbeslut 2017-06-29 gällande natur- och miljövårdsbidrag för stängsling av
betesmark på fastigheterna Fagereds-Krogsered 1:2 och 1:3. KS 2017-4
Delegationsbeslut 2017-06-29 gällande natur- och miljövårdsbidrag för stängsling av
betesmark på Hässelhult 1:5. KS 2017-4
Delegationsbeslut 2017-06-29 gällande natur- och miljövårdsbidrag för anläggandet av
vattenpost på Ringsegårdsstranden. KS 2017-4
Kommunjurist Lina Weetman
Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-02-14 överprövning enligt LOU av
kommunens upphandling utbyte av övergångskonstruktioner på bro över Ätran.
Exploateringsingenjör Janna Andersson
Delegationsbeslut februari 2017-juni 2017. Se bilaga 1
Exploateringsingenjör Anna Persson
Delegationsbeslut januari 2017-juli 2017. Se bilaga 2
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Kommunstyrelsen 2017-08-15

Övrigt
Trafikverkets beslut 2017-07-03 om att avslå förfrågan om vägnummerändring för
destinationsstråket Ätradalen. KS 2013-325
Varbergs kommun KS §180 - Delegering av beslut om eldningsförbud.
Protokoll från Räddningstjänsten Västs möte 2017-06-19.
Agnes Advokatbyrå - Sammanställning 2017-06-27 av inkomna samrådsyttranden över ny
ansökan för Berte Qvarn. KS 2017-245
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2017-07-10 med tillstånd för Taxi Halmstad AB till
kameraövervakning. KS 2017-324
Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut 2017-06-29 med tillstånd för PEMA till
kameraövervakning med drönare. KS 2017-260
Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut 2017-06-29 med tillstånd för Teracom AB till
kameraövervakning med drönare. KS 2017-176
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut 2017-06-16 med tillstånd för Diagona AB till
kameraövervakning med drönare. KS 2017-239
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2017-06-08 med tillstånd för Sydved AB till
kameraövervakning med drönare. KS 2017-240
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2017-06-22 med tillstånd för Warbergs Automobile
Club att anordna uppvisning med fordon. KS 2017-224
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 2017-06-19 att ej upphäva Falkenbergs kommuns
ändring i lokala ordningsföreskrifter gällande hundar och katter. KS 2017-95
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2017-08-09
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