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§ 225
Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl – Planavtal.
KS 2014-368

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Dikaren 8, 11 och 12 m.fl. (Arvidstorp). KS 2014-368
Beslutsunderlag
Karta över planområde
Beslutsförslag om planavtal för Dikaren 8, 11 och 12 m.fl. (Arvidstorp) daterat 2015-08-03
Beslut om planläggning av Dikaren 8, 11 och 12 m.fl. (Arvidstorp) daterat 2015-01-13
Förslag till planavtal, godkänt av Lars Persson daterat 2015-08-25
Ärende
Avtal rörande plankostnader har upprättats med Jonny Hansson, VD Petersson& Hansson
Invest.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2015-01-13 (§ 23) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att efter tecknat
planavtal med Jonny Hansson, VD Petersson& Hansson Invest snarast möjligt pröva
detaljplan för bostadsbebyggelse inom Kv. Dikaren 8, 11 och 12 m.fl. (Arvidstorp)
Förslag till planavtal med exploatören Jonny Hansson, VD Petersson& Hansson Invest är
upprättad och har godkänts av exploatören. Markägarna står för totalt 95 % av
plankostnaderna. För kommunens resterande del kommer en planavgift att uttas i samband
med bygglovsprövning.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Dikaren 8, 11 och 12 m.fl. (Arvidstorp)
godkänns.
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§ 226
Hantering av ränte- och amorteringsfria lån. KS 2015-263
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Ge ekonomienheten i uppdrag att se över hanteringen av de ränte- och amorteringsfria
lån som kommunen gett.
Beslutsunderlag
Förteckning över ränte- och amorteringsfria lån.
Sammanfattning av ärendet
I slutet av 1980 talet och i början av 1990 talet kunde föreningar ansöka om ränte-och
amorteringsfria lån, från kommunen, under vissa förutsättningar. Dessa lån kunde
exempelvis avse en ombyggnad, tillbyggnad eller renovering av föreningens egendom. I
samband med utbetalningen upprättades ett skuldebrev som angav att återbetalning ska ske
om egendomen säljs eller ändrade förhållanden inträtt som motiverar återbetalning.
Säkerheter finns i lånen i form av pantbrev.
Ekonomi
Konsekvensbeskrivningen kommer belysa de ekonomiska och principiella konsekvenserna.
Övervägande
KSAU ger ekonomienheten i uppdrag att utreda vilka konsekvenser en nedskrivning av
lånen skulle få. En konsekvensbeskrivning ska redovisas i KSAU senast under november
månad.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Tore Holmefalk (C) yrkar på att beslutsmeningen ändras från:
”Ge ekonomienheten i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning över vad en
nedskrivning av de ränte- och amorteringsfria lån, som kommunen gett, skulle innebära”
till att istället lyda:
”Ge ekonomienheten i uppdrag att se över hanteringen av de ränte- och amorteringsfria lån
som kommunen gett.”
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks yrkande och finner det antaget.
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§ 227
Information om kommunstyrelsens budget 2016-2018.
KS 2015-220
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att arbetsutskottet har informerats om kommunstyrelsens
budget 2016-2018.
Beslutsunderlag
KS budgetunderlag.
KS sammanställning äskande drift.
KS Investeringssammanställning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till budgetunderlag 2016 samt
budgetramar 2017, plan 2018 och investeringsplan 2016-2020 för kommunstyrelsen.
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§ 228
Utbetalning av partistöd 2016. KS 2015-218

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Utbetala partistöd för 2016 i januari 2016 i enlighet med regler för kommunalt partistöd.
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.
Centerpartiet - redovisning och revisionsberättelse
Folkpartiet Liberalerna – redovisning och revisionsberättelse
Kristdemokraterna - redovisning och granskning
Miljöpartiet de gröna – redovisning för partistöd
Nya Moderaterna - redovisning och revisionsberättelse
Socialdemokraterna - redovisning och revisionsberättelse
Sverigedemokraterna - redovisning och revisionsberättelse
Vänsterpartiet - redovisning godkänd av revisorerna
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 2 kap. 11 § ska partier som är berättigade till kommunalt partistöd
komma in med en redovisning hur partistödet använts under föregående kalenderår innan
den 1 juli. Till redovisningen ska en av partierna utsedd granskare beskriva hur pengarna
använts. Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen. Falkenbergs kommun har i sina
regler för kommunalt partistöd beslutat inget partistöd ska betalas ut till partier som inte
lämnat in redovisning och granskning rapport innan den 1 juli.
Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har
inkommit med en redovisning och granskningsrapport före 1 juli 2015. Därmed ska
kommunfullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd till samtliga partier i
kommunfullmäktigeförsamlingen för 2016. Partistödet betalas ut till partierna i januari
2016.
Redovisningen syftar till att ge allmänheten en inblick i hur partierna använder de stöd som
de får från kommunen.
Ekonomi
Partistödet består av ett grundbelopp på 35 000 kr per parti i kommunfullmäktige och
37 900 kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige. Stödet räknas årligen upp med
utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) 2014. Beloppet är uträknat efter SKL
prognos över KPIX index från cirkulär 15:15, 2015-04-29 och kommer justeras efter KPIX
faktiska utfall 2015. KPIX enlig prognos = 1,0004 * 1,0014 = 1, 00180056
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Partistödet uppgår till en totalkostnad på 2 216 882 kr för kommunen 2016. Det fördelas på
följande vis:
Parti
Centerpartiet
Folkpartiet Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Nya Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Partistöd
414 745 kr
110 999 kr
110 999 kr
110 999 kr
376 777 kr
718 491 kr
262 872 kr
110 999 kr

Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 229
Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens
anställda. KS 2014-297

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 och 2016 organisera
kommunövergripande utbildningsinsatser för tjänstemän och förtroendevalda med fokus
på att öka kompetensen i HBTQ-frågor.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Mikael Hallberg (V) 2014-06-24
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27
Yttrande från socialnämnden 2014-08-27
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-09-23
Tjänsteskrivelse från arbetsgivarenheten 2014-11-21
Sammanfattning av ärendet
Mikael Hallberg (V) har skrivit en motion där han föreslår att kommunen genom olika
utbildningsinsatser arbetar för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som
homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ) lever under. Han förklarar att Falkenberg ska
vara en kommun där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning, och menar att
kommunens personal bör ha en hög kompetens på området eftersom den kommunala
verksamheten påverkar alla människors liv.
Yttranden på motionen har lämnats från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt från arbetsgivarenheten.
Barn- och utbildningsnämnden förklarar i korthet att de ställer sig positiva till motionens
förslag att öka kunskapen och kompetensen kring villkoren som HBTQ-personer lever
under. Nämnden ser en fördel i att sådana utbildningsinsatser är verksamhetsanpassade
eftersom kommunens verksamheter skiljer sig mycket åt. Det bör för nämndens del vara
rektorers och förskolechefers ansvar att besluta om specifika utbildningsinsatser för
pedagoger och annan skolpersonal. Samtidigt ser nämnden att det är önskvärt att
utbildningsinsatser arrangeras centralt så att alla kommunens anställda och förtroendevalda
får möjlighet att ta del av dem.
Socialnämnden förklarar i korthet att de ställer sig positiva till det arbete som kommunen
gör idag gällande mångfald. Nämnden ställer sig även positiv till en eventuell ansökan om
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medel från Socialstyrelsen under 2015 eller 2016 för att genomföra en utbildningsinsats
med syfte att öka HBT-kompetens bland förvaltningens anställda.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar i korthet att de anser att en satsning på ökad kunskap
om HBTQ för alla medarbetare inom kommunen bör organiseras kommunövergripande
inom ramen för det befintliga mångfaldsarbetet och policyn om ”Ett hållbart arbetsliv”.
Arbetsgivarenheten förklarar i korthet att de arbetar kontinuerligt med mångfaldsfrågor
genom utbildningar, likabehandling- och jämställdhetsarbete. Utbildningar för chefer och
medarbetare på temat bemötande har genomförts flera gånger under de senaste åren med
syfte att säkerställa ett gott bemötande av alla människor. Under 2015 kommer
medarbetarskapsdagarna hållas med inriktning mångfald, mål och visionsarbete med syftet
att lyfta fördelarna med mångfald inom Falkenbergs kommun som arbetsplats.
Arbetsgivarenheten ansvarar för mångfaldsarbetet som helhet och förklarar att varje
förvaltning sedan ansvarar för sina specifika behov och själva konkretiserar de
övergripande målen.
Ekonomi
Utbildningsinsatser skulle kräva resurser i form av avsatt tid för deltagande personal samt
eventuella kostnader för en eller flera externa utbildare.
Övervägande
All kommunal verksamhet ska sträva efter öppenhet och tolerans där mångfald är en
självklarhet och diskriminering motverkas. Detta gäller både internt mot de egna anställda
och externt mot medborgare och brukare. Kommunens tjänstemän är i kontakt med
medborgare i så hög grad att förståelse och kunskap om människors olika liv och
förutsättningar i samhället bör vara en självklarhet.
De nämnder som har yttrat sig ställer sig positiva till förslaget med utbildningsinsatser
inom HBTQ. Samtliga nämnder förklarar sig även positiva till att dessa insatser arrangeras
centralt i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden förklarar att de ser det som viktigt att
både tjänstemän och förtroendevalda ges möjlighet att delta.
Det är arbetsgivarenheten som har det centrala ansvaret för att arbeta med mångfaldsfrågor
i kommunen, inkluderat HBTQ-frågor. Enheten tydliggör i sitt yttrande att de inte har för
avsikt att sätta in särskilda insatser för att främja enskilda diskrimineringsgrunder, såsom
HBTQ, utan att de istället arbetar med mångfaldsfrågorna som en helhet.
Kanslienhetens uppfattning är att fokus på en diskrimineringsgrund inte behöver betyda att
det görs på bekostnad av övrigt mångfaldsarbete. Tvärtom kan det vara så att en särskild
satsning på en fråga kan bidra till det bredare mångfaldsarbetet också. Med anledning av
nämndernas positiva inställning till förslaget och med hänsyn till den profilfråga som
HBTQ har blivit i Falkenbergs kommun senaste tiden med tanke på pridefestivalen så
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anser kanslienheten att det ändå finns en poäng att bryta loss enskilda
diskrimineringsgrunder i de fall det finns en särskild anledning till det.
Arbetet med pridefestivalen och HBTQ-mötesplatsen för unga i Falkenberg har visat att
behovet finns av att höja kompetensen i kommunens verksamhet. Att besvara detta behov i
enlighet med motionärens förslag skulle vara att ännu tydligare gå från ord till handling.
Det skulle visa att de frågor som uppmärksammas under festivalen tas på allvar och att
kommunen börjar med att se över den egna verksamheten och eftersträvar en god
kunskapsnivå inom HBTQ-frågor.
Kanslienhetens förslag är att 2016 blir ett mångfaldsår med inriktning HBTQ.
Kommunstyrelsen genom arbetsgivarenheten skulle därmed kunna organisera
kommunövergripande utbildningsinsatser med fokus på att öka verksamheternas
kompetens i HBTQ-frågor. Detta skulle kunna inledas redan under 2015 i och med
medarbetarskapsdagarna som arbetsgivarenheten arrangerar.
Utbildningarna skulle genomföras som en särskild satsning på en aktuell fråga under en
begränsad tid. Möjligheten finns sedan att under kommande år efter 2016 välja andra
diskrimineringsgrunder att fokusera extra på, utifrån var särskilt behov finns.
På detta sätt skulle mångfald bli en ständigt aktuell fråga som åskådliggörs av de särskilda
insatserna.
Kanslienheten föreslår därmed bifall på motionen.
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§ 230
Motion om att utreda förutsättningarna för att
Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city.
KS 2015-228

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att Falkenberg ska kunna
bli certifierad som en Fairtrade city.
2 Utredningen bör ha sin utgångspunkt i Fairtrade Sveriges förslag till tillvägagångssätt
inför ansökan om att bli en certifierad Fairtrade city.
3 Utredningen bör också innehålla förslag på vilka aktörer som skulle kunna vara
lämpliga att ingå i en styrgrupp för arbetet, i enlighet med de certifieringskrav som
Fairtrade city kräver.
4 Utredningen ska resultera i förslag till beslut om Falkenbergs kommun ska ansöka om
en certifiering till Fairtrade city eller inte.
5 Tidigare genomförd utredning om att göra Falkenberg till Fairtrade city (KS 2007-108)
ska beaktas i utredningen.
6 Utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige senast i mars 2016.
7 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Sebastian Ghafari (S) inkommen 2015-06-16
Sammanfattning av ärendet
Sebastian Ghafari (S) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda vad som krävs för att Falkenbergs kommun ska kunna bli
certifierad som en Fairtrade city.
Ekonomi
Utredningen skulle kräva resurser i form av arbetstid, troligtvis för en tjänsteman.
Övervägande
Att vara en ”Fairtrade city” innebär mer än att öka antalet produkter i kommunen som är
rättvist producerade. Kriterier för diplomering som ställs enligt Fairtrade city är följande:
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1. Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom
kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga
etiska konsumtionen.
2. En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela
närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker.
3. Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer
och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter.
4. Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter.
5. Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om
rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling.
Initiativet till att bli en Fairtrade city kan tas av såväl privatpersoner och föreningar som av
kommunen. En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred
förankring hos olika aktörer i samhället. Det är en fördel om arbetet inledningsvis kan
drivas genom redan etablerade lokala nätverk.
Det är därmed inte självklart att det måste vara Falkenbergs kommun som tar initiativ till
att bli en Fairtrade city. Däremot är den politiska viljan en stark markör för vilken riktning
Falkenberg ska ta i frågan. Kommunen följer redan idag riktlinjer om att vissa livsmedel
som köps in ska vara rättvist producerade.
Dessutom finns inom den kommunala organisationen etablerade nätverk och kontakter som
skulle kunna underlätta arbetet med att utreda förutsättningarna för att certifiera
kommunen som Fairtrade city samt eventuellt arbeta vidare med frågorna efter en
certifiering. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska kunna bli certifierad som en
Fairtrade city.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att motionen ska anses
bifallen.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att en tidigare
genomförd utredning om att göra Falkenberg till Fairtrade city (KS 2007-108) ska beaktas
i utredningen.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons yrkande och finner det
antaget.
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§ 231
Medborgarförslag om cykelväg på väg 154 mellan
Falkenberg och Ullared. KS 2015-85

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att det i den regionala cykelplanen är prioriterat att bygga
cykelväg längs med väg 154, främst på sträckan Vinberg-Bergagård.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-03-04
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en cykelväg mellan Falkenberg och
Ullared längs med väg 154. Förslagsställaren upplever en kraftig ökning av trafiken på väg
154 de senaste åren och anser att alternativet som finns idag, att cykla på vägbanan, är
osäkert och utsatt för cyklisten.
Ekonomi
Det finns idag 3 464 000 kronor i tekniska nämndens investeringsbudget som är avsatta för
gång- och cykelväg mellan Falkenberg och Ullared. Beslutet att avsätta medel togs i
budget för 2012, men investeringen har skjutits fram på grund av att det har saknats en
projektledare samt för att invänta den regionala cykelplanen.
Den regionala cykelplanen finansieras till hälften av kommunerna och till hälften av
regionala medel avsatta i Regional trafikstrukturplan. Trafikverket som ansvara för väg
154 ansvarar för att göra en faktisk kostnadsbedömning. I projekt Kattegattleden
prognostiserade Trafikverket kostnaden för gång- och cykelväg till 4500 kr/meter. Det
skulle betyda en kostnad för Vinberg- Ljungby på ca 8,7 miljoner kronor varav hälften
tillfaller kommunen.
Frågan om kommunens finansiering av cykelväg på den aktuella sträckan får lyftas när
Trafikverket har satt en tidsplan för utbyggnaden.
Övervägande
Idag sträcker sig cykelväg från Falkenberg till Vinberg. Dessutom går det att på mindre
vägar ta sig mellan lilla Ljungby och Ullared med cykel. Den sträcka där det finns störst
behov av en cykelväg bedömer tekniska nämnden i kommunen vara mellan Vinberg och
Ljungby Bergagård. Det är denna sträcka som också kommer att prioriteras att bygga ut till

13 (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25

för cyklister framöver. Prioriteringen av sträckan Vinberg-Ljungby Bergagård görs även i
den regionala cykelplanen, som antogs 24 juni 2015. I planen fastställs att åtgärder
kommer att tas för att utveckla cykelväg på sträckan mellan Falkenberg och Ullared, främst
på delsträckan Vinberg-Ljungby Bergagård. Prioriteringen motiveras med att det är ett
”långsiktigt mål är att koppla ihop Falkenbergs tätort med Ullared. Sträckan VinbergBergagård ansluter till stråket Vinberg - Falkenbergs tätort. Denna vägsträcka har höga
hastigheter och stora fordonsflöden. Många skolor och arbetsplatser finns i Falkenbergs
tätort vilket medför att sträckan har stor potential för arbets- och skolpendling.”
I den regionala cykelplanen prioriteras sträckan under rubriken Objekt 2015-2025, vilket
betyder att den kommer att byggas inom den närmaste tioårsperioden. Planering av
genomförandet av de föreslagna åtgärderna kommer att påbörjas tillsammans med
Trafikverket. Det är Trafikverket som kommer att bygga cykelvägen eftersom de ansvarar
för väg 154, så utbyggnaden kommer enligt den tidsplan som de sätter upp.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslagsställaren meddelas om planerna på
utbyggnad av cykelväg och att medborgarförslaget ska anses behandlat i och med planerna
i den regionala cykelplanen.
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