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§ 45
Information – Kommunrevisionen, utvärdering 2017 samt
planering 2018. KS 2018/3
Sammanfattning av ärendet
Gösta Svensson (S), ordf. kommunrevisor och Jan Johansson (C), vice ordf. informerar om
kommunrevisionens arbete och planering inför 2018.
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§ 46
Kommunstyrelsens årsredovisning 2017. KS 2018/77
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna årsredovisning för kommunstyrelsen avseende 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-29
Kommunstyrelsens årsredovisning 2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2017 innehållande
redogörelse för verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. Totalt uppvisar
kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamheten, ett överskott om 12,9 mkr i jämförelse
med årets budget. Exklusive affärsverksamheten uppgår överskottet jämfört med budget
till 0,8 mkr. Den främsta anledningen till överskottet är försäljning av icke budgeterad
exploateringsmark.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 47
Kommunstyrelsen – Över- och underskott 2017. KS 2018-71
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Inte begära överföring av kommunstyrelsens överskott avseende 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-31
Framställan om över- och underskott 2017
Sammanfattning av ärendet
Det bedöms inte vara erforderligt att begära om att flytta över medel från
kommunstyrelsens överskott 2017.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 48
Kommunstyrelsens genomförandeplan med budget 2018.
KS 2018/78
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa kommunstyrelsens Genomförandeplan med budget 2018.
2 Anteckna till protokollet att internbudgeten i genomförandeplanen är fördelad på en
övergripande nivå och att vidare fördelning kan komma att ske mellan
kommunstyrelsens avdelningar om behov finns.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-30
Kommunstyrelsens genomförandeplan med budget 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunens budget 2018 lagt fram förslag till
Genomförandeplan med budget för kommunstyrelsen 2018. Genomförandeplanen
behandlar den övergripande nämnds-/förvaltningsnivån. Avdelningar och enheter kommer
att ta fram genomförandeplaner för respektive nivå.
Ett utvecklingsmål lyfts fram att prioritera under 2018. I strävan att leda kommunen mot
kommunens vision ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av utveckling av
förvaltningen och föreslår därmed utvecklingsmålet Kommunstyrelseförvaltningen ska bli
en innovativ, professionell och stabil förvaltning. Utvecklingsmålet Medborgarnas tillit till
och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka från genomförandeplanen 2017 har lyfts
ut som utvecklingsmål i denna genomförandeplan då detta snarare kan användas som ett
mätvärde/indikator på det utvecklingsmål som ligger kvar. Vidare följs tillit och förtroende
genom de kommunövergripande kritiska kvalitetsfaktorerna.
Kommunstyrelsen tilldelades tre uppdrag i kommunens budget 2018; Samlokalisering
försörjningsstöd och arbetsmarknad, Genomlysning av intäkter och Utfasning av
fossildrivna fordon. Ett uppdrag som ännu inte redovisats till kommunfullmäktige sedan
tidigare år ligger kvar i genomförandeplanen; Utredning av hur arbetet mot jämställda
löner i hela organisationen ska fortskrida.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 49
Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan,
ombyggnad av kök. KS 2017/259

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna investeringsprojektet ombyggnad av Tångaskolans kök med en projektbudget
på 25 000 tkr, en utökning med 10 000 tkr mot beslutad projektbudget.
2 Hänskjuta till budgetberedningen att ta ställning till utbyggnad av Tångaskolans matsal
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-30
Servicenämnden 2018-01-25, § 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, § 137
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31, § 321
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-05-16 förstudie av
tillbyggnad/ombyggnad av Tångaskolans kök, på begäran av servicenämnden. Förstudien
avsåg då att köket skulle klara en kapacitet på 700 portioner. 2017-10-31 godkände
kommunstyrelsens arbetsutskott en reviderad förstudie, då barn- och utbildningsnämnden
begärt detta. Bakgrunden var att lokalprogrammet visat att köket bör dimensioneras för att
kunna servera 1 200 portioner, en följd av förväntad förtätning i området under 2017-2025.
I investeringsplan för 2018-2022 avsattes 15 000 tkr till projektet under 2018 och 2019.
Förstudien visar att Tångskolans befintliga kök är kraftigt nedslitet med vattenskador. Köket
har för liten kapacitet för aktuell tillagning av beställda portioner, men även för att möta
framtidens behov. I dagsläget lagas ca 650 portioner mat i ett kök med en kapacitet på ca 400
portioner. När omställningen till F6-organisation har genomförts år 2018, kommer antalet
portioner tillfälligt att minska. I området planeras dock cirka 800 lägenheter byggas inom de
närmsta åren, för cirka 200 av dessa är detaljplanen klar. Behovet av ett tillagningskök med
större kapacitet kommer därmed öka och beräknas till år 2032 uppgå till 1 200 portioner.
Kalkylen för att renovera och bygga ut köket till en kapacitet för 1 200 portioner, samt bygga
ut matsalen för att möta de kommande volymökningarna, uppgår till 32 000 tkr.
Servicenämnden har godkänt förstudien och föreslår kommunfullmäktige att utöka
projektbudget från 15 000 tkr till 25 000 tkr, vilket endast innebär renovering och ombyggnad
av själva köket.
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Ekonomi
Beslutad budget för investeringsprojektet ombyggnad av Tångaskolans kök är 15 000 tkr.
Förslaget innebär att den totala projektbudgeten utökas från 15 000 tkr till 25 000 tkr.
Projektering kommer ske under 2018 och byggnation under 2019. Utökningen av
projektbudget påverkar inte innevarande års upplåningsbehov, däremot påverkas
upplåningsbehovet för 2019. Detta beaktas i kommande budgetberedning.
Övervägande
Kökets överkapacitet under de närmaste åren kan användas för evakuering då centrala
skolors/förskolors kök byggs om enligt barn- och utbildningsnämndens lokalprogram.
Eventuell utbyggnad av matsalen kommer barn- och utbildningsnämnden ta ställning till i sitt
lokalprogram. Detta kommer att ge underlag till kommande budgetberedning. Utbyggnad av
matsalen föreslås därmed hänskjutas till budgetberedningen och detta förslag behandlar endast
utbyggnad av kök.
Enligt gällande principer ska investeringsprojekt, där avsatta medel ej beräknas räcka,
godkännas i kommunfullmäktige före igångsättning. Behovet av renovering av köket är
akut och kan inte avvakta budgetberedningen inför 2019.
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§ 50
Statligt stöd för integration – Förstärkning av lovskola.
KS 2016-20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt integrationsberedningens förslag
Integrationsberedningens förslag
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1

Godkänna att 1,2 mkr som reserverats ur avsättningen för statligt stöd för integration
för lov-/ferieskola 2016 respektive 2017 ställs till förfogande som maximalt belopp
mot avräkning för förstärkning av lovskola 2018.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-21
Prognos/fördelning av integrationsbidrag 2017-12-05
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
grund av den rådande flyktingsituationen. Falkenbergs kommun beviljades 54,2 mkr.
Kommunstyrelsen beslutar hur detta stöd ska användas i Falkenbergs kommun. Av dessa
54,2 mkr finns 7,2 mkr som ännu inte är slutgiltigt reserverade för specifik aktivitet.
Under 2016 och 2017 har ferieskola/lovskola hållits för ensamkommande ungdomar
(2016) och för alla nyanlända inom skolan (2017) med hjälp av det tillfälliga statsbidraget
efter beslut om tilldelning KS 2016-05-03 § 158 (1,4 mkr) respektive KS 2017-02-14 § 30
(0,9 mkr). Denna lovskola har inte bara haft som syfte att erbjuda ämnesundervisning, utan
även språkträning, meningsfull fritid och aktiviteter som motverkar utanförskap under
loven. I dagsläget finns det ca 1,2 mkr kvar av de tilldelande medlen från föregående år.
Anledningen till de kvarstående medlen är svårigheterna att hitta lämplig personal till de
tillfälliga tjänsterna som projektledare och vissa lärare. Uppdragen genomfördes istället
genom befintlig personal och den ursprungliga planen att erbjuda totalt sju veckor lovskola
under 2017, fick ändras till fyra veckor.
Från och med 2017-08-01 ändrades skollagen så att elever i grundskolan i vissa situationer
har rätt till undervisning under skollov. Det gäller de elever som slutat årskurs 8 och som
är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Även de elever
som slutat årskurs 9 och inte fått tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasiet ska
erbjudas lovskola. Kommuner är alltså skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola (50
timmar per elev) och för detta har Falkenbergs kommun tilldelats ett statsbidrag på totalt
264 tkr.
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Precis som flera år tidigare finns det även möjlighet att söka statsbidrag för åk 6, 7 och för
IM-programmet på gymnasiet, men här är det frivilligt för kommunen att erbjuda lovskola.
Statsbidrag för upp till 1500 kr per elev och vecka kan sökas från Skolverket.
Under 2018 planerar Barn- och utbildningsförvaltningen att erbjuda en ämnesinriktad
lovskola för elever som riskerar att inte nå målen för i första hand åk 8-9, men även för de
andra nämnda årskurserna. För att elever som inte är godkända i ett eller flera ämnen ska
kunna nå målen krävs mycket mer insatser än vad som tidigare erbjudits, både i form av tid
och arbetssätt. En stor andel av de elever som inte nått målen är nyanlända, vilka behöver
mer insatser än enbart undervisande lärare för att kunna nå uppsatta mål. Statsbidraget
räcker i princip bara till lärarinsatserna och det krävs därför förstärkning för målgruppen, i
synnerhet de elever som har varit i Sverige under kort tid. Det rör sig t ex om
studiehandledare på modersmålet, resurspersonal vid simundervisning,
samordningsinsatser och transportkostnader. Lovskolan riktar sig till både nyanlända
elever och elever som är födda i Sverige eller har bott här en längre tid och blir ett tillfälle
för nyanlända att knyta kontakter och att träna sin svenska även under lovperioder.
Barn- och utbildningsförvaltningen har idag svårt att uppskatta ett belopp för kommande
kostnader, men man vet att det krävs ekonomisk förstärkning för åtgärder för att fler
nyanlända elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Man har ännu inte fastlagt hur
omfattande lovskolan ska vara under 2018 eller kartlagt hur många nyanlända elever som
skulle kunna bli aktuella. Ur elevernas synpunkt är lovskolan frivillig och alla som erbjuds
kommer kanske inte delta.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens resultat då kostnaderna för aktiviteterna finansieras med
utbetalt statsbidrag. Beslutet påverkar inte heller de kvarvarande medlen om 7,2 mkr av det
statliga stödet för integration som ännu inte har slutgiltigt reserverade för specifik aktivitet
eftersom medlen är avsatta genom tidigare beslut.
Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat ovanstående problemställning för
styrgruppen för Falkenbergsmodellen som konstaterar att de återstående medlen för ferie/lovskola från 2016 och 2017 behöver användas till förstärkning av den planerade
lovskolan under 2018.
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) och Susan Pettersson (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 51
Statligt stöd för integration – Avlösare i förskola m.m. KS 2016/20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt integrationsberedningens förslag
Integrationsberedningens förslag
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Reservera 610 tkr per år 2018-2019 ur avsättningen för statligt stöd för integration till
avlösare i förskola, kost & städ och äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-20
Avslösare i förskola, kost & städ och äldreomsorg, 2017-12-20
Prognos/fördelning av integrationsbidrag 2017-12-05
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
grund av den rådande flyktingsituationen. Falkenbergs kommun beviljades 54,2 mkr.
Kommunstyrelsen beslutar hur detta stöd ska användas i Falkenbergs kommun. Av dessa
54,2 mkr finns 7,2 mkr som ännu inte är slutgiltigt reserverade för specifik aktivitet.
Styrgruppen för Falkenbergsmodellen har gett i uppdrag till Barn- och
utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsavdelningen och Personalavdelningen att
genomföra en utredning kring arbetsmarknads-/utbildningsförberedande insatser för
nyanlända. Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp och som utgångspunkt har funnits
förslag framlagda av en tidigare projektgrupp. Flera av dessa förslag innebar att skapa
ökade förutsättningar och incitament för verksamheter inom kommunen att ta emot elever
och praktikanter.
Utredningen är nu klar och här föreslås andra aktiviteter än i de ursprungliga förslagen,
men som har samma syfte – att skapa ökade förutsättningar och incitament för att ta emot
elever och praktikanter. Ett av förslagen är att införa avlösare för att skapa nödvändigt
utrymme för arbetsgrupper att ta emot praktikanter som står långt från arbetsmarknaden.
Enligt utredningen bör avlösare införas i verksamheter där det finns framtida
rekryteringsbehov och det bör särskilt beaktas sådana arbetsplatser där det finns möjlighet
att få arbete utan högre studier. Projektgruppen föreslår att avlösare införs inom
äldreomsorg, kök och förskola. Tiden som frigörs kan användas till själva handledningen
eller för att ta igen sådant som behövt prioriteras bort på grund av att man handlett, till
exempel dokumentation eller planeringstid. Projektgruppen bedömer att fyra timmars
avlösning i veckan är en rimlig kompensation för de enheter som tar emot praktikanter som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
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Resursbehovet har beräknats utifrån 15 årspraktikplatser med en genomsnittlig
praktikperiod 2-3 månader, det vill säga 60-90 individer skulle kunna beredas praktik
årligen. Kostnaden uppskattas till 610 tkr/år.
Ekonomi
Av det statliga stödet för integration finns det 7,2 mkr kvar som inte är slutgiltigt
reserverade för specifik aktivitet. I detta förslag reserveras ytterligare 1,2 mkr och posten
minskas med motsvarande. Därefter kvarstår 6,0 mkr som inte är slutligt reserverade för
specifik aktivitet. Beslutet påverkar inte kommunens resultat då kostnaderna för
aktiviteterna finansieras med utbetalt statsbidrag.
Övervägande
Styrgruppen för Falkenbergsmodellen bedömer att handledning till praktikanter/elever är
en mycket viktig insats för att bland annat nyanlända ska komma närmare arbetsmarknaden
och för att säkra personaltillgången i den kommunala verksamheten. Därför bör det
reserveras 610 tkr/år från det tillfälliga statliga stödet för integration till
avlösarverksamheten under 2018 och 2019. Men styrgruppen ser det som mycket viktigt
att satsningen fortsätter därefter, annars är risken stor att arbetsplatserna inte vill fortsätta
att ta emot praktikanter. Från och med 2020 bör det finnas medel för avlösarverksamhet
avsatta i den ordinarie budgeten.
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 52
Information – Remiss av utkastet till lagrådsremiss – Ny möjlighet
till uppehållstillstånd. KS 2018/66
Sammanfattning av ärendet
Mats Petersson, kvalitetsstrateg, informerar om innehållet i lagrådsremissen och vad detta
kan få för konsekvenser.
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§ 53
Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Avrapportering av utställning 3, förslag till revideringar
samt antagande. KS 2014/273

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Ta bort följande områden i den Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten:
-Det principiella grönstråket mellan Olofsbo och Skogstorp ska tas bort mellan väg
767 (gamla E6) och väg 735 (kustvägen)
-Det principiella grönstråket vid Morup ska halveras österifrån mellan havet och väg
768.
2 Återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för revideringar och ytterligare
en utställning, utställning 4.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-31
Utställningsutlåtande 3, 2018-02-06
Samtliga inkomna yttranden
FÖP norra och södra kusten- utställning 3. Kartor, planbeskrivning och MKB.
Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten har varit ute på utställning tre
gånger. I samrådet har sammanlagt ett femtiotal yttranden inkommit. Samtliga inkomna
yttranden har samlats i ett utställningsutlåtande 3, kommenterats och sedan har förslag till
revideringar tagits fram.
Ekonomi
Det fördjupade översiktsplanarbetet och dess framtagandeprocess belastar planenhetens
budget.
Övervägande
Övervägande har genomförts utifrån de inkomna yttranden och
samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att man minskar område 17, enligt tidigare
förslag. Dessutom föreslås att området 25 tas bort och att i övrigt ska revideringar av karta
och text genomföras enligt utställningsutlåtande 3. Den fördjupade översiktsplanen
förordas därefter skickas till antagande.
Sedan tidigare finns två översiktsplaner utmed kusten. Delöversiktsplan för norra kusten
antagen 1995 och delöversiktsplan för södra kusten antagen 1994.
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I och med att den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten antas så upphör de
två äldre fördjupningarna att gälla.
Yrkanden
Per Svensson (S) med instämmande av Marcelle Farjallah (S) yrkar i första hand:
1 Minska område 17 enligt förslag från samhällsbyggnadsavdelningen i
utställningsutlåtande.
2 Ta bort område 25, 19, v2 och del av område 12 som ligger öster om vägen.
i andra hand återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för revideringar och
ytterligare en utställning, utställning 4

Stig Agnåker (C) yrkar
Ta bort följande områden i den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten:
-Det principiella grönstråket mellan Olofsbo och Skogstorp ska tas bort mellan väg 767
(gamla E6) och väg 735 (kustvägen)
-Det principiella grönstråket vid Morup ska halveras österifrån mellan havet och väg 768.
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Stig Agnåkers (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
förstahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Stig Agnåkers
(C) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst i enlighet med Stig Agnåkers (C) yrkande.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Per Svensson (S)
Anna Johansson (S)
Evelyn Saw Kian Ooi (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Anders Jansson (SD)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Stig Agnåker (C)
Claës-L Ljung (M)
Summa

Ja-röst

Nej-röst
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

5

1

Omröstning har utfallit med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår, och därmed beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med Stig Agnåkers (C) yrkande.
Därefter ställer ordförande Per Svenssons (S) yrkande i andra hand och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för avslag mot Per Svenssons (S) yrkande i andra hand.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande i andra hand.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Per Svensson (S)
Anna Johansson (S)
Evelyn Saw Kian Ooi (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Anders Jansson (SD)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Stig Agnåker (C)
Claës-L Ljung (M)
Summa

Ja-röst

Nej-röst
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

7

1

Omröstning har utfallit med 5 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 1 avstår, och därmed beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande i andra hand.
Reservation
Per Svensson (S), Anna Johansson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S)
och Lennart Torstensson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Per-Gunnar Andersson (S) och Åke Andersson (V) får sin avvikande mening
antecknad till protokollet i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Jäv
Tore Holmefalk (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
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§ 54
Detaljplan för Dikaren 8 m.fl. – Antagande
KS 2014-368

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta detaljplan för Dikaren 8 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen, 2018-02-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-12 § 362
Planbeskrivning, antagandehandling, 2017-12-12
Plan- och illustrationskarta, antagandehandling, 2017-12-12
Granskningsutlåtande 2017-11-23
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-13 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för Dikaren 8 m.fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2017-12-12 § 362 att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
att anta planförslaget.
Planen syftar till att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom
kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för
bostadsändamål, kontor och handel. Planområdet är beläget direkt söder om
Arvidstorpsvägen och norr om Bräckevägen. Inom planområdet finns tio befintliga
villor med tillhörande komplementbyggnader. Planförslaget innehåller tre
nytillkommande flerbostadshus med cirka 30 bostäder samt två befintliga flerbostadshus
som även inrymmer kontor.
Planförslaget har under granskningstiden 2017-09-13 till 2017-10-11 varit utställt i
Stadshuset samt funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Under granskningen
inkom 17 yttranden. Inkomna synpunkter berör främst trafiksituationen inom och
omkring planområdet. Vidare efterfrågas ytterligare utredningar vad gäller föroreningar
inom planområdet. Frågor har även kommit upp vad gäller samstämmigheten mellan
samrådsredogörelsen och det faktiska planförslaget i granskningsskedet. Det handlar
bl.a. om tillåten byggnadshöjd på bebyggelsen i planförslaget.
Ekonomi
Planarbetet bekostas till 100 % av exploatören och regleras via särskilt avtal.
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Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar på en högsta nockhöjd på 11 meter vilket kan motsvara en
bebyggelse på 3 våningar.
Filip Bertilsson (M) yrkar på liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Filip Bertilssons (M) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Filip Bertilssons (M)
yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst i enlighet med Filip Bertilssons (M) yrkande.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Per Svensson (S)
Anna Johansson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Anders Jansson (SD)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Stig Agnåker (C)
Claës-L Ljung (M)
Summa

Ja-röst

Nej-röst
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Omröstning har utfallit med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster och därmed beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med Filip Bertilssons (M) yrkande.
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Reservation
Per Svensson (S), Anna Johansson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S)
och Lennart Torstensson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Per-Gunnar Andersson (S) och Åke Andersson (V) får sin avvikande mening
antecknad till protokollet i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.

20 (55)

Kommunstyrelsen 2018-02-13

§ 55
Exploateringsavtal avseende detaljplan för
Dikaren 8 m.fl. KS 2017-564

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 236 med Peterson & Hansson Invest AB,
baserat på detaljplaneförslag för Dikaren 8 m fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-01
Förslag till exploateringsavtal nr 236, daterat 2017-11-27
Plankarta Dikaren 8 m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal med
Peterson & Hansson Invest AB, som är exploatörer inom detaljplan för Dikaren 8 m.fl.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
exploatören.
Ekonomi
Exploatören ska till kommunen betala en exploateringsavgift om 130 000 kr.
Exploateringsavgiften motsvarar exploatörens kostnader för utbyggnad av allmän plats
inom det detaljplanerade området.
Övervägande
Då detaljplanen för Dikaren 8 m.fl. är klar för antagande har samhällsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Antagandet av förslag till ny detaljplan behandlas parallellt med detta ärende om
exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
exploatören. Den allmänna platsmarken är utbyggd i området, men detaljplanen innebär
vissa förändringar. Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats i enlighet med ny
detaljplan. All tillkommande allmän platsmark överlåts kostnadsfritt till kommunen.
Exploatören utför och bekostar sanering av kvartersmarken som krävs för att genomföra
detaljplanen. I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor.
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§ 56
Markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna
Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204. KS2017-578

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till markanvisningsavtal nr 235, med GBJ Construction AB.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-12-08
Kommunstyrelsen 2018-01-16, § 14
Förslag till markanvisningsavtal, nr 235, 2017-11-21
Översiktskarta
Plankarta Stafsinge 3:6 m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal med GBJ
Construction AB. Markanvisningsavtalet ger exploatören ensam rätt att under en begränsad
tid förhandla om förvärv av del av Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och 2:204 samt förbereda
fastigheterna för exploatering i enlighet med gällande detaljplan.
Ekonomi
Tecknandet av markanvisningsavtalet påverkar inte kommunens ekonomi. Vid tecknande
av köpekontrakt erhåller kommunen en köpeskilling för den mark som avses säljas till
exploatören.
Övervägande
GBJ Construction AB har anmält intresse av att exploatera del av fastigheterna StafsingeArvidstorp 2:194 och 2:204. Det aktuella markområdet är detaljplanelagt för bostäder.
Utbyggnad av gator och VA pågår och beräknas vara färdigt innan sommaren 2018.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal som ger
GBJ Construction AB en ensam rätt att under en begränsad tid på två år och på vissa
förutbestämda villkor, förhandla om förvärv av del av Stafsinge-Arvidstorp 2:194 och
2:204.
De i markanvisningsavtalet förutbestämda villkoren utgörs bland annat av att
köpeskillingen ska bestämmas av den maximala byggrätt (BTA) som redovisas i den
fastställda detaljplanen.
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Köpeskillingen utgör 1200 kr/m2 BTA för bostadsrätter och 950 kr/m2 BTA för hyresrätter.
Bygglov för hela området ska sökas i enlighet med gällande detaljplan inom 12 månader
från avtalets tecknande och vara godkänt av kommunens bygglovsnämnd innan
marköverlåtelse får ske
Vid marköverlåtelsen tecknas separat köpekontrakt i enlighet med upprättat
markanvisningsavtal. Som villkor ställs även krav på att exploatören måste påbörja
byggnadsarbeten (gjuta bottenplatta eller likvärdigt) inom ett år från tillträdesdagen.
Uppfylls inte villkoret har kommunen rätt att häva köpet.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 57
Falkenberg Stafsinge 10:14 – Förvärv av fastighet.
KS 2017/563

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till köpekontrakt avseende Falkenberg Stafsinge 10:14 varigenom
kommunen förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 5 850 000 kronor.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-18
Kartbilaga
Förslag till köpekontrakt, 2017-12-11
Värderingsunderlag, 2017
Sammanfattning av ärendet
Inom förslag till nytt verksamhetsområde för den sydvästra kvadranten, benämnd
Stafsingekvadranten, återstår ett par markförvärv. En av fastigheterna som berörs och som
ännu inte har förvärvats är Falkenberg Stafsinge10:14. Ytterligare två fastigheter eller delar
av desamma återstår att förvärva. Kontakter har tagits med berörda fastighetsägare.
Falkenberg Stafsinge 10:14 är en jordbruksfastighet om 24,6 ha. Fastigheten innehåller en
bostadsbyggnad i ett och ett halvt plan. Bostaden om ca 145 kvm är uppförd i början av
1900-talet och har renoverats efter hand. Utöver bostadsbyggnaden finns friliggande
ekonomibyggnader, om en area på ca 520 kvm. För bostadsbyggnaden gäller egen brunn
och eget avlopp. Det finns diskussioner bland fastighetsägare i området att gemensamt
koppla in till kommunalt vatten och avlopp. Beslut bör tas inom en tvåårsperiod.
Den öppna jorden är fördelat på 22 ha åker, 1 ha betesmark och 2 ha skog. Inom området
för fastigheten finns en outredd samfällighet som är ett gammalt grustag. Samfälligheten
ingår ej i överlåtelsen men fastighetens eventuella andelar av samfälligheten ingår i
överlåtelsen.
Mark- och exploateringsenheten har låtit utföra en värdering av fastigheten. Utfallet från
värdering framgår av bilaga. Värderingen har inte tagit hänsyn till att delar av fastigheten
ingår i FÖP för verksamheter, därav ett påslag jämfört med värderingen då de delar är att
betrakta som råmark. I samband med förvärvet skall kommunen erhålla de stödrätter som
fastighetsägarna har för fastigheten.
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Ekonomi
För fastigheten erlägger kommunen en köpeskilling om 5 850 000 kr. Förvärvet skall
belasta framtida exploatering av verksamhetsområdet.
Övervägande
Förhandlingar med fastighetsägaren har utmynnat i ett förslag till överenskommelse om ett
förvärv av fastigheten. Tillträdesdag för fastigheten är 2018-04-27. Fastigheten överlåts i
befintligt och av kommunen besiktigat och godkänt skick. Mark som ej tas i anspråk för
exploatering kan användas som bytesmark, likaså kan byggnaden användas i byte.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Jan Berge (MP) yrkar avslag på förvärvet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot Jan Berges (MP) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 58
Falkenberg Jägmästaren 9 - Överenskommelse om ändring av
utfart för fastigheten. KS 2018/35
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till överenskommelse om ändring av utfart avseende fastigheten
Falkenberg Jägmästaren 9.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-18
Kartbilaga
Förslag till överenskommelse om ändring av utfart, 2017-11-15
Sammanfattning av ärendet
Rubricerade fastighet är belägen i korsningen Kattegattvägen och Dykaregatan.
Fastigheten har en utfart mot Kattegattvägen. Utfarten har funnits där sedan många år
tillbaka och har kommit till i strid mot tidigare gällande detaljplan. För fastigheten
beviljades ett bygglov för garage under senare delen av 1950 talet. Bygglovet och utfarten
var inte helt förenligt med detaljplanen då utfarten sker på allmänplats park/gata. Några
skriftliga överenskommelser om utfarten finns inte. Det är oklart om något muntligt avtal
slutits. Fastighetens utfart har blivit aktuell i och med att bullerplank skall byggas utmed
Kattegattvägen. Utfarten måste flyttas då bullerplanket byggs.
Ekonomi
Kostnaderna skall belasta exploateringsprojektet Bacchus.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat en överenskommelse om ändring av utfarten
för fastigheten Jägmästaren 9. Överenskommelsen innebär att kommunen bygger en utfart
mot Dykaregatan. Det blir en ny utfart utmed Kattegattvägen inom fastigheten Falkenberg
Jägmästaren 9. Kommunen bekostar samtliga åtgärder för den nya utfarten. Utbyggnaden
sker i samband med att bullerplanket kommer upp. Genom överenskommelsen har
kommunen gjort det möjligt att bygga ut bullerplanket.
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§ 59
Falkenberg Hjortsberg 3:67 och Hjortsberg 4:1 Överenskommelse om fastighetsreglering. KS 2017/562
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheterna
Falkenberg Hjortsberg 3:67 och fastigheten Falkenberg Hjortsberg 4:1 för en
köpeskilling om 1 100 000 kr.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-18
Kartbilaga
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering, 2017-11-29
Sammanfattning av ärendet
Rubricerade fastigheter är belägna mellan Strandvägen och Hansagårdsvägen i
Hjortsberg. Kommunen förvärvade under 2015 ett område på ca 7 100 kvm intill nu
aktuellt förvärv. Det tidigare förvärvet föregicks av en extern värdering. Förvärvet innebar
att marken köptes för ett genomsnittspris av 176 kr per kvm. Aktuell överenskommelse om
fastighetsreglering bör jämföras med det tidigare förvärvet.
Den förra överenskommelsen är känd för ägaren av Falkenberg Hjortsberg 3:67, som även
äger ytterligare en angränsande fastighet, Falkenberg Hjortsberg 3:50. Kommunen var
under 2016 i kontakt med ägaren till Hjortsberg 3:67 men förhandlingarna fullföljdes ej.
Under sommaren 2017 togs nya kontakter med fastighetsägaren om ett förvärv. Kontakter
har mynnat ut i ett förslag till överenskommelse avseende fastigheten Falkenberg
Hjortsberg 3:67. Förslag till överenskommelse har utgått från tidigare förvärv. För
fastigheten Falkenberg Hjortsberg 3:50 kan inte enighet nås om värdet på fastigheten.
Ekonomi
Köpeskillingen skall belasta framtida exploatering av området.
Övervägande
Överenskommelsen ger möjligheter att exploatera bostäder inom ett attraktivt område.
Mark- och exploateringsenheten har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering
som innebär att fastigheten Falkenberg Hjortsberg 3:67 förvärvas för en köpeskilling om
1 100 000 kr.
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Köpeskillingen skall betalas den 1 mars 2018 under förutsättning att
fastighetsbildningen registrerats hos myndighet. Kommunen ansöker om och betalar
kostnaden för fastighetsbildningen. Fastigheten är bebyggd med en mindre byggnad utan
större värde. Genom förvärvet finns förutsättningar för att detaljplanelägga fastigheten och
kommunens övriga mark inom området.
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§ 60
Satsningar i lokalsamhällen och Ullared. KS 2018/75

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna att medel för Satsningar i lokalsamhällen och Satsningar i Ullared utbetalas
som bidrag via driftsbudget 2018, samt beakta underskottet till följd av beslutet vid
hanteringen av över- och underskott mellan 2018 och 2019.
2 Hänskjuta till budgetberedningen att medel för Satsningar i lokalsamhällen och
Satsningar i Ullared bör flyttas från investeringsbudgeten till driftsbudget från och
med 2019.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 7
Sammanfattning av ärendet
Medel för satsningar i lokalsamhällen är avsatt i kommunens budget sedan 2014. 2018
flyttades medel från driftsbudget till investeringsbudet. Tekniska nämnden förfogar över
1 000 tkr för satsningar i lokalsamhällen 2018 och 500 tkr 2019. För satsningar i Ullared
finns avsatt 1 000 tkr per år under 2018 och 2019.
Processen för satsningar i lokalsamhällen har hittills sett ut som följande:
- Februari: utskick till vägföreningar och samfällighetsföreningar.
- April: sista ansökningsdag. Föreningarna ansöker om vilka åtgärder de vill ha bidrag för
samt summan.
- Juni: beslut i Tekniska nämnden. Beslutet skickas ut till samtliga sökanden.
- December: redovisning från vägföreningarna och samfällighetsföreningarna.
Utbetalning av bidrag.
Sedan 2015 då budgeten flyttades över till tekniska nämnden har totalt 21 bidrag betalats ut
via satsningar i lokalsamhällen. Det största på 155 tkr och det minsta på 20 tkr. Pengarna
har gått till bland annat byggnation och upprustningar av lekplatser, grillplatser,
aktivitetsytor och grönytor men även till byggnation av en BMX-bana, farthinder, gångoch cykelbanor och förbättrad belysning. Cirka 75 % av bidraget har gått till lekplatser,
boulebanor, grillplatser, fotbollsplaner och grönytor.
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I det fall satsningarna ska finansieras via investeringsmedel innebär det att åtgärderna görs
av kommunen (tekniska nämnden). Åtgärderna måste projektledas av
samhällsbyggnadsavdelningen samt upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.
Investeringen kommer sedan ägas av kommunen i tio år och avtal med föreningen måste
skrivas eftersom inte kommunen äger marken där anläggningen finns. Efter dessa tio år ska
sedan anläggningen (i befintligt skick) skrivas över till föreningen. Hur detta ska gå till
måste detaljstuderas med hjälp av mark- och exploateringsenheten samt kommunens
jurister.
Det finns fyra alternativ:
Alternativ 1 (enligt beslutsförlaget):
Kommunfullmäktige godkänner att medel för ”satsningar i lokalsamhällen” och
”satsningar i Ullared” utbetalas som bidrag via driftsbudget 2018. Det kommer i så fall
innebära ett godkänt underskott i driftsbudget 2018, samt att det hänskjuts till
budgetberedningen att budget bör flyttas från investeringsbudget till driftsbudget från och
med 2019.
Alternativ 2:
De satsningar som godkänns är endast åtgärder som finns upphandlade inom ramen för
gatu- och trafikenhetens verksamhet. Det innebär belysning, byggnation av gång- och
cykelbanor samt anläggande av farthinder. Satsningarna belastar investeringsbudget.
Alternativ 3:
Projekten projekteras, upphandlas och projektleds av kommunen. Avtal skrivs med
föreningarna och driften sköts av förening eller kommun. Satsningarna belastar
investeringsbudget.
Alternativ 4:
Under 2018 beviljas endast åtgärder enligt alternativ 2, och medel kan ligga kvar som
investeringsbudget. Från och med 2019 kan man flytta medel från investeringsbudget till
driftsbudget, ett beslut som i så fall behandlas under höstens budgetberedning.
Ekonomi
Medel för satsningar i lokalsamhällen och satsningar i Ullared är från och med 2018
avsatta i investeringsplanen. Om satsningarna ska vara av samma typ som tidigare år måste
satsningarna utbetalas som bidrag och kommer då belasta tekniska nämndens driftsbudget.
Övervägande
Diskussion huruvida medel för dessa satsningar ska ligga i driftsbudget eller
investeringsbudget har pågått i omgångar sedan satsningen startade. Ekonomiavdelningen
har nu utrett detta och konstaterar att ifall medlen ska användas på samma sätt som tidigare
– det vill säga som bidrag till vägföreningar och samfällighetsföreningar – kan utfallet inte
belasta investeringsbudget.
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Bidrag till föreningarna i form av satsningarna i lokalsamhällen har fått stort genomslag
och generellt har föreningarna fått mycket för pengarna eftersom det oftast endast varit
materialet som handlats in.
I övrigt har föreningens medlemmar bidragit med arbetskraft, maskinpark etc. Den nytta
som 1 000 tkr gjort för föreningarna kommer sannolikt bli mindre, om åtgärderna sker som
en kommunal investering.
Yrkande
Per Svensson (S), Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
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§ 61
Godkännande av beställning av paviljong till Fajansskolan.
KS 2018/79
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna barn- och utbildningsnämndens beställning av paviljong till Fajansskolan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-30
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24, § 13
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-12-27
Sammanfattning av ärendet
Inför hösten 2017 beställde barn- och utbildningsnämnden fyra stycken klassrum med
tillhörande grupprum till Fajansskolan. Barn- och utbildningsnämnden ser nu, att utifrån
den beskrivning som inkommit från skolledningen på Fajans, så behöver Fajansskolan fler
klassrum inför hösten 2018
Fajansskolan har sedan tidigare vuxit kraftigt och enligt tidigare lokalprogram planerades
för att skolan skulle bli en F-6-enhet redan hösten 2018. Det då gällande programmet
ändrades under våren 2017. Det politiska beslutet som förändrade förutsättningarna var att
särskolan ska flyttas till Tullbroskolan samt att alla grundskolor ska bli F-6-enheter.
Tidplanen för att genomföra F-6 i Tullbroskolans upptagningsområde sattes till hösten
2019.
Ekonomi
I kommunstyrelsens oförutsedda budget för 2018 finns 4 700 tkr avsatta för etablering av
tillfälliga paviljonger vid evakuering till följd av ombyggnader enligt barn- och
utbildningsnämndens lokalprogram. Behovet av paviljonger på Fajansskolan avser inte
evakuering utan volymökning. Enligt kalkylen uppgår etablering av paviljongen på
Fajansskolan till ca 1 600 tkr. Bedömningen är att kvarstående medel är tillräckliga för att
täcka eventuella behov av evakuering under 2018.
Hyran uppgår till 347 tkr för 2018 och kommer att debiteras barn- och
utbildningsnämnden. Nämndens budgetram för 2018 kommer inte justeras i och med detta
beslut, då nämnden har fått medel för lokalkostnader via volymökningar i
resursfördelningssystemet.
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Hyra för paviljongen var dock inte med i beräkningsunderlaget för denna resurstilldelning.
I det fall resurstilldelningen ej är tillräcklig för att täcka hyran, får detta motiveras via
hanteringen av över- och underskott mellan 2018 och 2019.
Medel för inventarier finns inte avsatt i budget. Detta får rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens årliga anslag, alternativt inom de medel som finns avsatta för
inventarier enligt barn- och utbildningsnämndens lokalprogram.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med beställning av paviljong motsvarande
två klassrum med tillhörande grupprum på Fajansskolan. Trots beslutet att flytta fram
utvidgningen till F-6 behövs det en förstärkning av Fajansskolan. Skolan växer och det
behövs fler undervisningsytor. De ytor som tidigare använts som klassrum måste användas
till matsal när antalet elever växer. Skolans olika lokaler används maximalt vilket innebär
att det inte finns plats att växa ytterligare, fast behovet av elevplatser kvarstår
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§ 62
Tidigareläggning av investeringsprojektet om/tillbyggnad
av Slöingeskolan. KS 2018/80

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Tidigarelägga investeringen om/tillbyggnad av Slöingeskolan, med projektering under
2018 och byggnation under 2019.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 8
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens bygg- och projektenhet har från barn- och utbildningsnämnden
fått i uppdrag att uppföra en om- och tillbyggnad av Slöingeskolan med fem nya klassrum och
anpassning av personalrum, förskola, kök och matsal. Det finns 28,4 mkr avsatta för projektet
under 2020-2022.
Avdelningarna som idag inrymmer förskola i skolbyggnaden samt de paviljonger som står i
närområdet kommer bli tomma när nya förskolan står klar 2019-01-01. Verksamheten är mån
om att byggnationen inte ska störa verksamheten och är angelägna om att evakuera i den mån
det är möjligt. Det är därför önskvärt att utnyttja befintliga paviljonger som evakueringslokal
under byggtiden. Hyran på befintliga paviljonger kan förlängas till en låg kostnad i förhållande
till andra evakueringslösningar.

Ekonomi
I beslutad investeringsplan finns 28,4 mkr avsatta för projektet under 2020-2022. Enligt
gällande investeringsprinciper krävs särskilt beslut i kommunfullmäktige om medel som
upptagits i investeringsplan ska tas i anspråk tidigare än vad som anges i planen.
Kalkylen om 28,4 mkr är baserad på en förstudie gjord 2016 med stora osäkerheter gällande
kök och matsal. Projekteringen kommer att ge en mer exakt kalkyl. Om denna kalkyl visar att
avsatta medel ej är tillräckliga bör det behandlas under höstens budgetberedning.
Övervägande
För att kunna utnyttja befintliga evakueringspaviljonger och på så sätt hålla nere kostnaderna
för evakuering, krävs att investeringsprojektet tidigareläggs. Det innebär i så fall att
projektering startar 2018 och byggnation sker under 2019-2020.
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Genom att tidigarelägga investeringen kan man utnyttja befintliga paviljonger och på så sätt
minska kostnaderna för evakuering.

Yrkande
Tore Holmefalk (C), Marcelle Farjallah (S) och Susan Pettersson (KD) yrkar bifall till
liggande förslag.
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§ 63
Medborgarlöfte 2018. KS 2018/73
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta medborgarlöfte för 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2018-01-30
Förslag medborgarlöfte 2018
Sammanfattning av ärendet
Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse
2018-2019 som tidigare tecknats mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden
Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg. Medborgarlöftet är ett åtagande
gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter
under 2018. Syftet är ytterst att öka tryggheten och minska brottsligheten, men också att
bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med
lokalsamhällets aktörer, vilket i sin tur bidrar till att på sikt ge en positiv effekt på
trygghetsskapande, kontaktskapande, brottsförebyggande och brottsutredande arbete.
Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och polisen i Falkenberg
lovar att utföra följande aktiviteter under 2018:
Förstärkning av det drogförebyggande arbetet inom skolan
 Droginformation till alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt i syfte att öka
kunskapen i ämnet. (kommunen och polisen)
 Ta fram ett dokument kring rutiner för brottsanmälningar i skolan, där rutinerna särskilt
tydliggörs då det finns misstanke om att någon elev använder narkotika. Dokumentet
ska förankras med alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt.
(kommunen och polisen)
Positiv utveckling i Sloalyckanområdet
 Genomförande av utvecklingsprogrammet Innovationsguiden med ett projekt som syftar
till att inhämta de boendes perspektiv. Detta ska leda till förslag på aktiviteter och
insatser som förbättrar livsvillkoren hos de boende. (Falkenbergsnämnden, kommunen
och polisen)
 Genomförande av två Gemensamhetsfester. Dessa två fester genomförs utöver vår-,
höst- och vinterfest. (kommunen)
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Ökad trygghet i Falkenbergs centrum
 Genomföra samarbetsprojektet ”Purple Flag”. Säkerhets- och trygghetsskapande
åtgärder utifrån ett jämställdshetsperspektiv är en central del i projektet. (kommunen)
 Fotpatrullering i Falkenbergs centrum vid 40 tillfällen à 15 minuter. (polisen)
Ökad trygghet för unga på fritiden
 Anordna löprundor där unga och fritidsledare springer tillsammans, vid tio tillfällen.
(kommunen)
Insatser för en tryggare trafiksituation
 Riktade, och med trafikenhet samordnade, trafikkontroller vid två tillfällen med fokus
på A-traktorer. (polisen)
 Hastighets- och nykterhetskontroller på av medborgaren önskade platser, vid tio
tillfällen. (polisen)
 En mobil hastighetstavla kommer att placeras ut vid olika platser i kommunen, vid fem
tillfällen. (kommunen)
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Medborgarlöfte 2018 tydliggör en gemensam kraftsamling kring ett antal konkreta
aktiviteter och insatser i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
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§ 64
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2018.
KS 2018-57

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa avgifter för äldre- och handikappomsorgen för verksamhetsåret 2018.
2 Fastställa årlig prissättning i enlighet med priser från kost- och städorganisationen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-26
Socialnämnden 2018-01-24, § 3
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-12-01
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Socialnämnden föreslår
kommunfullmäktige fastställa avgifter inom äldre- och handikappomsorgen avseende
verksamhetsåret 2018.
Priserna har beräknats med prisbasbeloppet för 2018 samt omsorgsprisindex 2016 för att
täcka de kostnadsökningar som finns både vad gäller personal och livsmedel.
Prisbasbeloppet höjs med 700 kr mellan 2017 och 2018 samt att den nya maxtaxan
tillämpas. Avgifterna gäller före eventuell jämkning, det vill säga att priserna reduceras i
de fall brukaren inte har avgiftsutrymme att betala.
Ekonomi
Måltidspriserna bedöms ha en marginell påverkan på ekonomin då kost- och städservice
priser också är priset mot brukaren. Påverkan på socialnämndens ekonomi bedöms som
ringa eftersom prisbasbeloppet används i flertalet områden för prisjustering, innebärande
att både kostnader och intäkter justeras likvärdigt med prisbasbeloppet som faktor.
Övervägande
Avgifterna har justerats i enlighet med tidigare beslutade justeringsprinciper.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och föreslår därmed
att avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2018 fastställs.
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§ 65
Förlängning av förordnandet av tillförordnad kommunchef.
KS 2017-501
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Förlänga förordnandet för Anders Ramberg som tillförordnad kommunchef.
2 Förordnandet gäller för perioden 2018-02-13 t.o.m. 2018-05-15, dock längst till dess en
ny kommunchef tillträder.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-26
Kommunstyrelsen 2017-11-14 § 290
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-14 att utse Anders Ramberg
som tillförordnad kommunchef för perioden fram till och med 2018-02-13. Därefter ska
kommunstyrelsen ta ställning till en eventuell förlängning av förordnandet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Det pågår ett rekryteringsarbete vad gäller ny kommunchef som beräknas vara klart inom
kort. Förordnandet för Anders Ramberg sträcker sig tre månader i taget, dock längst till
dess en ny kommunchef tillträder. Om rekryteringen av ny kommunchef inte skulle vara
klart, alternativt att en ny kommunchef inte är på plats vid periodens utgång 2018-05-15, så
tas ett nytt beslut av kommunstyrelsen om en eventuell förlängning av förordnandet som
tillförordnad kommunchef.
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§ 66
Samverkansavtal för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan inom Region Halland. KS 2018/69

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna samverkansavtalet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2018-01-31
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24, § 9
Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland.
Sammanfattning av ärendet
Inom Region Halland (exklusive Kungsbacka kommun) finns ett avtal som reglerar
samverkan om gymnasieutbildning. Samverkansavtalet för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska regelbundet ses över. Beredningsgrupp bestående av
verksamhetschefer och gymnasiechefer har tillsammans med förvaltningschefer arbetat
fram ett nytt avtal, vilket framlagts för, och godkänts av, politisk styrgrupp för
gymnasiesamverkan
Ekonomi
Avtalet innebär inte några förändringar som påverkar kommunens ekonomi.
Övervägande
Inför framtagandet av ett nytt avtal gjordes en översyn av det nuvarande. Barn- och
utbildningsnämnden beslöt i december 2016 att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att medverka i framtagandet av ett förnyat avtal med fokus på fritt
sök, ”lägsta pris”-princip vid interkommunal ersättning samt gemensam antagning för
gymnasie- och gymnasiesärskolan inom region Halland. Dessa punkter finns inskrivna
även i det nya avtalet liksom skrivningar som möjliggör en bättre uppföljning ekonomiskt
och en säkrare på individnivå, det senare för att underlätta Falkenbergs kommuns arbete
med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Yrkande
Tore Holmefalk (C) och Susan Pettersson (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 67
Ansökan från Hermanstorps kör- och ridklubb om bidrag för att
anordna lag-SM i fälttävlan 2018. KS 2018/62
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Anslå 75 tkr till Hermanstorps kör- och ridklubb för att arrangera lag-SM
i fälttävlan 2018.
2 Bidraget finansieras via anslaget för oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-07
Hermanstorps kör- och ridklubb, Ansökan om bidrag, 2018-01-29
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har mottagit en bidragsansökan från Hermanstorps kör- och ridklubb
om 400 tkr för att arrangera lag-SM i fälttävlan 28-30 september 2018. Föreningen har
träffat avtal med Equipe Sport TV som kommer direktsända tävlingen på webben för
hästintresserade i hela landet och Skandinavien. Inför arrangemanget ska även en särskild
webbsida skapas där tävlingsinformation tillgängliggörs, med mera. Cirka 500 personer
väntas besöka arrangemanget som åskådare, medan ungefär lika många kommer arbeta
med tävlingen på olika sätt. Publiken kommer inte vara betalande, varför föreningen är helt
beroende av andra intäkter.
Hermanstorps kör- och ridklubb ser ett värde för Falkenbergs kommun att bidra med
ekonomiska medel till arrangemanget för att exponeras i marknadsföringssyfte genom att
visa Falkenberg som ett besöksmål för idrott och turism. Om Falkenbergs kommun blir
huvudsponsor föreslår föreningen att en film om Falkenberg kommer att sändas på webbTV:n i pauserna.
Ekonomi
75 tkr ryms inom kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Övervägande
Arrangemanget som Hermanstorps kör- och ridklubb ska anordna ligger väl i linje med
Falkenbergs kommuns ambition att skapa aktiviteter under hela året, och ser även värdet i
de möjligheter som finns vad beträffar exponering av platsen Falkenberg.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 68
Remissvar – Finansiering, subvention och prissättning
av läkemedel – en balansakt.(SOU 2017:87). KS 2017-543
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna socialnämndens yttrande till Socialdepartementet som Falkenbergs
kommuns svar på remissen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Socialnämnden 2018-01-24 § 22
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-12-28
Delbetänkande av Läkemedelsutredningen, SOU 2017:87, Finansiering, subvention och
prissättning av läkemedel – en balansakt.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att avge yttrande över Socialdepartementets
delbetänkande. Socialnämnden har för kommunstyrelsen ombetts redovisa ett yttrande.
Då kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar endast belastar landsting/region och
stat lämnar Falkenbergs kommun endast kommentarer kring viktiga aspekter för patienter
som är gemensamma för stat, landsting/region och kommun.
Huruvida ett läkemedel ska förskrivas eller rekvireras kan påverka kostnaderna för såväl
huvudman som patient. Om behov av hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal ska vara
särskiljande bör detta utredas vidare, då bedömningen ska göras av hälso- och
sjukvårdpersonal och ekonomiska incitament kan påverka hur patienten upplever sitt behov
av hjälp. Man kan tänka sig att en sådan bedömning görs av ordinatören och ska följas upp.
På samma sätt som en egenvårdsbedömning. Det är dock riskabelt att hälso- och
sjukvårdspersonal ska göra dessa ekonomiska bedömningar.
Under behandling av vissa sjukdomstillstånd orsakas sannolikt av andra faktorer än
kostnadsfaktorer. Många av dessa patientgrupper återfinns i kommunerna som identifierar
tillgång till läkare samt läkares intresse för patientgrupperna som avgörande.
Ekonomi
Förslagen i remissen bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens antagna tjänsteskrivelse ska
översändas till Socialdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
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§ 69
Medlemskap i KIMO, kommunernas internationella
miljöorganisation. KS 2018/83
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun blir medlem i KIMO och att kostnaden belastar
kommunstyrelsens budget.
2 Utse miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande som kommunens politiska
representant i KIMO och att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar med
tjänstemannarepresentant.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-16
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-01-24, § 4
Informationsbrev från KIMO Sverige
Stadgar KIMO Sverige
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har fått en inbjudan att bli medlem i KIMO, kommunernas
internationella miljöorganisation. KIMO är en internationell medlemsorganisation och
består av kommuner som arbetar tillsammans för att skydda, bevara och förbättra
havsmiljön.
För närvarande är över 70 kommuner från sju länder runt Nordsjön och Östersjön med i
KIMO. Den svenska delen av KIMO International har idag 11 medlemskommuner
(Simrishamn, Malmö, Lomma, Helsingborg, Varberg, Göteborg, Kungälv, Öckerö, Tjörn,
Sotenäs, och Tanum).
Ekonomi
Medlemskapet kostar cirka 25 000 kr per år. Kostnaden föreslås belasta kommunstyrelsens
budget.
Övervägande
Havet och kusten är en viktig resurs för Falkenberg och kommunen står inför stora
utmaningar som bland annat är kopplade till oljeutsläpp och nedskräpning. Detta är frågor
som inte kan lösas på egen hand, utan samverkan med andra aktörer är aktuellt.
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Inom KIMO finns stora möjligheter till samarbete och kunskapsspridning för ett renare
hav. Organisationen är också en bra plattform för att kunna påverka beslutsfattare på
regional, nationell och internationell nivå. KIMO var tidigt ute med att lyfta frågan om
mikroplaster och har bland annat tagit fram en handlingsplan mot utsläpp av mikroskräp
från kommunala anläggningar och verksamheter, som vi redan dragit nytta av.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anmält intresse för att delta i KIMO:s arbete och
föreslår att Falkenbergs kommun blir medlem i miljöorganisationen, samt att miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordförande blir kommunens politiska representant i KIMO och att
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utser tjänstemannarepresentant. Förslaget har
förankrats i både hållbarhetsberedningen och vattendirektivgruppen.
Anteckning
Filip Bertilsson (M), Per Svensson (S), Marcelle Farjallah (S) och Claës-L Ljung (M)
önskar en redovisning över vilka ”föreningar” kommunen är medlem av samt hur
kommunen väljer att delta i dessa till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
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§ 70
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL , m.fl lagar. KS 2017-256
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2017-12-31 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Socialnämnden 2018-01-24, § 33
Socialförvaltningen, Rapport – ej verkställda beslut, 2017-12-31
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 71
Fastställande av antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige 2019-2022. KS 2018/86

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 51.
2 Fastställa antalet ersättare i kommunfullmäktige till hälften av det antal varje parti
erhåller i kommunfullmäktige, dock utses enligt lag två ersättare för partier med ett eller
två mandat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-06
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunallagen ska beslut om antal ersättare i kommunfullmäktige fattas
senast före utgången av februari månad valåret. Enligt kommunallagen ska antalet ersättare
utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige. Enligt lag utses emellertid två ersättare för partier med ett eller två mandat.
Enligt kommunallagen ska en kommun av Falkenbergs storlek (mellan 24 000 och 36 000
röstberättigade) ha minst 51 ledamöter i kommunfullmäktige.
Ekonomi
Beslutet bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen och
interkommunala samarbeten har i början av året remitterat ett förslag till ny organisation
till berörda. Remisstiden är ute och beredningens arbete fortgår. I mars månad väntas
kommunfullmäktige kunna fastställa den politiska organisationen för kommande
mandatperiod, 2019-2022.
Eftersom det enligt kommunallagen innan februari månads utgång ska fattas beslut om
antalet ersättare i kommunfullmäktige bör denna del brytas ut ur beredningens
helhetsförslag för att istället behandlas separat i rubricerat ärende, motbakgrund av
tidsaspekten.
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I beredningens remitterade organisationsförslag framgår dock att kommunfullmäktiges
sammansättning föreslås vara oförändrad även för kommande mandatperiod, det vill säga
51 ledamöter och ersättare som uppgår till hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige, dock utses enligt lag två ersättare för partier med ett eller två mandat.
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§ 72
Motion - Stadsodling på innergårdar i bostadskvarteren.
KS 2017-363

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen behandlad eftersom Falkenbergs Bostads AB redan arbetar med
stadsodling på innergårdar i enlighet med motionärens förslag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-05
Motion om stadsodling på innergårdar i bostadskvarteren, 2017-06-28
Falkenbergs Bostads AB § 138, 2017-11-20
Sammanfattning av ärendet
Björn Jönsson (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs Bostads AB ska
uppdras att utreda förutsättningarna att tillåta statsodlingar på innergårdarna i
bostadskvarteren. Motionären menar att stadsodlingar är ett bra sätt att öka trivseln i
bostadsområden i form av att miljön blir trevlig och delaktigheten grannarna emellan ökar.
Falkenbergs Bostads AB (FABO) har beretts möjlighet att avge yttrande över motionens
förslag och låter meddela att bostadsbolaget sedan en tid arbetar med stadsodling på
innergårdar, i enlighet med motionärens förslag. På flertalet områden finns odlingslotter
som hyresgäster kan boka upp i syfte att odla tillsammans med övriga grannar, exempelvis
i kvarteret Drivbänken (Mötesplats Mölle) med flera.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på stadsodling som ett positivt inslag
i boendemiljöer, såväl ur en delaktighetsaspekt grannar emellan, men även i form av ökad
trevnad sett till utsmyckning och känslan av en levande och grön miljö.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar emellertid att motionärens förslag redan är
aktuellt på ett antal av de innergårdar i bostadskvarter som tillhör Falkenbergs Bostads AB,
varför motionen därför bör anses behandlad.
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 73
Motion om elever med långvarig ogiltig frånvaro (ELOF).
KS 2017-307

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, tillsammans med socialnämnden, utreda
en lämplig modell för samverkan mellan nämnderna och andra berörda aktörer för att
elever med långvarig ogiltig frånvaro fortast möjligt återgår till skolan. Därmed anses
motionens första attsats vara bifallen.
2 Konstatera att det enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas
en så kallad samordnad individuell plan om behov av samordning finns vid långvarig
ogiltig frånvaro, samt att det finns en regional överenskommelse som täcker
motionärens förslag. Därmed anses motionens andra attsats vara behandlad.
3 Konstatera att socialnämnden redan har verksamhet som tillgodoser det behov och stöd
till vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro. Därmed anses
motionens tredje attsats vara behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-04
Motion om elever med långvarig ogiltig frånvaro, 2017-05-31
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25, § 173
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Socialnämnden 2017-10-25, § 179
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-09-28
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska uppdra åt
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram en gemensam organisation
som aktivt arbetar för att elever med hög frånvaro så snart som möjligt får en återgång till
skolan med fungerande skolgång, samt att nämnderna också gemensamt tar fram riktlinjer
för hur samverkansmöten mellan olika aktörer skyndsamt kan komma till stånd där en
samordnad individuell plan upprättas med målet att eleven ska få en fungerande skolgång.
Vidare föreslår motionären att socialnämnden ska ta fram ett stöd som erbjuds till
vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro. Motionären menar att elever
med långvarig ogiltig frånvaro är ett växande problem i skolvärlden och att
frånvaroproblematiken i Falkenbergs kommun har ökat mellan åren 2015 och 2016.
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Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beretts möjlighet att lämna yttrande
över motionen. Båda nämnderna låter i korthet meddela en positiv inställning till
motionärens förslag och ser ett behov av att låta utreda hur samarbetsformerna mellan
nämnderna kan utvecklas, samt förmedlar vidare att det föreligger behov av en
samverkansorganisation för arbetet med elevers skolfrånvaro. Barn- och
utbildningsnämnden förmedlar vidare i sitt yttrande att orsakerna till långvarig ogiltig
frånvaro kan vara skolrelaterat, men det kan även handla om psykisk ohälsa eller elevens
hemsituation. Därför anser nämnden att det vore nödvändigt med en övergripande
utredning av hur samarbetsformerna mellan nämnderna kan utvecklas.
Därutöver avger socialnämnden vidare i sitt yttrande att gällande överenskommelse mellan
de halländska kommunerna och Region Halland täcker de behov av riktlinjer som
motionären föreslår i den andra attsatsen. Den regionala överenskommelsen rör
ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar med sammansatt
psykisk, psykiatrisk och social problematik. Socialnämnden menar även i sitt yttrande att
insatser till barn och unga samt deras vårdnadshavare erhåller insatser från
socialförvaltningens behandlingsenhet. Verksamheten vid enheten ska tillgodose det behov
och stöd till vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro, vilket således
behandlar motionens tredje attsats.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka den kommunala ekonomin, eftersom åtgärderna ryms inom
befintlig budget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på värdet av att elever i så hög
utsträckning som möjligt är närvarande i skolan, och att problematik med långvarig ogiltig
frånvaro åtgärdas på bästa möjliga sätt. Utifrån barn- och utbildningsnämndens och
socialnämndens yttranden över motionen framgår att nämnderna är positivt inställda till
motionens intention. Nämnderna föreslår gemensamt att de ska uppdras att utreda och
föreslå en lämplig samverkansorganisation för arbetet med elevers skolfrånvaro. Det
innebär således att motionens första attsats, att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna
att ta fram en gemensam organisation som arbetar för att elever med långvarig ogiltig
frånvaro återgår till skolan, bör bifallas.
Vad beträffar motionens två andra attsatser, vilka är att de två nämnderna tar fram riktlinjer
för hur samverkansmöten mellan aktörer kan ske där en samordnad individuell plan
upprättas, samt att socialnämnden tar fram ett stöd som erbjuds till vårdnadshavare med
barn som har långvarig ogiltig frånvaro, är områden och åtgärder som redan idag är
aktuella och gällande. Socialnämnden utvecklar resonemanget i sitt yttrande i form av att
det finns en regional överenskommelse som rör ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar, vilken täcker in motionens andra attsats om riktlinjer för
samverkansmöten.

51 (55)

Kommunstyrelsen 2018-02-13

Socialnämnden meddelar också att dess behandlingsenhet ska tillgodose det behov och
stöd till vårdnadshavare med barn som har långvarig ogiltig frånvaro, vilket således
behandlar motionens tredje attsats.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i samverkan med
socialnämnden och berörda aktörer, låta utreda en lämplig modell för att elever med
långvarig ogiltig frånvaro snarast möjligt återgår till skolan. Därutöver föreslås att
kommunfullmäktige konstaterar att motionärens övriga två attsatser redan idag är aktuella
och fungerande inslag i verksamheten, varför dessa attsatser följaktligen bör anses
behandlade.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Tore Holmefalk (C) yrkar på liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C)
yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Per Svensson (S)
Anna Johansson (S)
Tore Holmefalk (C)
Marcelle Farjallah (S)
Filip Bertilsson (M)
Anders Jansson (SD)
Lars Fagerström (L)
Rebecka Kristensson (S)
Susan Pettersson (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Stig Agnåker (C)
Claës-L Ljung (M)
Summa

Ja-röst

Nej-röst
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5
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Omröstning har utfallit med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster och därmed beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Reservation
Per Svensson (S), Anna Johansson (S), Marcelle Farjallah (S), Rebecka Kristensson (S)
och Lennart Torstensson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Anteckning
Per-Gunnar Andersson (S) och Åke Andersson (V) får sin avvikande mening
antecknad till protokollet i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 74
Anmälningar
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2018-01-23, 2018-01-30 och 2018-02-06.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
Beslut 2018-01-16 att ge fullmakt till advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB för att
företräda Falkenbergs kommun i Förvaltningsrätten gällande mål nr 12017-17.
Tillförordnad kommunchef Anders Ramberg
Beslut 2018-01-26 att utse Maj-Lis Wolfhagen som tillförordnad kommunchef 2018-01-29
t.o.m. 2018-01-31. KS 2018/2
Beslut 2018-02-06 att utse Maj-Lis Wolfhagen som tillförordnad kommunchef
2018-02-16 t.o.m. 2018-02-25. KS 2018/2
Tilldelningsbeslut 2018-01-25 gällande lekmaterial, barncyklar och barnvagnar. KS
2017/282
Planchef Daniel Helsing
Beslut 2018-01-23 att teckna avtal med Norconsult AB avseende konsulttjänst för
detaljplanearbete för del av Gödastorp 3:13 m.fl. KS 2017/320
Beslut 2018-01-23 att teckna avtal med Arkitekterna Krook Tjäder AB avseende
konsulttjänst för detaljplanearbete för del av Tröinge 15:1. KS 2017/426
Administrativ chef Marie Pettersson
Beslut 2018-02-02 att utse Lina Weetman som administrativ chef 2018-02-10 t.o.m. 201802-18. KS 2018/2
Exploateringsingenjör Janna Andersson
Delegationsbeslut december 2017. Se bilaga 1.
Delegationsbeslut januari 2018. Se bilaga 2.
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Exploateringsingenjör Anna Persson
Delegationsbeslut december 2017. Se bilaga 3.
Delegationsbeslut januari 2018. Se bilaga 4.
Övrigt
Servicenämnden 2018-01-25 § 5, Fastställande av lunchpris för personal inom Falkenbergs
kommun. KS 2018/68
Protokoll från Räddningstjänsten Väst Direktionen möte 2018-01-31.
Protokoll från Centrala samverkanskommitténs(CESAK) sammanträde 2018-02-07.
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KS 180213 § 74 Bilagal

BESLUT FATTADE MED STÖD AV DELEGATION
Beslutsfattare: Janna Andersson
December 2017
Besluts
datum
2017-12-01

Pilgrimsfalken 3

Pilgrimsfalkens samf.

Servitut

2017-12-07

Västra Gärdet 2:1

Kustbevakningen

Arrendeavtal

2017-11-20

Faktorn 7
Slätten 1:1

FAVRAB

Servitut

2017-12-19

Ullared 2:205

VIVAB

Ledningsrätt

2017-12-20

Motorn 7

Kellebex AB

Arrendeavtal

Berörd fastighet

Motpart

Beslut

KS 180213 §74 Bilaga 2

BESLUT FATTADE MED STOD AV DELEGATION
Beslutsfattare: Janna Andersson
Januari 2018
Beslutsdatum
2018-01-22

Berord fastighet
i

Motpart

Beslut
Uppsagning Nyttjanderatt

KS 180213 §74 Bilaga 3

BESLUT FATTADE MED STÖD AV DELEGATION
Beslutsfattare: Anna Persson
December 2017

Besluts
datum
2017-12-13

Motpart

Beslut

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-11-30

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-11-30

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-11-30

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-11-30

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-11-30

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-11-30

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-12-04

Bygglovsemheten

Bygglovsyttrande

2017-12-06

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2017-12-06

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

Berörd fastighet

2017-12-21
-

2017-12-21
2017-12-21
2017-12-21

i

-

Småhustomt
Småhustomt

KS 180213 § 74 Bilaga 4
BESLUT FATTADE MED STÖD AV DELEGATION
Beslutsfattare: Anna Persson
Januari 2018
Besluts
datum
2018-01-17

Motpart

Beslut

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-17

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-17

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-17

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-17

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-17

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-19

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande

2018-01-22

Bygglovsenheten

Bygglovsyttrande
Uppsägning av
anläggningsarrende

2018-01-26

Berörd fastighet

Tröinge 6:4

Uppsala universitet

