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§ 131
Information – Överförmyndarnämndens ekonomi 2015.
KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Margareta Svernfors Rothell, överförmyndarchef och Lena Carlbom (C), ordförande i
överförmyndarnämnden informerar om överförmyndarnämndens ekonomi och mer
ingående om ersättningsregler för gode män och förvaltare.

3 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12

§ 132
Bildande av naturminne för ek på fastigheten Hallarna 1:1.
KS 2015-158
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna ”samrådshandling – förslag till beslut” för bildande av naturminne på
Hallarna 1:1 för samråd
Beslutsunderlag
”Samrådshandling – Förslag till beslut” daterad 2015-02-04.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun deltar tillsammans med 16 andra kommuner i Halland och Västra
Götaland i det lokala naturvårdsprojektet ”Värna skyddsvärda träd”. Syftet med projektet
är att öka kunskapen om stora, gamla träds värde för den biologiska mångfalden, samt att
bidra till att träden skyddas och förvaltas. Som en del av projektet och ett led i arbetet med
att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” föreslår stadsbyggnadskontoret
att eken vid Hallarnas Hembygdsgård skyddas genom naturminnesförklaring. För att gynna
eken har redan åtgärder vidtagits för att flytta närstående lyktstolpe våren 2014.
Ekonomi
Ingen intrångsersättning utgår till fastighetsägaren vid bildande av naturminne (enligt 31
kap 4§ miljöbalken).
Förvaltningskostnader föreslås utföras inom kultur- och fritidsförvaltningens befintliga
budget.
Tillkommande kostnader för bildande av naturminnet, t ex för inmätning och
informationsmaterial föreslås belasta kommunstyrelsens miljö- och naturvårdsbidrag.
Övervägande
Bristen på gamla träd och grov död ved i vårt landskap är en stor anledning till
utarmningen av den biologiska mångfalden. Många hotade insekter, svampar och lavar är
beroende av gamla grova träd. När en ek nått en ålder av 500 år eller mer har den utvecklat
speciella egenskaper – den innehåller en kombinationen av håligheter, död ved och mulm
som är mycket viktig för många hotade arter som är beroende av just denna typ av miljö.
Syftet med naturminnet är att bevara en för trakten ovanligt grov ek och dess biologiska
mångfald. Eken står utanför Hallarnas hembygdsgård. Den är delvis ihålig med död ved
och mulm, och har därmed förutsättningar att hysa flera hotade och sällsynta arter av
växter och djur.
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Markägaren är positiv till att eken blir ett naturminne. Eken bedöms vara ett särpräglat
naturföremål som kräver särskilt skydd och vård. Det instrument som bör användas för att
bevara eken är ett beslut om naturminne.
I Falkenbergs kommun är miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” prioriterat (”Plan för den
ekologiska hållbarheten” antagen av kommunfullmäktige 2011-12-20). Inrättandet av
naturminnet på fastigheten Hallarna 1:1 är att se som en åtgärd för att bidra till
uppfyllelsen av detta (av kommunen) prioriterade miljömålet samt att bidra till bevarandet
och gynnandet av den nationella biologiska mångfalden.
Beslutet strider inte mot översiktsplan eller detaljplan och är därmed förenligt med 7 kap
8§ miljöbalken.
Kommunen har inte tidigare fattat något beslut om naturminne.
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§ 133
Förlängning av tillstånd för vindkraftverk i Kattegatt (Skottarevet)
- Remissvar. KS 2015-142.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Meddela Näringsdepartementet att Falkenbergs kommun tillstyrker att det begärda
tillståndet enligt lagen om kontinentalsockeln förlängs.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2015-04-10, N2014/5436/FÖF.
Sammanfattning av ärendet
Näringsdepartementet remitterar Favonius ABs ansökan om förlängning av tillstånd att
utföra undersökningar av kontinentalsockeln inför uppförande av vindkraftverk i Kattegatt
i Falkenbergs kommun. Syftet med undersökningarna är att fastställa de tekniska
förutsättningarna för grundläggning samt förankring av fundament för vindkraftverk och
mätmast inom ett område på allmänt vatten utanför Falkenberg. Favonius AB ansöker om
att tillståndet förlängs till att gälla t o m 31 december 2018.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Falkenbergs kommun har tidigare tillstyrkt ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockeln
som nu är aktuellt att förlänga (ksau 2015-05-17, dnr KS05-0175). Det har inte
framkommit något nytt som ger anledning att ändra tidigare fattat beslut.
Yrkande
Cläes-L Ljung (M) yrkar avslag på tillstyrkan av det begärda tillståndet.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Claës-L
Ljungs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Reservationer
Claës-L Ljung (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
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Anteckning
Georgia Ferris (KD) och Lars Fagerström (FP) antecknar sina avvikande meningar till
protokollet.
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§ 134
Reparatören 7 - Information om planbesked. KS 2015-78
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Notera informationen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-05-05
Bilaga (Orienteringskarta, gällande detaljplan, foton), 2015-05-05
Sammanfattning av ärendet
Wallins Fastigheter har inkommit med en förfrågan om upprättande av ny detaljplan för
Reparatören 7. Fastighetsägaren önskar att detaljplanens markanvändning ändras till ”J –
småindustriändamål” med bibehållen bestämmelse med bensinförsäljning. Vidare att ”pl –
plantering” tas bort eller minskas för att möjliggöra bilparkering.
Fastigheten ligger på Smedjeholm och angränsar till väg 767 och Industrivägen.
Fastigheten omfattas av stadsplan från 1977. Markanvändningen anges till bensinförsäljning och därmed samhörigt bilserviceändamål. Zonen inom kvartersmark närmast väg 767
utgörs av ”pl - Planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas för upplag
eller parkering”.
Ansökan om planbesked har inkommit och handläggning har påbörjats.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har börjat handlägga planbeskedet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att notera informationen.
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§ 135
Detaljplan för Morups-Lyngen 2:10 m fl - Antagande.
KS 2010-302

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget för Morups-Lyngen 2:10 m.fl.
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna granskningsutlåtande med föreslagna revideringar av planförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, daterat 2015-05-07
Orienteringskartor
Plankarta Morups-Lyngen 2:10 m fl., Antagandehandling, daterad 2015-05-12
Planbeskrivning Morups-Lyngen 2:10 m.fl. Antagandehandling, daterad 2015-05-12
Särskilt utlåtande (granskningsutlåtande), daterat 2015-05-07
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2007-10-09 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av fastighet av Morups-Lyngen 2:10. Syftet med detaljplanen är att
reglera och trygga befintlig verksamhet och att möjliggöra avstyckningen av en del av
fastigheten Morups-Lyngen 2:10 m fl.
Planförslag har utarbetats och granskning har genomförts kring detta, enligt reglerna kring
s.k. normalt planförfarande.
Inkomna synpunkter under granskningsskedet finns sammanställda och kommenterade i ett
särskilt utlåtande (ett granskningsutlåtande).
Ekonomi
Planavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren, där fastighetsägaren står för
100 % av plankostnaderna.
Övervägande
Inkomna synpunkter mm föranleder till följande förslag av kompletteringar och
revideringar i planförslaget:
- Gränsdragningen för byggrätten på den östra samt västra sidan flyttas in cirka 1,5
meter.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att dessa kompletteringar och revideringar godkänns samt
att de reviderade planhandlingarna antas.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 136
Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Gabriella Geertinger (S) inkommen 2015-01-13
Sammanfattning av ärendet
Gabriella Geertinger (S) föreslår i en motion att möjligheten att anlägga hundrastgårdar i
Falkenberg utreds. Hon menar att det finns ett behov av ett inhägnat område där hundägare
kan släppa sina hundar fritt utan att behöva oroa sig för risken att hundarna ska skapa
skadegörelse, råka ut för olyckor eller skrämma personer som är rädda för hundar. Vidare
förklarar hon att hundrastgårdar skulle kunna vara ett sätt att utveckla innerstaden. I
motionen lämnas förslag på två centrumnära platser som skulle kunna passa för att anlägga
hundrastgård. Den ena platsen är området där järnvägen tidigare passerade genom stan och
det andra föreslagna området är Lövstaviken.
Ekonomi
En hundrastgård skulle kräva röjning av platsen, stängsel och grindar samt årlig skötsel.
Dessutom skulle det finnas behov av en bänk och papperskorg. I ett tidigare
medborgarförslag om hundrastgård i Falkenberg (KS 2012-118) beräknade kultur- och
fritidsförvaltningen att kostnaden för stängsel var cirka 350 kronor per löpmeter.
Kostnaden för röjning beräknades till 15 000 kronor och årlig skötsel ungefär 15 000
kronor.
Övervägande
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård (KS 2012-118). I det ärendet beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet
18 december 2012 att överlämna det till kultur- och fritidsnämnden som skulle överväga
det i sitt budgetarbete. Nämnden äskade därefter medel från kommunstyrelsen, men
kommunstyrelsen valde att inte prioritera en hundrastgård i 2014 års budget. Det har
därefter i januari 2015 inkommit ett medborgarförslag som handlar om att anlägga en
hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6 (KS 2015-22).
En hundrastplats i centrala Falkenberg har efterfrågats i flera olika sammanhang under de
senaste åren och det är tydligt att det finns ett intresse för en inhägnad plats där hundägare
kan släppa sina hundar och låta dem springa fria.
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Motionären har lämnat förslag på två områden i Falkenberg som hon anser skulle vara
lämpliga för en hundrastgård. Banområdet där gamla järnvägen passerade anser
kommunstyrelseförvaltningen vara mindre lämpligt i dagsläget. Området definieras
fortfarande som banområde och främst bör en utredning genomföras om vad området ska
användas till i stort i framtiden. Att däremot anlägga en hundrastgård i Lövstaviken skulle
vara ett möjligt alternativ att se vidare på. Under 2014 anlades och upprustades stigar och
sittplatser i Lövstaviksområdet för en förbättrad tillgänglighet. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är relevant att se vidare på Lövstaviksområdet, men även på
vilka andra platser i Falkenbergs som skulle kunna vara lämpade för ändamålet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att för
fullmäktige presentera förslag på platser i Falkenberg som skulle kunna vara lämpliga för
en hundrastgård. Förutsatt att det finns tillgänglig mark, bör nämnden öppna upp för
möjligheten att anlägga fler än en hundrastgård i Falkenberg, men syftet att öka
tillgängligheten för fler hundägare. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska anses behandlad.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar: bifall till liggande förslag med ändringen att
”kommunfullmäktige” byts mot ”budgetberedningen” så att förslaget lyder:
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser i Falkenberg som
skulle vara lämpliga att anlägga hundrastgård på. Förslagen ska vara kostnadsberäknade
samt innehålla en tidsplan för eventuellt anläggande av hundrastgård. Förslagen ska
presenteras för budgetberedningen under hösten 2015.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Sebastian Ghafari (S) antecknar sina avvikande meningar till
protokollet.
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§ 137
Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen
och gamla E6. KS 2015-22

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-20
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen i vilket förslagsställaren önskar en
hundrastgård i centrala Falkenberg där hundarna kan springa lösa och leka med varandra.
Grönområdet mellan Fajansvägen och gamla E6 föreslås som plats för en rastgård.
Ekonomi
En hundrastgård skulle kräva röjning av platsen, stängsel och grindar samt årlig skötsel.
Dessutom skulle det finnas behov av en bänk och papperskorg. I ett tidigare
medborgarförslag om hundrastgård i Falkenberg (KS 2012-118) beräknade kultur- och
fritidsförvaltningen att kostnaden för stängsel var cirka 350 kronor per löpmeter.
Kostnaden för röjning beräknades till 15 000 kronor och årlig skötsel ungefär 15 000
kronor.
Övervägande
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård (KS 2012-118). I det ärendet beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet
18 december 2012 att överlämna det till kultur- och fritidsnämnden som skulle överväga
det i sitt budgetarbete. Nämnden äskade därefter medel från kommunstyrelsen, men
kommunstyrelsen valde att inte prioritera en hundrastgård i 2014 års budget. Det har
därefter i januari 2015 inkommit en motion från Gabriella Geertinger (S) som också
handlar om att anlägga hundrastgårdar i Falkenberg (KS 2015-20).
En hundrastplats i centrala Falkenberg har efterfrågats i flera olika sammanhang under de
senaste åren och det är tydligt att det finns ett intresse för en inhägnad plats där hundägare
kan släppa sina hundar och låta dem springa fria. Kommunstyrelseförvaltningen tror dock
att det skulle finnas bättre lämpade platser än den som förslagsställarens har nämnt i sitt
förslag. Grönområdet mellan Fajansvägen och gamla E6 är bara delvis detaljplanelagt. I
söder ligger en plantskola och i norr är området privatägt. Dessutom är det väldigt nära till
en stor bilväg och en kraftledning. Det är istället relevant att se vidare på vilka platser i
Falkenbergs som skulle kunna vara bättre lämpade för ändamålet.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att
presentera förslag på platser i Falkenberg som skulle kunna vara lämpliga för en
hundrastgård. Förutsatt att det finns tillgänglig mark, bör nämnden öppna upp för
möjligheten att anlägga fler än en hundrastgård i Falkenberg, men syftet att öka
tillgängligheten för fler hundägare. Förslagsställaren ska informeras om de förslag som
nämnden presenterar samt om det beslut som kommunfullmäktige tar gällande
presenterade förslag. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska anses behandlat.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen att
”kommunfullmäktige” byts mot ”budgetberedningen” så att förslaget lyder:
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser i Falkenberg som
skulle vara lämpliga att anlägga hundrastgård på. Förslagen ska vara kostnadsberäknade
samt innehålla en tidsplan för eventuellt anläggande av hundrastgård. Förslagen ska
presenteras för budgetberedningen under hösten 2015.
2 Förslagsställaren ska informeras om budgetberedningens beslut gällande nämndens
förslag.
3 Därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Sebastian Ghafari (S) antecknar sina avvikande meningar till
protokollet.
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§ 138
Medborgarförslag om att ta bort gatsten på trottoarer
för bättre framkomlighet för rullstolar och rollatorer.
KS 2014-466

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren att en tillgänglighetsinventering är planerad 2015.
2 Prioriterade åtgärdförslag från inventeringen kommer utgöra underlag inför
budgetarbetet 2017.
3 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2014-12-09
Sammanfattning av ärendet
Torsten Sjöberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att gatsten ska
ersättas med asfalt för att förbättra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning
i Falkenberg.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och avger följande yttrande:
Vid nyanläggning tas alltid hänsyn till tillgänglighetsaspekterna i planering och
projektering. Att generellt ersätta gatsten med asfalt inom kommunens väghållningsområde
skulle innebära mycket höga kostnader.
I investeringsbudgeten för 2015 har 200 tkr avsatts för tillgänglighetsinventering av
allmänna platser i Falkenbergs centralort. Arbetet är tänkt att genomföras som ett
samarbetsprojekt där stadsbyggnadskontoret genom sin tillgänglighetsgrupp, och kulturoch fritidsförvaltningens park- och kustenhet deltar i arbetet.
Inventeringen syftar till att identifiera och kartlägga tillgänglighetsproblem i befintlig miljö
och att prioritera åtgärdsförslag så att resurserna för att förbättra tillgängligheten sätts in
där åtgärderna är till störst nytta.
Tekniska nämnden har genom att initiera ovanstående tillgänglighetsinventering ställt sig
bakom att ett sådant arbete ska genomföras. Tekniska nämnden avser att med
inventeringen som underlag äska ytterligare medel för att åtgärda bristande tillgänglighet.
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Resultatet av inventeringen kommer att arbetas in i kommunens fortsatta budgetarbete där
ställning kommer tas om föreslagna åtgärder är prioriterade eller ej.
Ekonomi
Medborgarförslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 139
Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten
för rullstolar och rollatorer på olika platser. KS 2014-467

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren att en tillgänglighetsinventering är planerad 2015.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2014-12-09
Sammanfattning av ärendet
Torsten Sjöberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att det årligen bör
göras en inventering över tillgängligheten i kommunen.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och avger följande yttrande:
I investeringsbudgeten för 2015 har 200 tkr avsatts för tillgänglighetsinventering av
allmänna platser i Falkenbergs centralort. Arbetet är tänkt att genomföras som ett
samarbetsprojekt där stadsbyggnadskontoret genom sin tillgänglighetsgrupp, och kulturoch fritidsförvaltningens park- och kustenhet deltar i arbetet.
Tekniska nämnden har genom att initiera ovanstående tillgänglighetsinventering ställt sig
bakom att ett sådant arbete ska genomföras. Tekniska nämnden avser att med
inventeringen som underlag äska ytterligare medel för att åtgärda bristande tillgänglighet.
Ekonomi
Medborgarförslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 140
Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats
väg 767/Strandvägen. KS 2012-151

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet cirkulationsplats väg
767/Strandvägen till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-04-15, § 34
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet avser ombyggnad av fyrvägskorsningen väg 767/Strandvägen till
cirkulationsplats.
Ekonomi
Projektet cirkulationsplats väg 767/Strandvägen hade ett budgetanslag på 5 mkr. Projektets
totala utfall uppgår till 4,9 mkr och lämnar en positiv avvikelse på 124 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.
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§ 141
Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. KS 2012-233

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet ventilationsanläggning Stadshuset till
protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-04-15, § 33
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet avser installation av ny ventilation i Stadshuset enligt nya riktlinjer
angående energihushållning i kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.
Ekonomi
Projektet ventilationsanläggning Stadshuset hade ett budgetanslag på 6 mkr. Projektets
totala utfall uppgår till 6,4 mkr. Underskottet på 392 tkr beror på oförutsedda utgifter.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.
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§ 142
Överföring av investeringsmedel för investeringsprojekt
Beläggning och belysning Solhagavägen till investeringsprojekt Gång- och cykelvägar. KS 2015-157

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Bevilja att medel för investeringsprojektet Beläggning och belysning Solhagavägen
(400 tkr) överförs till investeringsprojektet Gång- och cykelvägar, i första hand till
gång- och cykelväg på Läroverksgatan.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-04-15, § 36
Sammanfattning av ärendet
I investeringsplan finns medel avsatta för projekten Ombyggnad Batterivägen med 1 000
tkr 2014 samt Beläggning och belysning Solhagavägen med 400 tkr 2015.
Stadsbyggnadskontoret har under 2014 byggt ut gång- och cykelväg längs Batterivägen
och Solhagavägen. Delar av utbyggnaden vid Solhagavägen har bekostats av FABO enligt
exploateringsavtal. För gång- och cykelväg längs Batterivägen har kommunen beviljats
statsbidrag med 50 % av utgiften.
Genom att projektera i egen regi och samordna dessa två projekt har
stadsbyggnadskontoret kunnat hålla nere utgiften och färdigställa båda projekten utan att
utnyttja beviljade medel till Solhagavägen.
Tekniska nämnden föreslår att de avsatta men ej utnyttjade medlen för Beläggning och
belysning Solhagavägen överförs till investeringsprojektet Gång- och cykelvägar. I första
hand ska medlen användas till att bygga ut gång- och cykelväg längs Läroverksgatan i
samband med planerad utbyggnad av dagvattensystemet.
Ekonomi
För investeringsprojektet Beläggning och belysning Solhagavägen finns 400 tkr avsatt i
budget 2015. Dessa medel har ej utnyttjats utan utgiften för projektet har samordnats med
och kommer rymmas inom projektet Ombyggnad Batterivägen, där det finns 1 mkr avsatt i
budget. Förslaget innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi, då det endast avser en
omfördelning av medel.
Övervägande
Enligt gällande principer måste kommunfullmäktige godkänna att medel flyttas från ett
objekt till ett annat i investeringsplanen.
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Då arbete med utbyggnad av dagvatten vid Läroverksgatan är budgeterad och planerad till
2015, är det lämpligt att samordna detta med att bygga gång- och cykelväg längs samma
gata.
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§ 143
Information om säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder för
förskolor i två våningar – Tallkottens förskola. KS 2014-286
Sammanfattning av ärendet
Magnus Petersson, brandingenjör och Lars-Erik Wortmann, byggprojektledare, informerar
om vilka brandföreskrifter som gäller för Tallkottens förskola om kommunfullmäktige
beslutar om en förskola i två våningar.

22 (23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12

§ 144
Information om åtgärdsvalstudie för Tångarondellen KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen.
Beslutsunderlag
Åtgärdsstudie Tångarondellen, 2015-05-02
Sammanfattning av ärendet
Josefin Selander, planchef, informerar om åtgärdsvalstudie för Tångarondellen.
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