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§ 173
Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött.
KS 2015-203

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillföra servicenämnden 600 tkr 2015 ur centralt avsatta medel för att kompensera för
de ökade livsmedelskostnaderna första året
2 Tillföra barn- och utbildningsnämnden 770 tkr och socialnämnden 230 tkr i budgetram
från och med 2016 för att uppnå helårseffekt av de ökade kostnaderna
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens skrivelse, 2015-05-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under 2015 gjort en ny upphandling av färskt och fryst kött, vilket
resulterat i ökade kostnader med 1 000 tkr på helårsbasis. De ökade kostnaderna har två
orsaker. Dels beror det på kommunens beslut att följa Miljöstyrningsrådets (numera en del
av konkurrensverket) krav vid upphandling av färskt samt fryst kött och köttprodukter som
t ex. köttbullar mm. Dels beror det på kommunens beslut att dela upp kolonialupphandlingen i tre delar så att separata upphandlingar för färskt kött och ägg genomfördes för att
på detta sätt öppna upp för mindre leverantörer
Kommunen har i budget 2015 och framåt avsatt medel centralt för att täcka eventuellt
högre kostnader i samband med livsmedelsupphandlingen.
Ekonomi
De ökade kostnaderna beräknas till 600 tkr 2015 och 1 000 tkr på helårsbasis. I budget för
2015 och budgetramarna framåt avsattes medel för att täcka eventuellt ökade kostnader i
samband med ny livsmedelsupphandling. Servicenämnden kommer först 2016 att debitera
ut de ökade kostnaderna i kostpriserna till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Därmed kommer servicenämnden att stå för de ökade kostnaderna 2015.
Servicenämnden tilldelas 600 tkr ur centralt avsatta medel 2015, vilka justeras tillbaka i
budgetramen 2016 då istället barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
kompenseras med 770 tkr respektive 230 tkr (helårseffekt).
Beslutet påverkar inte kommunens resultat.
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§ 174
Vision Klitterbadet – information. KS 2013-72
Sammanfattning av ärendet
Jan P. Bordahl, kultur- och fritidschef, informerar om den nya visionen för Klitterbadet.
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§ 175
Genomförd medborgardialog för Vallarna och Hertingskogen –
information. KS 2011-331
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, daterat 2015-05-19
Sammanställning – Medborgardialog för Vallarna och Hertingskogen
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har sedan tidigare fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för
Vallarna. Efter inkommit medborgarförslag har det beslutats att även Hertingskogen ska
ingå i den kommande detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret har inlett studier av
förutsättningarna på platsen. Under sommaren 2014 genomfördes en platsinventering
gjorts av området, där bland annat sociala värden, cykel-och gångvägar samt entréer har
inventerades och sammanställdes.
Kommunstyrelsen gav 2015-01-13 § 21 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
utvecklinsplan för stadsparken Vallarna och Hertingskogen. Syftet med en utvecklingsplan
är att ta ett helhetsgrepp där förutsättningar, möjligheter samt behov för området undersöks
och redovisas.
En medborgardialog genomfördes på plats vid Läroverksgatan den 9-11 april. Parallellet
har en webenkät varit tillgängligt via kommunens hemsida mellan den 22 mars till den 20
april. Utöver detta har enkät till verksamma och berörda aktörer skickats ut. Separata
möten har även hållits med representanter från 2Entertain och Allsång på Vallarna.
Övervägande
Syftet med den genomförda medborgardialogen har varit att ta fram underlag för hur
området används i dagsläget, av vem samt önskemål gällande förbättringar. Dialogen har
riktat sig till invånare, besökare samt verksamma aktörer.
Mellan 150-200 beräknas ha besökt dialogstugan på Vallarna i april och 180 personer har
besvarat webenkäten, utöver detta har även ett antal aktörsenkäter inkommit. Det har varit
en balanserad könsfördelning bland de som har deltagit i dialogen med en viss övervägning
av kvinnor som besvarade webenkäten. Åldersfördelningen bedöms varit balanserad och
representativ för området.
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Det generella intrycket, redovisats i den bifogade sammanställningen av medborgardialogen, är att Vallarna och Hertingskogen är ett enormt uppskattat område med många
värdefulla kvalitéer. De många aktiviteter som finns för blandade åldrar och generationer
samt denna stadsnära natur med en rikt djur- och fågelliv är positiva styrkor som betonas i
många av de inkomna yttrandena. Samtidigt efterfrågas bättre underhåll av Doktorspromenaden, upprustning av sittmöbler och andra redskap samt mer belysning i området
för bättre upplevd trygghet. Även fler aktivitet i området som möjliggör mer användning
under vinter- och höstmånaderna efterfrågas.
De inkomna synpunktern sammanfattats i ett antal övergripande kategorier. Utifrån detta
har fyra stycken fokusområden formulerats; underhåll; trygghet; skyltning och information
och åretruntanvändning. Syftet är att dessa fokusområdet vidareutvecklas i utvecklingsplanen.
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§ 176
Nedskräpning på privat mark. KS 2015-208

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ombesörja borttagande av skräp på privat

mark där kommunen kan anses ansvarig i enlighet med 4 § Lag med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Beslutsunderlag
Schema över beslutsgång för olika nedskräpningssituationer, 2015-05-27.
Sammanfattning av ärendet
Nedskräpning kan hanteras och åtgärdas på olika sätt beroende på var nedskräpningen
skett. En situation som får hanteras separat är nedskräpning på privat mark där förövaren är
okänd.
Vid nedskräpning är det i första hand den som har skräpat ner som ansvarar för
borttagandet av skräpet. Fastighetsägaren bör i det fallet försöka att härleda skräpet till
ursprung och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan då bistå vid inspektionen.
Händelsen skall också polisanmälas.
Om en utförare inte står att finna kan ett ansvar för borttagande av avfallet under vissa
omständigheter ligga på fastighetsägaren. Men enligt rättspraxis (Mark- och miljööverdomstolens mål nr M 4141-06) måste det tillkomma någon omständighet för att
fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig, till exempel att fastighetsägaren accepterat
verksamheten. Om ingen av dessa ansvarskategorier är tillämpliga återstår kommunen som
ansvarig för borttagande av avfallet. Detta grundar sig på rättspraxis samt lagen (1998:814)
om gaturenhållning och skyltning som i 4§ (se nedan) föreskriver att det vid nedskräpning
på platser där allmänheten får färdas fritt är kommunen som slutligen innehar ett ansvar för
borttagande i det fall ingen ansvarig står att finna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör
utifrån den allemansrättsliga principen bedömningen i detta fall att allmänheten får färdas
fritt på platsen och att fastighetsägaren inte kan anses ha vidtagit åtgärder som bidragit till
nedskräpningen till den grad att denne ska anses ansvarig för upplockning av skräpet.
Arbetsgången för hantering av ett ärende illustreras i bifogade schema.
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Lagstöd
Miljöbalken 26 kap 9 §:
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som
behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Laghänvisningar
Miljöbalken 15 kap 30 §:
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning:
2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar
kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder
hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de
krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter
kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter
gäller inte, om åtgärderna ska utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket
inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts
och begagnas för allmän trafik.
Trots det som sägs i andra stycket ansvarar kommunen i enlighet med det som anges i
första stycket för områden som ska användas för allmän trafik och som har upplåtits till
kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § planoch bygglagen.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen på kommunens begäran ge dispens från
kommunens skyldighet enligt första stycket. Lag (2010:916).
4 § Om andra platser utomhus än som avses i 2 § där allmänheten får färdas fritt har
skräpats ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant
skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i
övrigt tillgodoser skäliga anspråk.
Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, om skyldigheten skall fullgöras av någon annan
enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter.
Ekonomi
Kostnader för borttagande av skräp som hamnat på privat mark och som inte kan härledas
till någon källa finns inte budgeterade. För 2015 har stadsbyggnadskontorets mark- och
exploateringsenhet gjort insatser och framgent kommer kultur- och fritidsförvaltningens
parkenhet att göra insatser vilka alla inte är budgeterade. Kostnaden är svår att beräkna
eftersom avfallets art och mängd påverkar men uppgår till minst 5 000 kr/tillfälle.
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För 2015 kommer sålunda underskott att uppstå som förutsätts hanteras som
nedskrivningar i bokslut och för 2016 erfordras tillskott i budget för kultur- och
fritidsnämnden.
Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen är den enda förvaltning som har personella resurser och
fordon som kan utföra detta i egen regi. Övriga förvaltningar och bolag får anlita externa
entreprenörer för detta. Med detta som bakgrund föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen får ansvar att ta hand om skräp om inte annan lösning står att finna. Det tar dock
förvaltningens resurser i anspråk och medför kostnader.
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§ 177
Skogstorps idrottshall – fördelning av försäkringsersättning.
KS 2015-209

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna den ekonomiska fördelningen av försäkringsersättningen
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen

Beslutsunderlag
Ekonomisk sammanställning av kostnader och försäkringsersättningar
Sammanfattning av ärendet
Skogstorps idrottshall totalförstördes i en brand 2012-12-29 och diskussioner inleddes
omgående med försäkringsbolaget, Trygg-Hansa. De startade upp planeringsarbetet med
inriktningen att använda även de delar av konstruktionen som vi bedömde totalskadade av
branden som t ex bottenplatta.
Långdragna diskussioner följde utan att några konstruktiva lösningar presenterades och det
blev mer och mer påtagligt att det inte var möjligt att få ett återuppförande till stånd i
försäkringsbolagets regi.
Diskussionerna övergick sedan till att handla om en kontantreglering och det fanns då ett
flertal poster där ersättning eller reducerad ersättning kunde erhållas efter bl a åldersavdrag.
Arbetsgruppen för uppförande av ny hall kom under 2014 fram till att en s k Ullaredshall
skulle passa behoven bättre. En hall med fullstora mått tjänar verksamheterna bättre och
den mindre läktarkapaciteten jämfört med den nedbrunna hallen utgjorde inget större
avbräck.
Detaljprojektering har skett och i dagarna kommer upphandlingen att vara klar. I budget
2015 avsattes 16 000 tkr för uppförandet.
Ekonomi
Då det i bokslut 2013 stod klart att full ersättning inte kunde erhållas fullt ut gjordes vissa
nedskrivningar för tekniska delar i anläggningen och dessa belastade tekniska nämndens
bokslut.
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Ersättning för inventarier och diverse rivningskostnader har erhållits och efter åldersavdrag
uppgår dessa till 1 198 tkr medan den beräknade kostnaden uppgår till 1 453 tkr varför
tekniska nämndens resultat 2015 kommer att belastas med 255 tkr.
För barn- och utbildningsförvaltningens merkostnader erhålls 722 tkr för 2014 och
kostnaden beräknas till 720 tkr 2015 och 360 tkr 2016. Av försäkringsersättningen avsätts
sålunda 1802 tkr för barn- och utbildningsförvaltningens merkostnader.
Av den totala försäkringsersättningen på 15 500 tkr överförs totalt 3 000 tkr för att kända
och beräknade kostnader och resterande 12 500 tkr överförs till investeringsprojektet för
uppförande av en ny hall. Hittills har 5 500 tkr utbetalats och resterande belopp kommer att
utbetalas i takt med att kommunen betalar fakturor för ny hall.
Övervägande
Den ytterst segdragna tvisten med försäkringsbolaget har resulterat i en kontantreglering
för att få till stånd en acceptabel anläggning. Om ett återuppförande hade valts enligt
försäkringsbolagets intentioner så hade en väsentligt sämre anläggning överlämnats till
kommunen.
Med facit i hand är bedömningen att det på sikt är den bästa tekniska lösningen som valts
men den utdragna tvisten har givetvis varit olycklig för verksamheten.
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§ 178
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja
Falkenbergs kommun som utförare av personlig
assistans. KS 2015-48

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att avtalet går ut 2017-05-31.
2 Huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva personlig assistans i helt i egen regi och
inte upphandla tjänsten igen är något som socialnämnden kommer att fatta beslut om
innan nuvarande avtalsperiod går ut.
3 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-29
Yttrande från socialnämnden 2015-03-25
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren vill att personer i Falkenbergs
kommun som är beviljade personlig assistans ska få utökad valfrihet att välja utförare och
därigenom även kunna välja kommunen som utförare av personlig assistans.
Socialnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att Falkenbergs kommun genom
socialförvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga
personer med rätt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare.
Avtal har tecknats med Frösunda AB och löper under perioden 2013-06-01 till och med
2017-05-31. Det är under denna period inte möjligt att förändra avtalet i den omfattning
som förslagsställaren önskar. Frågan om huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva
personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något som
socialnämnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod går ut.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses behandlat i och med
att kommunen till och med sista maj 2017 är bundna till pågående avtal och inte kommer
att genomföra några förändringar i valet av utförare för personlig assistans. Hur kommunen
kommer att gå vidare när avtalsperioden är avslutad går inte att säga i dagsläget. Som
socialnämnden nämner i sitt yttrande kommer de att fatta beslut om detta innan maj 2017.
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Yrkanden
Georgia Ferris (KD) yrkar:
1 Meddela förslagsställaren att avtalet går ut 2017-05-31.
2 Huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva personlig assistans i helt i egen regi och
inte upphandla tjänsten igen är något som socialnämnden kommer att fatta beslut om
innan nuvarande avtalsperiod går ut.
3 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Per Svensson (S) yrkar:
1 Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för kommunen att bli en utförare
av personlig assistans från 2017-06-01.
2 Därmed anses medborgarförslaget bifallet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Georgia Ferris (KD) yrkande mot liggande förslag och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Georgia Ferris (KD) yrkande.
Ordföranden ställer därefter Georgia Ferris (KD) yrkande mot Per Svenssons (S) yrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Georgia Ferris (KD)
yrkande.
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§ 179
Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket
”Hon väntar alltid” på Stortorget. KS 2014-474

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse medborgarförslaget behandlat i och med att kultur- och fritidsförvaltningen har
påbörjat en utredning om de ekonomiska och tekniska konsekvenserna av att vintertid
anlägga en isbana i konstverket ”Hon väntar alltid”.
2 Kultur- och fritidsnämnden ska informera förslagsställaren om den färdiga utredningen
och dess resultat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-12-17
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 205-03-17
Yttrande från Falkenbergs Näringsliv AB 2015-04-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som handlar om att konstverket ”Hon väntar alltid” på
Stortorget skulle kunna göras om till isbana på kalla vinterdagar och därmed bli en kul
plats i centrum där barnen kan vistas.
Det kommunala bolaget Falkenbergs Näringsliv AB har yttrat sig över förslaget och
förklarar i korthet att Stortorget är en viktig social mötesplats i centrum och att bolaget
ställer sig positiv till att utreda förutsättningarna för medborgarförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar i sitt yttrande att de ställer sig positiva till förslaget.
En isbana vid sittplatserna som är en del av konstverket ”Hon väntar alltid” kan endast
anläggas under förutsättning att hänsyn tas till konstverkets estetiska och praktiska
aspekter, men nämnden anser att förslaget kan ligga i linje med konstnärens intentioner.
Nämnden har därför påbörjat en utredning av de tekniska och praktiska konsekvenserna av
att anlägga en isbana i konstverket.
Ekonomi
Kostnader för eventuell anläggning och drift av en isbana ryms inte inom kultur- och
fritidsnämndens budget, utan behöver bli en del av kommunens kommande budgetarbete.
Kostnaderna behöver utredas innan nämnden kan ta ställning kring om det är möjligt att
anlägga en isbana i konstverket.
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Övervägande
Både Falkenbergs Näringsliv och kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till
förslaget. Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen redan har fått i uppdrag att utreda
möjligheter och konsekvenser av en isbana föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska anses behandlat.
Kultur- och fritidsnämnden ska informera förslagsställaren om den färdiga utredningen och
dess resultat.
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§ 180
Medborgarförslag om belysning på Ågatan från Hwitan
mot Garvareforsen. KS 2015-56

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att uppdra åt tekniska nämnden att se över
belysningen på hela sträckan mellan Hwitan och Hertingforsen.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-05-18
Tekniska nämndens beslut § 43, 2015-04-15
Sammanfattning av ärendet
Björn Holmberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att trottoarbelysningen från Tullbron fram till Hwitan längs Ågatan förlängs längs med hela trottoaren
mot garvareforsen.
Tekniska nämnden har yttrat sig och anger i korthet att sträckan ingår i det populära
promenadstråket runt Ätran och att det rör sig om sträcka på ca 140 meter som saknar
belysning längs trottoaren och därmed på båda sidor om vägen. Tekniska nämnden anser
inte att det finns skäl att anlägga belysning på sträckan och avstyrker förslaget.
Ekonomi
Kostnaden för utbyggnad av belysning på den efterfrågade sträckan kostnadsberäknas
grovt till 250 tkr. Orsaken till den relativt höga kostanden är att sträckan är stensatt och
därmed dyrare att återställa.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkande
Claës-L Ljung (M) och Per Svensson (S) yrkar avslå medborgarförslaget med
motiveringen att uppdra åt tekniska nämnden att se över belysningen på hela sträckan
mellan Hwitan och Hertingforsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Claës-L Ljungs (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.
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§ 181
Skyltning vid vägar. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Ge tekniska nämnden i uppdrag att redogöra för reglerna kring affischering vid
infarterna till Falkenberg vid ett kommande arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Dahn Persson (S) lyfter frågan om affischering vid infarterna till Falkenberg.

17 (17)

