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§ 145
Dagvattenutredning Långasand - Information. KS 2013-187

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna informationen om dagvattenutredning Långasand till protokollet.
Beslutsunderlag
Översiktskarta
Utredning ”Långasand Dagvattenutredning, Norconsult 2015-05-15, inkl bilagor 1-8
Sammanfattning av ärendet
Dagvattenutredning för Långasandsområdet har utarbetats. Utredningen redovisar
befintliga förhållanden, konsekvenser vid kraftiga påfrestningar, förslag till åtgärder och
kostnads-uppskattningar för dessa samt redovisning av skilda ansvarsscenarier.
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2013-12-03 § 257, på bygglovsnämndens begäran,
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av detaljplan Å57 (del av
Risarp, Eftra, Skällentorp) med flera detaljplaner i Långasandsområdet. Detaljplanerna har
tillkommit under lång period och uppvisar därmed stora skillnader i reglering av byggrätter
mm. Detta har föranlett bygglovsnämnden att under åren medge avsteg, dispenser mm i en
omfattning som med tiden blivit ohållbar. En översyn samtliga detaljplaner i området var
därför enligt bygglovsnämnden angeläget.
Planarbete avses endast beröra bebyggda delar av Långasandsområdet (byggrätters
reglering på befintliga tomter). Eventuella kompletteringar med nya områden får prövas då
den fördjupade översiktsplanen för hela kustområdet prövat förutsättningarana för
kompletterande bebyggelse.
Långasandsområdet har en besvärlig dagvattensituation, med otillräckliga mottagare för
dag- och dränvatten och med oklara ansvarsförhållanden. En viktig förutsättning för
planarbetet är sålunda att utreda förutsättningarna för att klara ut befintlig situation och
även pröva möjligheterna att ta emot med vatten. En dagvattenutredning har genomförts
med konsultstöd (Norconsult AB) samt med aktivt deltagande från stadsbyggnadskontorets
skilda enheter samt från Vivab. I inledningen av arbetet har även vägföreningar,
fastighetsägarförening m fl hörts.
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Ekonomi
Utredningsarbetet har belastat stadsbyggnadskontorets ordinarie budget. Åtgärders
genomförande kommer att få konekvenser för flera parter och det fortsatta arbetet får
utvisa hur kostnaderna skall täckas och i vilken takt åtgärderna skall genomföras.
Övervägande
Framtagen utredning angående dagvatten i Långasand redovisar befintlig situation.
Mätningar har genomförts under ca ett halvår och en höjdmodell har utarbetats. Utifrån
dessa förutsättningar samt beaktande prognoser har analyser mm kunnat genomföras och
särskilt problematiska områden har kunnat identifieras.
Förslag till åtgärder för att förbättra situationen har vidare framtagits. Det handlar dels om
skötsel och rensning av befintliga bäckar och kulvertar och dels om kompletterande
avbördningsdiken. Detta är avlastande diken med en ”tröskel” vid inloppet. Normalt sett
rinner vatten i befintliga diken och avbördningsdikena är torra, men vid stora flöden
aktiveras dessa och avlastar därmed det befintliga systemet. Översiktliga
kostnadsuppskattningar för föreslagna åtgärder är redovisas.
Mot bakgrund av utredningens resultat har rekommendationer kring andel hårdgjorda ytor
(tak, asfalt mm) på bostadsfastigheter redovisats. Andelen hårdgjorda ytor får en direkt
påverkan på dagvattenflödena då sådana ytor inte magasinerar eller bromsar flöden.
Rekommendationerna kan lämpligen användas då byggrätter för skilda delar av området i
samband med översyn av gällande detaljplaner skall föreslås.
Slutligen redovisar utredningen ett intressant kapitel kring huvudmannaskap, ansvar mm.
Utredningen utgår från aktuell lagstiftning och behandlar tre möjliga modeller:
 Bildande av en ny gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering, vilken inkluderar
hela utredningsområdet.
 Inrättande av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, omfattande hela
utrednings-området. Detta kan ske med eller utan anvisande av förbindelsepunkt vid
respektive fastighet.
 Inrättande av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten omfattande del av
området, i kombination med upprättande av nya gemensamhetsanläggningar vilka
ansluts via avtal till verksamhetsområdet.
Utredningen lyfter fram för- och nackdelar med de skilda modellerna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att samråd sker kring utredningens innehåll med
länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddskontoret, samt med de fastighetsägar- och
vägföreningar som deltagit i arbetet. Kontoret avser därefter (efter sommaren) återkomma
med mer konkreta förslag till beslut.
I den nyligen antagna kommunövergripande översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande
strategier formulerats, vilka skall vara vägledande för vårt arbete med samhällsutvecklingen.
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Av dessa berörs framförallt strategi 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling och strategi
4 Styr bebyggelseut-vecklingen i kustnära lägen av pågående arbete.
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§ 146
Ullared 2:205 ny brandstation – godkännande av planförslag inför
samråd. KS 2015-80
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna upprättat planförslag för samråd i enlighet med reglerna kring s k
standardförfarande (PBL 5:7).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-05-15
Utdrag från KS 2015-03-10 § 57
Planförslag (plankarta samt beskrivning), 2015-05-15
Behovsbedömning, stadsbyggnadskontoret 2015-05-15
VA-utredning, Tyréns 2015-05-12
Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret erhöll 2015-03-10 § 57 uppdrag att påbörja planarbetet för ny
brandstation i Ullared. En plats utmed väg 153 norra sida, i höjd med Sönnerängssjön
angavs som lämpligt läge. Kommunstyrelsen beslöt vidare att planarbetet omedelbart
skulle inledas och därefter prioriteras.
Ekonomi
Kostnaderna för planarbetet belastar byggprojektet för ny brandstation.
Övervägande
Förslag till detaljplan för möjlig brandstation har utarbetats. Detaljplanen rymmer byggrätt
för ytterligare utveckling inom tomten, alternativt på angränsande tomt.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplaneförslaget skickas på samrådsremiss till
berörda. Enligt ny Plan och bygglag (PBL 2014:900 5 kap 7§) skall detaljplaner numer, i
normalfallet, tas fram enligt s k standardförfarande, vilket endast innebär en remiss.
I kommunens antagna översiktsplan ÖP2.0 har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen.
Av dessa berörs framförallt strategi 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling och
strategi 5 Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden av föreslagen
begäran om planläggning.
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§ 147
Medborgarförslag om undersökning av invånarnas
inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget och meddela förslagsställaren att föreslagen sifoundersökning inte kommer att beställas eller genomföras.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Weibull Larsson, daterat 2014-11-25
Redovisning av sifo-undersökning ”Inställning till vindkraftspark i Falkenberg”, april 2012
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att Falkenbergs kommun bör beställa och låta
genomföra en Sifo-undersökning för att utröna vad falkenbergarna egentligen tycker om
Kattegatt Offshore. Kommunen föreslås därefter beakta resultatet av undersökningen och
öppet redovisa detta för medborgarna.
Bakgrund
En ansökan om att få uppföra och driva en vindkraftspark i Kattegatt (projektet benämnt
Kattegatt Offshore) har inlämnats av Favonius AB till Mark- och miljödomstolen i
Vänersborg. Enligt gällande lagstiftning skall sådan ansökan prövas gentemot
Miljöbalkens krav och i den prövningen skall kommunens yttrande inhämtas. Falkenbergs
kommun (kommunfullmäktige 2013-09-24) yttrade sig till domstolen och tillstyrkte då
ansökan och samt av bolaget föreslagna villkor.
Ärendet med utredning för en möjlig vindkraftspark i denna del av Kattegatt har pågått i
flera år. Kommunen har därvid informerats och deltagit i flera samråd. Kommunen har i
antagen vindkraftsplan samt i gällande översiktsplan anvisat ett område som
överensstämmer med ansökan som ett lämpligt vindkraftsområde.
Ekonomi
Kostnaden för att genomföra en undersökning enligt förslag har inte utretts.
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Övervägande
En Sifo-undersökning genomfördes 2012 på beställning av sökanden (Favonius AB).
Stadsbyggnadskontoret kan inte, av den redovisning kring denna som lämnats, göra
bedömningen att frågorna i undersökningen varit vinklade.
Kommunens inställning till anläggande av en vindkraftspark i denna del av Kattegatt har
varit känd länge. Kommunen har sedan början av 2000-talet vid ett flertal tillfällen beslutat
till förmån för anläggande av havsbaserad vindkraft.
En ny undersökning av medborgarnas inställning förväntas inte ge annat resultat och något
nytt ställningstagande från kommunen fordras ej. Sedan kommunen september 2013 avgett
sitt yttrande över aktuell ansökan till Mark- och miljödomstolen ligger avgörandet där (nu
hos Mark- och miljööverdomstolen).
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ingen ytterligare undersökning, så som det beskrivs i
medborgarförslaget, genomförs.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att medborgarförslaget ska avslås istället för att
anses besvarat i och med att stadsbyggnadskontoret föreslår att ingen undersökning ska
genomföras.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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§ 148
Information om tävlingsprogram för arkitekttävlingen om
Kunskaps- och kulturcentrum. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att information lämnats om arkitekttävlingen för kunskaps- och
kulturcentrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av information om den planerade arkitekttävlingen
för kunskaps- och kulturcentrum. Den 26 maj presenteras de 4 arkitektfirmor som ska delta
i tävlingen.
Anteckning
Conny Nilsson från Sweco deltar och föredrar ärendet.
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§ 149
Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv.
KS 2015-190

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till avsiktsförklaring med Falkenbergs Bostads AB varigenom
parterna är överens om en framtida överlåtelse av fastigheten Navet 1.
Beslutsunderlag
Kartbilaga
Förslag till avsiktsförklaring med Falkenbergs Bostads AB – upprättat av SBK 2015-05-15
Sammanfattning av ärendet
Inom kvarteret Krispeln kommer ett nytt Kunskaps- och Kulturcentrum att uppföras.
Projektet omfattar tillbyggnad av gymnasieskola samt nytt bibliotek och under sommaren
2015 kommer en arkitekt-/projekttävling att genomföras. Tävlingen omfattar utformning
av byggnaden samt utformning av en stadsplaneskiss för hela kv Krispeln m fl. En viktig
del i utformningen är att byggnaden blir en betydande del av stadsbilden där biblioteket är
den publika delen som möter stadens centrum. Vidare ska byggnaden samverka med
stadskärnan och dess offentliga platser. För att möjliggöra detta har styrgruppen tagit
beslut den 8 maj 2015 om att det så kallade Murtanhuset kan tänkas bort i tävlingen om det
gynnar utformningen av Kunskaps- och Kulturcentrum samt de övergripande planerna för
kvarteret. Parallellt och efter tävlingen kommer en ny detaljplan att tas fram för området
för att reglera byggrätten för Kunskaps- och Kulturcentrum samt för att möjliggöra nya
byggrätter för bostäder mm.
Murtanhuset är beläget på fastigheten Navet 1 som ägs av Falkenbergs Bostads AB
(FABO) Byggnaden innehåller både bostadslägenheter och lokaler. För att möjliggöra att
även fastigheten Navet 1 ingår i tävlingsområdet i kommande arkitekt-/projekttävlingen
har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram mellan kommunen och FABO. FABOs
styrelse har godkänt avsiktsförklaringen den 18 maj 2015.
Genom avsiktsförklaringen är parterna överens om att fastigheten skall överlåtas till
kommunen om vinnande arkitektförslag innebär en utformning där Murtanhuset inte längre
finns kvar och där platsen utformas på annat sätt och för annan användning. Om förslaget
istället redovisar att Murtanhuset ska bibehållas är parterna överens om att
avsiktsförklaringen faller. Fastigheten överlåts när detaljplanen för området har vunnit laga
kraft. Som ersättning för överlåtelsen skall kommunen i första hand erbjuda byggrätter
inom kv Krispeln och i andra hand byggrätter inom andra delar av kommunen med
likvärdigt läge. Fastigheten överlåts vid tidpunkten för tillträdet med befintliga hyresgäster.
I samråd med kommunen skall bolaget verka för omflyttning av befintliga
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lokalhyresgäster. Däremot är avsikten att omflyttning av bostadshyresgäster påbörjas efter
det att detaljplanen vunnit laga kraft och kommunen övertagit fastigheten. Bolaget har
dock ansvaret för omflyttningen även efter det att kommunen övertagit fastigheten.
För att reglera köp och ovanstående villkor kommer ett separat köpekontrakt att upprättas.
Parterna är överens om att framtida överlåtelse av fastigheten och överlåtelse av byggrätter
skall ske utifrån affärsmässiga grunder. Fastigheten har i mars 2015 värderats till 11,8
miljoner och värdet av byggrätter inom området har bedömts till 1 700 kr/kvm BTA under
förutsättning att upplåtelseformen är hyresrätter.
Avsiktsförklaringen reglerar även att FABO ska erlägga en exploateringsersättning om
byggrätten inom deras fastigheter Krispeln 10 och Kvarnvingen 2 ökar i kommande
detaljplaneförslag. Avsiktsförklaringen skall ersättas av köpekontrakt eller
exploateringsavtal senast 2020-12-31 annars upphör den att gälla.
Ekonomi
Då avsikten är att framtida överlåtelse i första hand genomförs som ett byte inom området
så påverkas kommunens ekonomi så till vida att intäkterna från kommande exploatering
kan komma att bli mindre. Genom att tillåta att byggnaden för Kunskap- och
Kulturcentrum skjuts fram mot platsen där Murtanhuset är beläget ses dock en möjlighet
till en mer samlad exploatering och ökad exploateringsgrad för bostäder mellan Kunskapoch Kulturcentrum och Igeldammsvägen/Arvidstorpsvägen.
Falkenbergs kommuns kostnader i samband med köp av fastigheten Navet 1 exempelvis
rivning, kompensation till hyresgäster mm lagerförs i ett nytt exploateringsprojekt för hela
kvarteret Krispeln. Kostnaderna påverkar inte kommunens resultat förrän kommunen
börjar sälja byggrätter inom området. Då avräknas intäkterna från försäljning av byggrätter
mot beskärd del av lagret och överskottet förs in i kommunens resultaträkning.
Övervägande
Genom att i kommande arkitekt-/projekttävling ge arkitektkontoren frihet att placera
kommande Kunskap- och Kulturcentrum så att entréer och bibliotek har möjlighet att möta
de centrala delarna av staden ges en bättre möjlighet till en arkitektonisk helhetslösning
och samverkan med stadskärnan och dess offentliga platser.
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§ 150
Köp av fastigheten Tröinge 6:4 m fl. KS 2015-181

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering i vilken hela fastigheterna Tröinge
6:4, Tröinge 6:83, Tröinge 10:8, Töringe 14:6 och Vinberg 2:107 överförs till mark som
ägs av Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering – upprättad 2015-04-07 av SBK
yttrande 2015-05-08
Karta
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun köper Falkenbergs Näringsliv ABs (FNAB) hela innehav av
exploateringsbar mark runt Falkenbergsmotet. Detta sker genom att marken regleras till
kommunala fastigheter.
Överenskommelsen om fastighetsreglering innebär att hela fastigheterna Tröinge 6:4,
Tröinge 6:83, Tröinge 10:8, Töringe 14:6 och Vinberg 2:107, om totalt ca 224 ha mark,
överförs till tre angränsande fastigheter som ägs av Falkenbergs kommun. Dessa tre
kommunala fastigheter är Falkenberg Tröinge 15:1, Falkenberg Tröinge 6:75 och
Falkenberg Töringe 7:3. Falkenbergs kommun bekostar fastighetsregleringen. Som
ersättning för marköverlåtelsen erlägger Falkenbergs kommun 70 150 000 kronor till
FNAB. Tillträdesdag är den 1 september 2015.
Samtliga rättigheter och avtal som belastat FNABs fastigheter övertas av Falkenbergs
kommun på tillträdesdagen. Falkenbergs kommun övertar även ansvaret för de återstående
exploateringsåtgärder (utbyggnad av industrivägar) som åvilat FNAB enligt
exploateringsavtal kopplade till de aktuella markområdena. Kostnadsansvaret för den
pågående detaljplanen, Vinberg 1:3 mfl, som berör del av det aktuella markområdet
övertas även den av Falkenbergs kommun på tillträdesdagen. I övrigt innehåller
överenskommelsen sedvanliga villkor.
Överenskommelsen är godkänd av FNABs styrelse.
Ekonomi
Falkenbergs kommuns kostnader för inköp av fastigheterna lagerförs i ett nytt
exploateringsprojekt för industriområde runt Falkenbergsmotet. I detta
exploateringsprojekt lagerförs även kostnaderna för fastighetsregleringarna, kommande
detaljplanekostnader, utbyggnadskostnader för industrivägar med flera
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exploateringskostnader. Dessa kostnader påverkar inte kommunens resultat förrän det år
som kommunen säljer färdiga industritomter inom området. Då avräknas köpeskillingen
för industritomterna mot beskärd del av lagret och överskottet förs in i kommunens
resultaträkning.
Övervägande
Ersättningen följer de värderingar utav fastigheterna som är utförda under januari 2015
utav två auktoriserade värderingsbyråer. Fastigheterna hade ett bokfört värde vid årsskiftet
som uppgick till ca 63 500 000 kr.
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§ 151
Reparatören 7 – Ansökan om planläggning. KS 2015-78
Ärendet utgår och tas åter upp för beslut i juni 2015.
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§ 152
Kvalitetssäkring av kommunens byggprocesser – redovisning av
uppdrag. KS 2015-109
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna informationen om utredningen Kvalitetssäkring av kommunens
byggprocesser.
Beslutsunderlag
Utredning Kvalitetssäkring av kommunens byggprocesser. Owe Wigren, april 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har ett uppdrag i budget 2015 att föreslå hur kommunens byggprocesser
kan kvalitetssäkras avseende krav, kostnad och beställning. En utredning har tagits fram
och denna presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Anteckning
Owe Wigren, konsult, föredrar ärendet.
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§ 153
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för kusten – godkännande
av programsamråd och inriktningsbeslut. KS 2014-273

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna programsamrådsredogörelsen med föreslagna revideringar och
rekommendationer för fortsatt arbete.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-05-20
Programsamrådsredogörelse 2015-05-20 – koncept
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat och samrått
programhandling till fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten.
Programhandlingen har syftat till att titta på vilken inriktning fortsatt arbete med
framtagande av den fördjupade översiktsplanen ska ha.
Samrådet, som bedrevs 2014-02-04 till 2015-04-06, beskrivs närmare i samrådsredogörelsen tillsammans med inkomna yttranden och kommentarer till dessa. Under
samrådet inkom 35 skriftliga yttranden, 100 webbenkätsvar där 49 stycken har lämnat
synpunkter i fritextfältet, synpunkter från 4 workshops och 1 webbworkshop samt att
dialog genomförts med en skolklass på Långavekaskolan. De flesta visar på en inriktning
där en fortsatt utveckling har starka förtecken av bevarande av naturmiljö, hav och strand.
Ekonomi
Kostnaderna för planarbetet, inklusive kostnader för tillhörande utredningar belastar
stadsbyggandskontorets (planenhetens) budget.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att det fortsatta arbetet bedrivs enligt ÖP 2.0s strategier
och dess strukturbild samt föreslagna revideringar med inriktning utveckling i kombination
med bevarande av naturmiljö och kust.
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§ 154
Detaljplan för Hjortsberg 3:37 – planavtal. KS 2013-423

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete för del av Hjortsberg 3:37.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag om planavtal för detaljplan Hjortsberg 3:37, daterat 2015-05-19
Karta över planområdet
Förslag till planavtal, godkänt av Ulrik Andersson 2015-05-05
Sammanfattning av ärendet
Efter ansökan från stugägarföreningen Sillen och Sjötungan ek. för, att planlägga
Hjortsberg 3:37gav kommunstyrelsen den 2014-09-09 § 213 stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att, efter tecknat planavtal, påbörja detaljplanearbete för del av Hjortsberg 3:37.
Planarbetet syftar till att detaljplanelägga för bostadsändmål; en eller två tomter, på del av
Hjortsberg 3:37.
Det aktuella planområdet är i dagsläget planlagt som allmän plats/park. I
delöversiktsplanen för Falkenbergs centralområde, från 2007, redovisas området som
Natur. Området ligger inom utpekat riksintresse för friluftsliv. Tidplan samt
utformningsförslag arbetas fram i den kommande planprocessen.
Planarbetet avses som standardförfarande (PBL kap 5 § 7).
Förslag till planavtal med Sillen och Sjötungan ek. för, är upprättat och har godkänts av
Ulrik Andersson, ordförande.
Ekonomi
Planavtalet påverkar inte nämndens ekonomi då sökanden står för 100 % av
plankostnaderna.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för detaljplanearbetet för del av Hjortsberg
3:37 godkänns.
Yrkande och propositionsordning
Per Svensson (S) yrkar på att planavtal för del av Hjortsberg 3:37 avslås. Dahn Persson (S)
instämmer i yrkandet.
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Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag, Nej-röst för bifall till Per Svenssons yrkande.
Ja-röster:
Mari-Louise Wernersson (C)
Claës Ljung (M)
Lars Fagerström (FP)

Nej-röster:
Per Svensson (S)
Dahn Persson (S)

Med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med
stadsbyggnadskonförslag.
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till fördel för Per Svenssons yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Sebastian Ghafari (S) antecknar sin avvikande mening till
protokollet.
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§ 155
Utvärdering av Werners Hages förskola – Redovisning.
KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om utvärdering av Werners hage till protokollet.
Beslutsunderlag
Utvärdering av typförskola Werners hage, 2015-05-07.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har under budgetprocessen 2014 gett barn- och utbildningsförvaltningen
ett uppdrag att senast i maj 2015 utvärdera förskolan Werners hages verksamhet och
lokaler. Fokusgruppsintervjuer har genomförts med skolans personal och vårdnadshavare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om resultatet av intervjuerna.
Överlag var de som intervjuades positiva till utformningen av förskolan. Utredningen visar
även att det är viktigt att det finns tid för organisationen att utvecklas eftersom
verksamheten fortfarande är ny.
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§ 156
Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4.
KS 2015-169

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Skicka skrivelse daterad 15 maj 2015 som kommunens svar på remissen.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2015-05-15. Ansökan med sammanfattningar av teknisk beskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning.
Sammanfattning av ärendet
Släryds Grus & Entreprenad AB ansöker om att under 20 års tid maximalt ta ut 4800000
ton berg med ett maximalt uttag om 300000 ton per år inom nuvarande bergtäkt på
fastigheten Stafsinge 6:4. Vidare omfattar tillståndsansökan losshållning, krossning,
sortering och transporter av bergmaterial inom brytningsområdet samt tillstånd att sänka
grundvattennivån till -10 meter inom brytningsområdet och bortleda maximalt 75000
kubikmeter grundvatten mm till Ramsjö kanal.
Släryd Grus & Entreprenad AB har bedrivit verksamhet i området sedan 1991. Nuvarande
tillstånd gäller med vissa begränsningar till 31 december 2016.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
Det får anses var god hushållning med naturresurser att utnyttja befintlig täkt i stället för
att öppna upp för brytning på ny plats.
I ÖP 2.0 har en avvägning gjorts mellan olika faktorer innan ställningstagandet blev att
vidare utreda området för täkt av krossberg. Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att
platsen för täkten ur ett samhällsplaneringsperspektiv bör anses lämpad.
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§ 157
Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. KS 2014-164

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten genomlysning av energifrågor utifrån ett helhetsperspektiv till
protokollet.
2 Elnätet ska tillsvidare ägas och drivas av Falkenberg Energi AB.
3 Elhandel under de närmaste 2-3 åren ska bedrivas som ett affärsområde inom FEAB i
avvaktan på stabilisering av marknadsläget.
4 Herting kraftstation ska finnas kvar inom kommunen, samt att all verksamhet såväl
energimässiga som finansiella flöden och risker överlåts på FEAB genom
nyttjanderättsavtal.
5 Ägandet av vindkraftverken ska tills vidare finnas kvar hos kommunen.
6 Ge Falkenbergs Stadshus AB:s och Falkenberg Energi AB:s styrelser i uppdrag, vad
gäller fjärrvärmeverksamheten, att utreda samarbete med andra intressenter.
7 Anteckna att uppdraget 2013-01-29, § 7 därmed är genomfört.
Beslutsunderlag
Yttrande från Stadshus AB 2014-05-26 (Jan Fritz)
Yttrande från Falkenberg Energi AB 2014-05-28
KPMG: Utredning Energifrågor ur ett helhetsperspektiv, april 2014
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-29, § 7 att ge en oberoende utredare i uppdrag att
tillsammans med FEAB genomföra en analys av energifrågorna i kommunen och FEAB.
Beslutet togs i samband med behandlingen av en motion av Stig Agnåker (C) m fl. Syftet
med motionen var att säkerställa att FEAB och kommunen står väl rustade organisatoriskt
och produktionsmässigt för att möta framtidens utmaningar inom energiområdet.
KPMG är företaget som fick uppdraget att genomföra genomlysningen. Utredningen
föreslår sammanfattningsvis att all kompetens och alla resurser inom energiområdet (Elnät,
Elhandel, Vattenkraft, Vindkraft och Fjärrvärme) bör samlas inom FEAB. Därmed, menar
man, att energiverksamheterna renodlas och skiljs från övrig kommunal kärnverksamhet.
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FEAB och Stadshus AB har med anledning av genomlysningen beretts möjlighet att ånyo
yttra sig i ärendet och anför i sammanfattning följande: (Se respektive yttrande i sin
helhet.)
Stadshus AB:
Stadshus AB:s styrelse delar inte utredarens mening i alla frågor:
Elnät: I linje med vad utredaren föreslår förordas att elnätet, med hänsyn till den goda
lönsamheten, samt den osäkerhet som rådet avseende reglering kring intäktsramar även
fortsättningsvis ägs och drivs inom FEAB.
Elhandel: I linje med vad utredaren föreslår förordas en översyn av strategin kring
Elhandel bland annat till följd av genomförda och förväntade politiska beslut rörande den
nordiska slutkundsmarknaden och de s k ”tillsvidareavtalen”. Elhandel ska därför under de
närmaste 2-3 åren bedrivas som ett affärsområde inom FEAB i avvaktan på stabilisering av
marknadsläget.
Vattenkraft: I linje med vad utredaren föreslår förordas att Herting kraftstation ligger kvar
inom kommunen. Utredaren föreslår att all verksamhet såväl energimässiga som finansiella
flöden och risker överlåts på FEAB genom nyttjanderättsavtal.
Stadshus AB:s styrelse föreslår att driften av anläggningen läggs över till FEAB genom ett
driftsavtal. Den finansiella risken ska ligga kvar inom kommunstyrelseförvaltningen då det
finns skattemässiga fördelar att låta kommunen redovisa ett bedömt positivt resultat.
Vindkraft: Stadshus AB:s styrelse förordar att ägandet av vindkraftverken ligger kvar hos
kommunen. Anledningen till att vindkraftverken förvärvades av kommunen var att det
fanns skattemässiga fördelar att bedriva verksamheten i förvaltningsform.
Bolagsskattefördelen finns fortfarande kvar, även om möjligheten att kvitta energiskatt
från egenproducerad energi har begränsats och ser ut att begränsas än mer i framtiden.
Stadshus AB:s styrelse förordar att driften av vindkraftparken läggs över till FEAB genom
driftsavtal.
Fjärrvärme: Nuvarande anläggning står inför stora investeringar utan att nya kunder till
fjärrvärmen är aktuella att ansluta. Detta får till följd att fjärrvärmen som ett bra miljömål
kommer att minska. Priset på fjärrvärmen är hög, samtidigt som avkastningen är låg. Små
fjärrvärmebolag köps idag upp av ett mindre antal större bolag, vilka har mer kunskap och
kompetens. Stadshus AB:s styrelse förordar att fjärrvärmeverksamheten avyttras.
Falkenberg Energi AB:
Sammanfattningsvis ställer sig FEAB bakom utredningens förslag.
FEAB håller med utredningen om att bolaget har den organisation som krävs för att
kompetensmässigt bedriva all energirelaterad verksamhet som idag finns inom koncernen.
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FEAB är positivt inställd till att samla alla energitillgångar inom en och samma
organisation med syfte att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation.
Elnät och elhandel:
Både elnät och elhandel kommer att påverkas av kommande regleringar. Lagändringarna är
försenade och det är inte klart än hur de kommer att se ut. Inom Falkenberg Energihandel
pågår ständigt arbete med att avgöra om och när rätta tillfället är för eventuell avyttring av
elhandelsverksamheten. FEAB är positiva till att elnätet ska behållas inom bolaget.
Vindkraft och vattenkraft:
FEAB ser positivt på att starta en detaljerad utredning för att ta fram marknadsmässiga
avtal och villkor för de förändringar som utredningen föreslår avseende Lövstaviken och
Hertings kraftstation. FEAB:s ställningstagande angående överlåtelse av kraftproduktionen
grundar sig i en helhetsbedömning och där transaktionen genomförs på ett skatteeffektivt
sätt.
Fjärrvärme:
Fjärrvärme verksamheten arbetar efter utredningens förslag. Genom att ständigt förbättra
bränslemixen förbättras resultatet och genom att genomföra tekniska förbättringar skapas
utrymme för att ansluta fler kunder på sikt. Dessa åtgärder syftar till att utveckla
affärsområdet fjärrvärme. Utredningens förslag om samarbete med andra intressenter är
helt i linje med FEAB:s nuvarande hållning.
Ekonomi
Beslutet kommer att påverka kommunens och Falkenbergs Energi AB:s ekonomi.
Kommunstyrelseförvaltningen kan dock inte i dag ange vilka ekonomiska följder
förväntade politiska beslut rörande den nordiska slutkundsmarknaden och de s k
”tillsvidareavtalen” kommer att få. Det är inte heller möjligt att på förhand ange vad en
avyttring av fjärrvärmeverken kommer att medföra.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till Stadshus AB:s yttrande i sin helhet.
Yrkande och propositionsordning
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att orden ”alternativt påbörja avyttring av
densamma” i beslutspunkt 6 tas bort. Claes-L Ljung instämmer i yrkandet.
Per Svensson (S) yrkar på att ordet ”Uttala” först i beslutspunkt 2,3, 4 och 5 tas bort.
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Per Svenssons yrkande och finner det antaget.

23 (38)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26

§ 158
Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg –
information. KS 2014-471
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att motion om återinförande av kommunal handikappomsorg
har diskuterats.
Sammanfattning av ärendet
Inför socialnämndens beslut (27 maj) om motion om kommunal handikappomsorg
informeras kommunstyrelsens arbetsutskott om socialnämndens förslag till beslut på
motionen. Ärendet kommer även att tas upp till beslut av kommunstyrelsen 2 juni 2015.
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§ 159
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
motioner. KS 2015-183

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2015-05-12
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år, vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december, redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.
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§ 160
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. KS 2015-184

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2015-05-12.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december redogöra för de medborgarförslag som ännu
inte beslutats om i kommunfullmäktige.
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§ 161
Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
m fl lagar. KS 2015-177

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2015-03-31 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut § 79, 2015-04-29
Rapport – ej verkställda beslut enl SoL 16 kap. 6 § och LSS 28 §.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till
Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer. Även kommunfullmäktige
ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

27 (38)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26

§ 162
Tillgänglighetsanpassning av Vessigebroskolan. KS 2015-178
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna förstudie för att utreda tillgänglighetsanpassning av Vessigebroskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 32
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden begär godkännande att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att
genomföra en förstudie för att utreda tillgänglighetsanpassning av Vessigebroskolan. Det
är idag svårt för en rullstolsburen person att på egen hand ta sig fram igenom skolan. Detta
innebär problem för elever med funktionsnedsättning samt när skolan utnyttjas som
vallokal i de allmänna valen. Åtgärder som efterfrågas är bland annat hiss, ramper,
dörröppnare och anpassning av toaletter.
Ekonomi
I det fall förstudien resulterar i ett investeringsprojekt kommer utgiften ingå i projektet. I
annat fall ska barn- och utbildningsnämndens bära kostnaderna inom befintlig
driftsbudgetram.
Övervägande
Enligt gällande investeringsprinciper ska begäran om förstudie av investeringsprojekt
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter kan barn- och
utbildningsförvaltningen överlämna en förfrågan om förstudie till stadsbyggnadskontoret.
Då förstudien är klar avgör barn- och utbildningsförvaltningen ifall man ska gå vidare med
investeringsförfrågan, som i så fall äskas i tekniska nämndens investeringsbudget och
behandlas i budgetberedningen.
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§ 163
PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i
kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Till revisorerna överlämna yttrande i enlighet med ekonomienhetens skrivelse.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-05-08
Brev från Falkenbergs kommuns revisorer 2015-01-29
PWC: Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess
Bilaga 1: Skrivelse till revisorerna 2015-04-30
Bilaga 2: Checklista för filöverföring
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har fått ta del av rapport från PWC angående intern kontroll i
kommunens huvudboksprocess. Vi har svarat på samtliga punkter i en skrivelse till
revisionen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Revisionens sammanfattade bedömning är att den interna kontrollen som kommunstyrelsen
har i alla delar inte är tillräcklig och inte helt tillfredställande. Revisionen rekommenderar
att det ska finnas kontroller vid överföringspunkter mellan fakturasystemet (Raindance)
och förvaltningarnas administrativa system (olika försystem).
För att säkerställa detta har vi skapat en checklista för filöverföring som användarna ute på
enheterna ska använda. Denna ska även undertecknas av den person som gör
filöverföringen. Vi rekommenderar att detta granskas vid den årliga interna kontrollen.
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§ 164
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 för januari – april 2015.
KS 2015-155

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 1 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 1 för 2015. Totalt uppvisar
kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med
6 659 tkr.
Fysisk och teknisk planering prognosticerar ett överskott med 3 775 tkr,
exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 1 000 tkr samt
kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticerar ett underskott om
1 570 tkr. Sammantaget blir det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen 153 447
tkr mot budgeterat 156 652 tkr.
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§ 165
Tertialrapport 1 för januari – april 2015. KS 2015-139

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna tertialrapport 1 för januari – april 2015.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 januari – april 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomi- och strategienhet har upprättat tertialrapport 1
för januari till och med april.
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§ 166
Översyn av stiftelsestrukturen i Falkenbergs kommun.
KS 2013-413

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdraget att utreda konsekvenserna av ökade förvaltningskostnader för stiftelserna
samt att framlägga förslag om avveckling och/eller sammanslagning av stiftelser har
med denna utredning genomförts.
2 Ansökan om permutation ska inlämnas till Kammarkollegiet enligt de riktlinjer som
redovisas i utredningen.
3 Avgiften för ansökan ska belasta respektive stiftelse.
4 Koncernekonom David Sjölinder ges i uppdrag att vara förvaltarens ombud vid
ingivande av ansökan med rätt att göra justeringar av ansökan under handläggningens
gång. Detta uppdrag innefattar också rätt att inge ansökan till tillsynsmyndigheten
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län) om denna möjlighet kan vara tillämplig.
5 Anteckna att det i ett fall - Stiftelsen John Johanssons donationsfond - krävs beslut av
socialnämndens arbetsutskott för att ansökan ska kunna göras.
Beslutsunderlag
Dokumenten Översyn av stiftelsestrukturen i Falkenbergs kommun, Kammarkollegiets
anvisningar om permutation av stiftelser och Förteckning över stiftelser förvaltade av
kommunstyrelsen i Falkenberg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett konsekvenserna
av de ökade förvaltningskostnaderna för stiftelserna och lämnar förslag till vilka stiftelser
som bör vara kvar, vilka som skall kunna sammanslås respektive avvecklas. Synpunkter på
förslaget har inhämtats från berörda förvaltningar och revisorer, vilka i huvudsak är
positiva.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 167
Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska
donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen
Lennart Karlssons Minnesfond. KS 2015-154

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna årsredovisningarna för år 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen,
Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsår 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen
Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har överlämnat årsredovisningar för år 2014 för Stiftelsen Rörbeckska
donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.
Enligt bestämmelserna är det den ordinarie styrelsen som ska underteckna
årsredovisningen, inte ersättare.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 168
Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser
understigande 1,5 mkr. KS 2015-153

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna räkenskapssammanställning för följande stiftelser:




















Stiftelsen Fågelfonden
Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond
Stiftelsen Joakims minnesfond
Stiftelsen Janne Anderssons donation
Stiftelsen Sofia Haags donationsfond
Stiftelsen Britta Gröndells fond
Stiftelsen Einar Sjödins fond
Stiftelsen Samfond I
Stiftelsen Samfond II
Stiftelsen C A Bergströms kulturfond
Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus
Stiftelsen Syskonen Brolins donation
Stiftelsen Falkenbergs sjukfond
Stiftelsen Falkenbergs socialfond
Stiftelsen Falkenbergs skolfond
Stiftelsen Per Svenssons donation 1
Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond
Stiftelsen Per Svenssons donation 2
Stiftelsen John Johanssons donationsfond

Beslutsunderlag
Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5
mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande,
gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka
understiger 1,5 mkr.
Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 169
Firmateckning för stiftelser. KS 2015-187

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Stiftelsen Fågelfonden, Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond, Stiftelsen Joakims
minnesfond, Stiftelsen Janne Anderssons donation, Stiftelsen Sofia Haags
donationsfond, Stiftelsen Britta Gröndells fond, Stiftelsen Einar Sjödins fond, Stiftelsen
Samfond I, Stiftelsen Samfond II, Stiftelsen C A Bergströms kulturfond, Stiftelsen
Samfond Älvgårdens servicehus, Stiftelsen Syskonen Brolins donation, Stiftelsen
Falkenbergs sjukfond och Stiftelsen Falkenbergs socialfond tecknar namn och firma
enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens andre vice ordförande i förening
med David Sjölinder eller Jan Fritz tecknar stiftelsens namn och firma två i förening.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från ekonomienheten 2015-05-15.
Sammanfattning av ärendet
Föregående beslut om rätt att underteckna skrivelser och handlingar för de stiftelser där
kommunstyrelsen är styrelse eller förvaltare, 2013-11-05 § 237, behöver uppdateras.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
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§ 170
Firmateckning för registrerade stiftelser. KS 2015-187

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Stiftelsen Rörbeckska Donationen, Stiftelsen Falkenbergs Skolfond, Stiftelsen Per
Svenssons Donation 1, Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms Stipendiefond, Stiftelsen
Per Svenssons donation 2, Stiftelsen John Johanssons Donationsfond, Stiftelsen Lennart
Karlssons Minnesfond och Stiftelsen Heljasfonden tecknar namn och firma enligt
följande:
Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens andre vice ordförande i förening
med David Sjölinder eller Jan Fritz tecknar stiftelsens namn och firma två i förening.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från ekonomienheten 2015-05-15.
Sammanfattning av ärendet
Föregående beslut om rätt att underteckna skrivelser och handlingar för de registrerade
stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse eller förvaltare, 2013-11-05 § 236, behöver
uppdateras.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
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§ 171
Utdelning av medel ur stiftelsen Lennart Karlssons
minnesfond. KS 2015-188

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Utdela medel enligt följande:
-

61 106 kr till Vinberg – Ljungby församling – motsvarande 75 % av utdelningsbart
belopp för räkenskapsåret 2014.
20 368 kr till Falkenbergs Ornitologiska Förening – motsvarande 25 % av
utdelningsbart belopp för räkenskapsår 2014.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag från ekonomienheten 2015-05-15.
Ansökningshandling från Thomas Andersson, Falkenbergs Ornitologiska förening.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja fågellivet i Hallands län samt
utsmyckning och skötsel av Vinbergs kyrkogård så att begravningsplatserna hålls i ordnat
och vårdat skick. Vinberg – Ljungby församling ska enligt testamentet erhålla 75 % av
utdelningsbart belopp. 25 % ska stödja/främja fågellivet i Hallands län.
Ekonomi
Stiftelsen förvaltar ca 7,3 Mkr och åtgärden påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
Övervägande
Utöver församlingens testamenterade del har det inkommit en ansökan från Thomas
Andersson, Falkenbergs Ornitologiska föreningen, som ansöker om medel för att främja
intresset för fåglar och bedriva fågelskyddsverksamhet. Gösta Svensson är kommunrevisor
i Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond och kassör i Falkenbergs Ornitologiska
förening. Gösta Svensson är dock inte delaktig i beslutsprocessen om vem som skall
erhålla medel från stiftelsen.
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§ 172
Bemyndigande att teckna kommunens bank- och
plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.
KS 2015-189

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp över 10.000 kr
skall tecknas av någon av Jan Fritz, Rickard Nordén, David Sjölinder eller Liselotte
Jönsson i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson, Veronica Persson,
Ingela Gunnarsson eller Susanne Sundin.
2 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp av 10.000 kr
och därunder skall tecknas av någon av ovanstående personer två i förening.
3 Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsers bank- och plusgiroräkningar samt kontanta
uttag skall tecknas av Jan Fritz, Rickard Nordén, Veronica Persson, Liselotte Jönsson
eller David Sjölinder i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson,
Susanne Sundin eller Ingela Gunnarsson.
4 Detta beslut skall gälla till dess att nytt beslut fattas.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens beslutsförslag 2015-05-18.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att teckna bankoch plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag för kommunen samt för stiftelser, som
förvaltas av kommunstyrelsen.
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