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§ 208
Detaljplan för del av Ullared 2:205 (ny brandstation Ullared),
Falkenbergs kommun. KS 2013-375
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna förslag till revideringar av planförslaget efter samråd och ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ställa ut det reviderade planförslaget för
granskning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-06-30
Orienteringskarta
Samrådsredogörelse, stadsbyggnadskontoret 2015-06-30
Planförslag, samrådshandling (plankarta), 2015-05-15
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.
Planförslag utarbetades under våren 2015 och detta var under juni månad föremål för
samråd. Inkomna yttranden finns sammanställda i en redogörelse, daterad 2015-06-30. I
denna finns även stadsbyggnadskontorets kommentarer till synpunkterna samt förslag till
revideringar av förslaget.
Ekonomi
Kostnaderna för planarbetet belastar byggprojektet för ny brandstation.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget revideras så att:
- planområdet minskas ner till att endast omfatta en tomt (tomt för ny brandstation).
- planförslaget revideras så att strandskyddet för såväl sjön som vattendraget hanteras
tillsammas och upphävande föreslås genom planbestämmelse.
- planbeskrivningen förtydligas vad gäller förhållande till vattenskyddsområdet.
- den bebyggelsefria zonen utmed planområdets södra sida (prickmark mot väg 153)
utvidgas så att byggnad inte kan placeras närmare än 30 m från körbanekant.
Synpunkterna från främst Trafikverket och Vivab har delgivits Stadsbyggnadskontorets
Bygg- och projektenhet för kännedom.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planhandlingarna efter gjorda revideringar ställs ut.
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§ 209
Information om grundskoleutredningen. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
2 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över renoverings- och utbyggnadsbehov de kommande åren på samtliga skolor.
3 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en befolkningsprognos på lokal
nivå i kommunen som påvisar hur befolkningsunderlaget ser ut åldersfördelat och där
resultatet går att använda för ett eventuellt bildande av nya rektorområden.
4 Uppdragen ska vara redovisade 2015-11-30.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Angel (C), ordförande för barn- utbildningsnämnden och Heléne Malmström,
grundskolechef, informerar om tillägget i grundskoleutredningen samt de synpunkter som
kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen från föräldrar, elever och allmänhet.
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§ 210
Inriktning för Falkenbergs idrottshall och Glommens
idrottshall. KS 2015-118

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs idrottshall och Glommens idrottshall ska uppföras som fullmåttshallar men
utan en speciellt anpassad takhöjd för volleybollsklubben.
Sammanfattning av ärendet
Christian Fager, anläggnings- och badchef, och Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör,
informerar om kultur- och fritidsnämndens nya uppfattning om Falkenbergs idrottshall och
Glommens idrottshall. Båda bör uppföras som fullmåttshallar i enlighet med tidigare beslut
men med skillnaden att takhöjden i Falkenbergs idrottshall höjs för att anpassa hallen till
volleyboll.
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§ 211
Friare val av hjälpmedel. KS 2015-171

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna regionstyrelsens förslag till beslut avseende friare val av hjälpmedel.
Arbetsutskottet beslutar
1 Ge kommunala handikapprådet möjlighet att yttra sig innan kommunstyrelsen beslutar
vidare i ärendet.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, 2015-07-01
Socialnämndens beslut, § 111, 2015-06-17
Regionkontorets tjänsteskrivelse Friare val av hjälpmedel med bilagor, 2015-06-25
Sammanfattning av ärendet
”Friare val av hjälpmedel” har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel bedömer att
vissa individer själva kan köpa och sköta sitt/sina hjälpmedel. Det handlar specifikt om
brukare med ett långvarigt behov av hjälpmedel och där brukaren önskar att själv inköpa
och sköta sitt hjälpmedel. Detta kommer att vara ett erbjudande och ett komplement till
den normala förskrivningsprocessen.
Regionkontorets bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att en modell med
Friare val av hjälpmedel kan fungera väl liksom att få ett bra utfall när det gäller
hjälpmedel som kan köpas av brukaren själv.
Hjälpmedelscentralen har gjort en översyn av samtliga produkter som på sikt kan komma
att ingå i Friare val av hjälpmedel när modellen så småningom är i drift. De produktområden som valts ut inför en uppstart i Halland är hörseltekniska hjälpmedel och
förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullatorer och rullstolar.
Införandet av Friare val av hjälpmedel kräver ingen ändring eller något tillägg i
samverkansavtalet.
Socialförvaltningen har följt beredningen av ärendet inom ramen för taktisk grupp
funktionsnedsättning.
Ekonomi
Utöver vissa implementeringskostnader som föreslås täckas av avsatta medel för projektet,
bedöms inte modellen innebära några ökade kostnader.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar avstyrka förslaget samt att beslut inte ska fattas i kommunstyrelsen
innan kommunala handikapprådet givits möjlighet att yttra sig i ärendet.
Jan Berge (MP), Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan Berges (MP) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Jan Berges
(MP) yrkande. Ordföranden ställer därefter proposition på om handkapprådet ska ges
möjlighet att yttra sig innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Sebastian Ghafari (S) antecknar sina avvikande meningar till
protokollet.
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§ 212
Bidrag till SM i brottning 2016. KS 2015-253

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1.

Anslå 75 tkr till BK Falkenberg för att arrangera SM under 2016.

2.

Bidraget finansieras via anslaget för oförutsedda kostnader 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från BK Falkenberg 2015-07-15
Sammanfattning
Falkenbergs brottarklubb har för första gången fått förtroendet att arrangera SM i
brottning. Mästerskapet kommer att pågå mellan den 30 och 31 januari 2016. Uppskattat
antal deltagare från hela landet uppgår till cirka 300 personer. Antalet åskådare och övriga
brukar variera mellan 500 till 1000 personer. För att klara av tävlingarna på bästa sätt
ansöker föreningen om bidrag från kommunen.
Ekonomi
Ryms inom anslaget för oförutsedda kostnader.
Övervägande
Arrangemanget ligger i linje med kommunens ambition att skapa aktiviteter under hela
året. Kommunen kommer också att exponeras på olika sätt under dessa dagar.
Yrkande
Dahn Persson (S) yrkar att 100 tkr anslås till BK Falkenberg för att arrangera SM under
2016.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Dahn Perssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
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§ 213
Motion om att införa F-6 systemet i grundskolorna.
KS 2014-444

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna information från grundskoleutredningen.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-06-12
Motion, 2014-11-24
Utredning av Falkenbergs grundskoleorganisation, 2015-06-02
Barn- och utbildningsnämnden § 5, 2015-01-28
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår att Falkenbergs
kommun ska införa stadieindelning i sina grundskolor från dagens förskola till årskurs fem,
hädanefter F-5, till F-6 samt införa 7-9. Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över
motionen 2015-01-28. Där hänvisade de till den då inte offentliga grundskoleutredningen
som skulle ge svar på motionärens frågor.
Ekonomi
Motionen i sig belastar inte kommunens budget. Däremot kommer barn- och
utbildningsnämnden i och med sitt arbete att införa stadieindelning på flertalet skolor
behöva medel för att anpassa vissa skolor till stadieindelning.
Övervägande
Med anledning av att inget fullständigt svar kunde ges motionären utifrån barn- och
utbildningsnämndens yttrande 2015-01-28 valde kommunstyrelseförvaltningen att avvakta
motionshanteringen i fullmäktige tills grundskoleutredningen offentliggjorts.
Av grundskoleutredningen framgår att barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att
påbörjat arbetet med en stadieindelning i flertalet av sina grundskolor. Dock saknas
evidens att mindre skolor som bygger på småskalighet skulle vara varken bättre eller
sämre. Anledning till att barn- och utbildningsnämnden går över till stadieindelning är bl.a.
för att kunna säkerställa likvärdig utbildning i hela kommunen, likabehandling av elever i
behov av särskilt stöd samt ökad möjlighet för pedagoger att samverka mellan skolorna så
att elevens kunskaper alltid sätts i fokus.
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På grund av att varje skola har specifika omständigheter låser inte heller barn- och
utbildningsnämnden upp sig kring en specifik stadieindelning på F-6 och 7-9. Istället
byggs stadieindelningen upp utifrån skolans specifika förutsättningar F-3, F-6, F-9, 4-6, 49 eller 7-9 för att ge eleverna i skolorna de bästa förutsättningarna.
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§ 214
Motion om att utveckla integration och demokrati
med hjälp av föreningslivet. KS 2015-105
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Remittera ärendet till integrationsberedningen innan beslut fattas.
Beslutsunderlag
Motion från Peter Dygården (S) 2015-03-18
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) har lämnat in en motion som handlar om att utveckla intresset hos
föreningslivet att ta en mer aktiv roll i demokrati- och integrationsfrågor. Förslaget är
inspirerat av arbete i Borlänge kommun där ett projekt kallat Möjligheternas stad har
startats. Motionären föreslår följande:
- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
tillsammans undersöka förutsättningarna för att starta ett liknande projekt som i
Borlänge.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka om sommarskolan kan
utvecklas att erbjudas årskurs 6-9 samt införa idrottsaktiviteter i sommarskolan.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen.
De har samordnat sina svar som i korthet förklarar att Borlänges projekt är omfattande och
att ett liknande projekt i Falkenberg skulle kräva att det finns en förening som vill och har
möjlighet att stå bakom och driva projektet. Angående sommarskola så erbjuder barn- och
utbildningsnämnden att det finns en sådan för elever som riskerar att inte nå målen i
ämnena svenska som andraspråk och matematik. Även kultur- och fritidsnämnden
arrangerar sommarskolorna Sportsommar och Kultursommar. Nämnderna ställer sig
positiva till förslaget eftersom de anser att sommarskolorna fungerar bra idag, men skulle
kunna ge ännu större effekt genom större samverkan.
Ekonomi
Förslaget i motionen kan komma att påverka nämndernas ekonomi i och med att resurser
behöver avsättas för utredningsuppdraget. Kostnaderna för ett projekt enligt motionärens
förslag bör presenteras i utredningen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår bifall till motionen.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att ärendet remitteras till integrationsberedningen innan
beslut fattas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.
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§ 215
Medborgarförslag om cykelväg utmed Okomevägen
från skolan mot Ullared. KS 2015-51

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget i den del som handlar om att bygga cykelväg på väg 714 från
Okome skola mot Ullared.
2 Meddela förslagsställaren att hon har möjlighet att ansöka om skolskjuts för sina barn.
Ansökan görs i Självservice på kommunens hemsida.
3 Därmed anse delen av medborgarförslaget som handlar om skolskjuts behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-02
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25
Yttrande från tekniska nämnden 2015-04-15
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att bygga en cykelväg från Okome
skola mot Ullared, alternativt att erbjuda barnen som bor längst med vägen skolskjuts.
Förslagsställaren menar att de bor för nära skolan för att ha rätt till skolskjuts, men att
vägen samtidigt är så pass hårt trafikerad att det inte är tryggt för barnen att cykla till
skolan. Därför föreslås en cykelväg alternativt rätt till skolskjuts så att barnen kan ta sig till
skolan själva.
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har yttrat sig om förslaget för
förklarar kortfattat:
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att det finns möjlighet enligt nämndens riktlinjer
och enligt lag att erbjuda skolskjuts i de fall skolvägen bedöms trafikfarlig även om barnen
inte har rätt till skolskjuts sett enbart till avståndet till skolan. Skolskjuts kan erbjudas via
linjebussar som trafikerar sträckan eller med upphandlad skolskjuts, bland annat beroende
på barnets ålder.
Tekniska nämnden förklarar att det är Trafikverket som är våghållare för den aktuella
vägen och att någon utbyggnad inte är planerad.
Ekonomi
Tekniska nämnden uppskattar kostnaden för en tre kilometer lång utbyggnad av cykelväg
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till mellan sex och tio miljoner kronor. Medel för en sådan utbyggnad finns inte i
nämndens budget, utan skulle bli en fråga i kommande budgetarbete.
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen så passerar redan skolbuss på sträckan idag, så
under förutsättning att medborgarförslaget gäller ett fåtal barn så skulle det inte innebära
någon tillkommande kostnad med skolskjuts för dem om de skulle bedömas ha rätt till det.
Övervägande
Falkenbergs kommun får många förfrågningar om utbyggnad av cykelvägar och vilka
sträckor som ska prioriteras samordnas ofta med Trafikverket och fastställs i kommunal
och regional cykelplan. Någon cykelväg på den aktuella sträckan kommer inte att byggas
som prioriteringarna ser ut i dagsläget.
Däremot finns möjligheten att ansöka om skolskjuts för de barn som berörs. Detta måste
målsman själv göra hos kommunens barn- och utbildningsförvaltning. I bedömningen av
ansökan tas hänsyn till flera faktorer, bland annat hastigheten på vägen, trafikintensiteten,
belysning och barnets ålder. Ansökan görs lättast genom Självservice på kommunens
hemsida. Men det går även att kontakta förvaltningen för att få en blankett att fylla i.
Genom att förslagsställaren meddelas om möjlighet en att söka skolskjuts föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att den delen av medborgarförslaget ska anses behandlat.
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§ 216
Medborgarförslag om cykelväg och gatubelysning
utmed Okomevägen från skolan mot Ullared.
KS 2015-71

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget i den del som handlar om att anlägga gatubelysning på väg
från Okome skola till Näraby och eventuellt även till Bössgård längst med väg 714 mot
Ullared.
2 Meddela förslagsställaren att utbyggnad av cykelväg inte är prioriterat i kommunens
eller regionens cykelplan, men att möjlighet att ansöka om skolskjuts för barnen finns.
Ansökan görs i Självservice på kommunens hemsida.
3 Därmed anse delen av medborgarförslaget som handlar om cykelväg behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-14
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att bygga en cykelväg och gatubelysning från Okome skola mot Ullared. Förslagsställaren menar att de bor för nära
skolan för att ha rätt till skolskjuts, men att vägen samtidigt är så pass hårt trafikerad att det
inte är tryggt för barnen att cykla till skolan. Därför föreslås en cykelväg och gatubelysning
från Okome skola till Näraby och eventuellt även till Bössgård, längst med väg 714 mot
Ullared.
Ett liknande medborgarförslag inkom till kommunen 2 februari 2015 (KS 2015-51). Barnoch utbildningsnämnden och tekniska nämnden yttrade sig över det förslaget och
förklarade följande:
Tekniska nämnden förklarade att det är Trafikverket som är våghållare för den aktuella
vägen och att någon utbyggnad inte är planerad.
Barn- och utbildningsnämnden förklarade att det finns möjlighet enligt nämndens riktlinjer
och enligt lag att erbjuda skolskjuts i de fall skolvägen bedöms trafikfarlig även om barnen
inte har rätt till skolskjuts sett enbart till avståndet till skolan. Skolskjuts kan erbjudas via
linjebussar som trafikerar sträckan eller med upphandlad skolskjuts, bland annat beroende
på barnets ålder.

15 (28)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

Det aktuella medborgarförslaget har inte gått till någon nämnd för yttrande eftersom
förslaget var så pass likt ovan nämnda medborgarförslag (KS 2015-51).
Ekonomi
Tekniska nämnden uppskattar kostnaden för en tre kilometer lång utbyggnad av cykelväg
längst med väg 714 till mellan sex och tio miljoner kronor. Medel för en sådan utbyggnad
finns inte i nämndens budget, inte ens om endast en del av vägen byggs ut. Utbyggnaden
skulle därför bli en fråga i kommande budgetarbete.
Gatubelysning på sträckan, som är 300 meter alternativt 800 meter lång, skulle i normala
fall kosta om cirka 150 000 kronor alternativt 400 000 kronor. Men vägen, som tillhör
Trafikverket, skulle behöva stängas av för att bygga ut gatubelysningen och ytterligare
kostnader skulle därför tillkomma.
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen så passerar redan skolbuss på sträckan idag, så
under förutsättning att medborgarförslaget gäller ett fåtal barn så skulle det inte innebära
någon tillkommande kostnad med skolskjuts för dem om de skulle bedömas ha rätt till det.
Äldre barn skulle kunna erbjudas att använda linjetrafiken till och från skolan.
Övervägande
Falkenbergs kommun får många förfrågningar om utbyggnad av cykelvägar och vilka
sträckor som ska prioriteras samordnas ofta med Trafikverket och fastställs i kommunal
och regional cykelplan. Någon cykelväg på den aktuella sträckan kommer inte att byggas
som prioriteringarna ser ut i dagsläget.
Däremot framkommer det i det liknande medborgarförslaget (KS 2015-51) att möjligheten
finns att ansöka om skolskjuts för de barn som berörs. Detta måste målsman själv göra hos
kommunens barn- och utbildningsförvaltning. I bedömningen av ansökan tas hänsyn till
flera faktorer, bland annat hastigheten på vägen, trafikintensiteten, belysning och barnets
ålder. Ansökan görs lättast genom Självservice på kommunens hemsida. Men det går även
att kontakta förvaltningen för att få en blankett att fylla i.
Det som nämnderna inte tog upp i sina yttranden över det tidigare inkomna liknande
medborgarförslaget (KS 2015-51) är frågan om gatubelysning utmed vägen.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med kommunens gata- och trafikenhet.
Enligt dem är det inte troligt att någon gatubelysning kommer att anläggas utmed vägen,
främst på grund av att det är Trafikverkets väg. Eftersom sträckan inte prioriteras för att bli
gång- och cykelväg så är det mindre anledning att bygga ut gatubelysningen i dagsläget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed avslag att den del av medborgarförslaget
som handlar om utökad gatubelysning från Okome skola till Näraby och eventuellt även
till Bössgård, längst med väg 714 mot Ullared.
Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den delen av medborgarförslaget som
handlar om cykelväg på samma sträcka ska anses behandlad i och med att förslagsställaren
meddelas om möjligheten att söka skolskjuts.
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§ 217
Medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen
vid Rosendals strand. KS 2015-72

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-06-16
Kultur- och fritidsnämnden § 36, 2015-06-02
Tekniska nämnden § 45, 2015-04-15
Tjänsteskrivelse, 2015-06-09
Sammanfattning av ärendet
Gudrun Rosgardt har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att antalet
parkeringsplatser utvidgas vid Rosedals strand för att öka trafiksäkerheten för såväl
gångtrafikanter som fordonsförare.
Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och planenheten har yttrat sig och avger i
korthet följande:
Dagens detaljplan över området tillåter inte en utbyggnad av antalet parkeringsplatser.
Kommunen är heller inte väghållare i området utan det är Rosendals vägförening. Det är
inte heller säkert att brist på parkeringsplatser ska lösas genom byggande av ytterligare
parkeringsplatser. Problemet kan även lösas genom tillgänglighet med gång och cykel.
Vidare anser kultur- och fritidsnämnden att en utbyggnad av parkeringsplatsen ur
trafiksäkerhetssynpunkt inte står i rimlig proportion till kostnaderna.
Ekonomi
Beslutsförslaget påverkar inte kommunens ekonomi. En eventuell utbyggnad av
parkeringsplatser bekostas av kultur- och fritidsnämnden.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 218
Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten
i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdrag ges till kommunchefen att se över ansvarsområdena av skötsel av offentlig
miljö för stadsbyggnadskontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen.
2 Därmed anses medborgarförslaget antaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-06-10
Medborgarförslag, 2015-02-13
Tjänsteutlåtande, 2015-05-18
Kultur- och fritidsnämnden § 27, 2015-04-21
Sammanfattning av ärendet
Anders Brogren har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunfullmäktige låter utreda vem som ska ansvara för skötseln i Ätran så att inte vide
och annan växtlighet brer ut sig.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig och avger i korthet att de röjt sly utmed åkanten i
enligt årsplan samt att de ställer sig positiva till en ny utredning om skötsel i och kring
Ätran.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig och anger i korthet att vegetation på ön och
landtunger i Ätran ska bevaras eftersom detta bidrar till den biologiska mångfalden längs
med Ätran. Vad gäller växtlighet i kajkanten så har detta ett marginellt naturvårdsvärde.
Ekonomi
Beslutsförslaget i sig medför ingen ökad kostnad. Kostnaden för muddring har inte utretts
då det i sådant fall först bör utreddas vad detta kan få för konsekvenser på naturlivet.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar inte kultur- och fritidsnämndens uppfattning att det
finns ett behov av att utreda frågan vidare om vem som ansvarar för växtligheten i Ätran.
Det anses lämpligt att kultur- och fritidsnämnden tar bort det sly utmed åkanten som kan
bidra med slitage av stensättningen samt klipper ner det sly som växer i ån som nås från
åkanten.
Växligheten i Ätran beror på den naturliga vattenerosionen längre uppströms i Ätran och
att sediment samlar sig längs med åkanten i centrala Falkenberg. Detta gör växtlighet av
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exempelvis vide möjlig. Detta är en naturlig process och det enda sättet att permanent få
bort växtligheten är muddring av Ätran. Muddring skulle dels vara kostsamt samt kunna få
oanade kosekvenser för den biologiska mångfalden under vattnet i Ätran. Detta ser
kommunstyrelsen förvaltningen inte som en långsiktig hållbar lösning. Det som istället
skulle kunna diskuteras är om inte kultur- och fritidsnämnden ska se över sin årsplan över
borttagande av sly längs Ätran vilket skulle medför en omprioritering eller ökning av deras
driftsbudget. Detta är dock beslut som bör fattas inom kultur- och fritidsnämnden.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att uppdrag ges till kommunchefen att se över
ansvarsområdena av skötsel av offentlig miljö för stadsbyggnadskontoret respektive kulturoch fritidsförvaltningen. Därmed anses medborgarförslaget antaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.
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§ 219
Medborgarförslag om stadsodling med bärbuskar och
fruktträd. KS 2015-42

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att det står inskrivet i Falkenbergs grönstrukturstrategier att
planteringar ska ske av bärbuskar och fruktträd.
2 Även informera förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att bäroch fruktträdsplantering ska ske på Vallarna när området utvecklas framöver.
3 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att ta fram en policy för att inte
bebygga odlingsmark i kommunen.
4 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-01-30
Yttrande från Falkenbergs Bostads AB (FaBo) 2015-03-03
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21
Yttrande från hållbarhetskontoret 2015-05-07
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-23
Yttrande från stadsbyggnadskontoret 2015-07-01
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att Falkenbergs kommun ska ha stadsodling med
fruktträd och bärbuskar som allmänheten kan vara med och sköta och skörda.
Förslagsställaren föreslår även att kommunen antar en policy om att inte bebygga på
användbar odlingsmark.
FaBo, kultur- och fritidsnämnden och kommunens hållbarhetskontor har yttrat sig om
förslaget och förklarar i korthet.
Hållbarhetskontoret anser att stadsnära odling är positivt och att det är önskvärt att ett
sådant projekt genomförs i nära samverkan med bland annat fastighetsägare. I samband
med ett eventuellt initiativ till stadsodling bör även frågorna om vem som ska kunna
använda sig av odlingarna samt om det ska finnas restriktioner i vad som ska kunna odlas.
FaBo förklarar att de ser stadsodling som ett bra sätt att utveckla boendemiljön. Bland
annat driver de projektet MIMOSA, där arbetslösa hyresgäster sysselsätts med att utveckla
gårdsmiljön i bostadsområden, bland annat genom att bygga odlingslådor som hyresgäster
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sedan kan använda för egna odlingar. De förklarar dock att deras insatser endast är till för
deras egna hyresgäster och att allmän stadsodling bör ske på kommunalägd mark under
kultur- och fritidsnämndens ansvar.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget och förklarar att stadsodling
innebär flera fördelar, både för den biologiska mångfalden och för boende och besökare.
Nämnden föreslår att medborgarförslaget tas med i den nya detaljplanen för Vallarna och
Hertingskogen.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2015. Arbetsutskottet
återremitterade ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att ge svar på den del av
medborgarförslaget som handlar om att kommunen ska anta en policy för att inte bebygga
odlingsmark.
Kommunens stadsbyggnadskontor har yttrat sig om förslaget att kommunen ska anta en
policy om att inte bebygga odlingsmark. Planläggning och exploatering av mark beror på
efterfrågan och marktillgång, men även på kommunala riktlinjer och strategier, till
exempel översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Dessa dokument är
framtagna för att fungera som vägledande kunskapsunderlag för att möjliggöra en
långsiktigt och hållbar planering. Inför varje planläggning görs en bedömning av befintliga
förutsättningar för att avgöra lämplighet och som därefter ligger till grund för avvägningar
i det fortsatta planarbete. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att det inte finns
tillräckligt stort behov av att ta fram en särskild policy för att inte bebygga odlingsmark.
Ekonomi
Nyplantering kan till viss del rymmas inom kultur- och fritidsförvaltningens budget då det
ingår i parkverksamheten. En kostnadsberäkning av särskilda planteringar och extra
satsningar på fler buskar och träd, till exempel på Vallarna, får göras framöver.
Övervägande
Frukt- och bärväxter på offentliga platser som allmänheten kan ta del av är ett positivt och
nyttigt inslag i stadsbilden. Det finns goda exempel på stadsodling för allmänheten i andra
städer, till exempel Göteborg som i maj 2015 anlade stadens tionde fruktlund med
motiveringen att det är en grön oas och uppskattat av de närboende.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar att de ser Vallarna som en lämplig plats för plantering
av bärbuskar och fruktträd framöver. Dessutom har kommunstyrelsen nyligen (7 april
2015 § 108) antagit dokumentet Falkenbergs grönstrukturstrategier. Dokumentet är tänkt
att användas som kunskapsunderlag vid översiktsplanering, upprättande av detaljplaner
eller som underlag vid planering och utveckling som berör grönområden i Falkenbergs
stad. Kommunstyrelsen beslutade särskilt att det i dokumentet ska stå med att plantering
ska ske av ätbara frukt- och bärväxter.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslagsställaren informeras om kommunens
inställning till att plantera fruktträd och bärbuskar och att medborgarförslaget därmed ska
anses behandlat.
Gällande förslaget att kommunen ska anta en policy om att inte bebygga odlingsmark så
förklarar stadsbyggnadskontoret att de inte ser behov av att ta fram en särskild policy om
att inte bebygga odlingsbar mark. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför avslag på
den delen av medborgarförslaget.
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§ 220
Uppdrag till socialnämnden att utreda intresset
för mötesplatser för seniorer utanför centralorten.
KS 2015-115

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget att utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför
centralorten är redovisat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-10 § 60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
Socialnämndens beslut 2015-06-17 § 112
Sammanfattning av ärendet
Mötesplats Mölle i centralorten har blivit en mycket uppskattad och välbesökt mötesplats
för kommunens seniorer. Socialnämnden fick i budget 2015 i uppdrag att utreda intresset
för konceptet Mölle utanför centralorten och utifrån kartläggningen konkret föreslå var och
hur mötesplatser utanför centralorten kan etableras och drivas.
Socialförvaltningen har genomfört dialogmöten med representanter från
pensionärsföreningar som är verksamma i kommunens inland och kunnat konstatera att
intresset för en mötesplats i inlandet är svalt. Det finns i dagsläget ett stort engagemang i
respektive ort för att hålla bygdegårdarna vid liv och detta prioriteras högre än en eventuell
ny central mötesplats. Det finns i princip en bygdegård i alla orter samt klubblokaler och
gamla skolor och bl.a. Mariagården i Ullared. Det finns därmed gott om lokaler att
använda vid arrangemang av aktiviteter. De närvarande vid dialogmötena hade svårt att se
att intresse och engagemang räcker till för att både hålla föreningarna vid liv och att i
samverkan med kommunen driva en mötesplats. Man anser överlag att de aktiviteter som
anordnas i dagsläget täcker det behov som finns. Däremot föreslogs föreningsbidrag/
aktivitetsstöd till de föreningar som bedriver aktiviteter för äldre, vilket skulle bidra till att
ytterligare aktiviteter kan arrangeras av föreningarna. Socialnämnden ställde sig positiv till
att möjliggöra stöd till föreningar som bedriver aktiviteter för äldre, vilket kan finansieras
inom befintlig budgetram.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Socialförvaltningens kartläggning visade att de aktiviteter för äldre som bedrivs av
pensionärsföreningarna i inlandet i dagsläget är tillräckliga och att det därför inte finns
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behov av någon ny mötesplats enligt konceptet Mölle. Socialnämnden har ställt sig positiv
till att möjliggöra föreningsbidrag/aktivitetsstöd till föreningar som bedriver aktiviteter för
äldre, vilket ökar möjligheterna till att arrangera fler aktiviteter. Detta kan finansieras inom
socialnämndens budgetram.
Utifrån kartläggningens resultat har socialnämnden därmed inte lämnat några vidare
förslag på etablering av mötesplatser i inlandet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar att uppdraget att
utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför centralorten är redovisat.
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§ 221
Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2015.
KS 2015-155

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för juli 2015. Totalt uppvisar
kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 3 718 tkr.
Den främsta anledningen är obudgeterad markförsäljning. Prognosen för 2015 visar på ett överskott
om 1 050 tkr. Överskottet är hänförligt till obudgeterad markförsäljning.
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§ 222
Nämndernas månadsuppföljning och prognos juli 2015.
KS 2015-139

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.
Beslutsunderlag
Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter juli 2015.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter juli och prognos för
kommunens årsutfall 2015.
Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 11,6 mkr.
Nämndernas sammanlagda prognos, beaktat de centrala nämndsmedlen, för årsutfallet 2015 är ett
underskott om 2,3 mkr. Den största negativa avvikelsen återfinns hos barn- och
utbildningsnämnden som prognostiserar ökade volymer inom förskola och grundskola samt
socialnämnden som prognosticerar ett underskott inom området försörjningsstöd.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 223
Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen
Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2014.
KS 2015-230

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan skall lämnas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens
förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan för år 2014. Enligt
dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

27 (28)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18

§ 224
Övrig information. KS 2015-4
Sammanfattning
Rolf Landholm, kommunchef, informerar om kommunberedningens sammanträde 201508-12 samt om planerna på ett solenergifält i Falkenbergs kommun.
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