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§ 242
Revidering av internationell policy. KS 2015-236
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Återremittera policyn för komplettering av följande:
 Internationellt samarbete ska betonas tydligare att det även innefattar systerstaden
Shijiazhuang.
 Kommunen tillsammans med förenings- och näringsliv ska främja internationellt
samarbete.
 Kontakt med flyktingar och deras hemländer.
 Turism ska belysas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till Policy för internationellt samarbete.
Policy för internationellt arbete antagen KF 2010-05-27 § 60
Sammanfattning av ärendet
För att bättre integrera internationella samarbeten som ett verktyg i kommunens
utvecklingsarbete finns det behov att revidera kommunens internationella policy, antagen
av kommunfullmäktige 8 juni 2010, för att tydligare ange ramarna för arbetet så att
internationella samarbeten blir ett effektivt verktyg för kommunens utveckling.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunens vision ”vi växer för en hållbar framtid” omfattar även internationalisering,
vilket ska sätta prägel både på Falkenberg som samhälle och på den kommunala
organisationen.
Med en föränderlig verklighet har kommunen ett ständigt behov av att utveckla sin
verksamhet, att pröva nya sätt att ta sig an utmaningar för att utveckla kommunen utifrån
politiska beslut och sina speciella förutsättningar. I de här behoven ligger grunden till
projekt. Genom internationella samarbetsprojekt ges tillgång till fler infallsvinklar på
frågeställningarna och möjlighet till extern finansiering. Avgörande för om kommunen vill
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gå in i samarbetsprojekt och söka EU-medel för delfinansiering av projekt bör vara det
mervärde som ett internationellt samarbete tillför.
Genom den ansvarsfördelning av internationellt arbete som fastslås i den nuvarande
policyn skapades en grund för kommunen att utveckla ett mera strukturerat sätt att följa
vad som händer inom EU i frågor som är angelägna för kommunen.
Sedan den nuvarande internationella policyn antogs har kommunens internationella arbete,
specifikt genom olika EU-projekt, utvecklats och formaliserats. Alla nämnder/förvaltningar
och bolag/bolagsstyrelser har deltagit i en process för att öka kunskapen om hur EUpåverkar på lokalnivå, vilka möjligheter som erbjuds inom olika fonder och program och
framför allt för att definiera inom vilka områden ett internationellt samarbete kan ge
kommunen mervärde i sitt utvecklingsarbete. Det finns EU-kontaktpersoner på varje
förvaltning/bolag med ansvar att särskilt bevaka EU-program och initiativ inom sina
respektive områden. Kontaktpersonerna ingår i ett koncernövergripande nätverk som
samordnas av ansvarig på utvecklingsenheten. Kommunen finns representerad i chefgrupp
Hallands strategiska grupp för EU-frågor.
Samtidigt har EU antagit EU2020 strategin för tillväxt och ramprogrammet för 2014 -2020
som innebär delvis nya förutsättningar för EU-projekt.
Vad kommun står inför nu är att
 Skapa arbetssätt, rutiner och förhållningssätt så att internationella samarbeten, särskilt
inom ramen för EUs program och fonder, blir ett användbart verktyg bland andra för att
driva projekt inom kommunen
 genomföra ansökningar om projekt/projektdeltagande som stödjer den utveckling man
stävar efter
Utgångspunkten för den föreslagna policyn för internationellt samarbete är att underlätta
tillämpningen av policyn genom att förtydliga ramen för arbetet och renodla
prioriteringarna.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att återremittera ärendet för att komplettera policyn
med:
 Internationellt samarbete ska betonas tydligare.
 Kommunen tillsammans med förenings- och näringsliv ska främja internationellt
samarbete.
 Kontakt med flyktingar och deras hemländer.
Claës-L Ljung (M) yrkar att policyn även ska betona internationell turism.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detta. Därefter ställer ordföranden
proposition på Claës-L Ljungs (M) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller detta.
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§ 243
Information om handlingsplan för en eventuell framtida
utbyggnad av väg 153 och 154. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram underlag för en handlingsplan för en
eventuell utbyggnad av väg 153 och väg 154.
Sammanfattning av ärendet
Catharina Rydberg-Lilja, stadsbyggnadschef, informerar om att kommunen tillsammans
med sydsvenska handelskammaren bör ta fram en handlingsplan för att få staten att
prioritera upp väg 153 och väg 154.
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§ 244
Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för
verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).
KS 2015-261

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa vid försäljning av kommunalt ägd verksamhetsmark i Falkenbergs
kommun i enlighet med förslag från Stadsbyggnadskontoret.
2 Taxan ska gälla från och med 2016
3 Försäljning av mark inom verksamhetsområdena Hamnen och Lövstaviken ska ske
restriktivt med tanke på kommunal styrning av framtida markanvändning ur
samhällsutvecklingssynpunkt
4 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över delegationen vid försäljning av
verksamhetsmark enligt fastslagen taxa.
Arbetsutskottet beslutar
1 Taxa för industrimark vid Falkenbergsmotet inom en zon om 250 m mot E6:an samt
100 m mot allmän väg 154 ska fastställas till 300 kr/m2.
2 Taxa för övrig industrimark vid Falkenbergsmotet ska fastställas till 200 kr/m2.
3 Taxa för övrig industrimark utanför centralorten ska fastställas till 25 kr/m2.
4 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att redovisa kommunens industrimarksinnehav
i Falkenbergs servicepunkter och noder.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag- daterat 2015-09-08
Av kommunfullmäktige fastslagen taxa från och med 2011 (Dnr KS 2010-525)
Stadsbyggnadskontorets förslag till taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för
verksamheter från och med 2016 – daterad 2015-08-17
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa vid försäljning av mark inom verksamhetsområden har gällt sen 2011.
Stadsbyggnadskontoret har gjort ett förslag till revidering av taxan som föreslås gälla from
2016.
Inga stora förändringar av taxan föreslås.
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Industrimark inom verksamhetsområdena Hamnen och Lövstaviken bör säljas restriktivt.
Detta med anledning av att ägandet av marken inom verksamhetsområdena är strategisk
med tanke på styrning av den framtida samhällsutvecklingen. Delar av den kommunalt
ägda marken inom dessa områden är upplåten till hamnanknuten verksamheten (varv,
terminal, båtförening mm). På en stor del av verksamhetsområdet Lövstaviken finns det
även beslut på att detta ska kunna nyttjas som rekreationsområde (bad, strövområde) i
avvaktan på att området tas i anspråk för verksamheter.
Även delegationen vid försäljning av verksamhetsmark i enlighet med taxan bör ses över.
Detta för att minska ställtiden, rent administrativt, vid försäljning av verksamhetsmark.
Ekonomi
Då förslag till förändring av taxan är liten påverkas kommunens resultat ringa.
Övervägande
En stor anledning till taxeförändringen är att Falkenbergs kommun under 2015 köper över
Falkenbergs Näringslivs AB verksamhetsmark vid Falkenbergsmotet. Därav föreslås en
förändrad och delad taxa för verksamhetsområdet ”Falkenbergsmotet”. Det föreslås ett
högre pris för mark med skyltläge mot större vägar (250 kr/kvm) medan ett lägre pris
föreslås på resterande mark (175 kr/kvm) inom ”Falkenbergsmotet”.
Det föreslås även en mindre höjning av priset för verksamhetsmark utanför centralorten
(från 25 kr/kvm till 30 kr/kvm). SBK föreslår även att det vid stora markköp (över 20 000
kvm) endast tas ut halverad taxa för den mark som överstiger 20 000 kvm. I övrigt samma
taxa som gäller sen 2011. Marktaxan gäller exklusive anslutningsavgifter för va-, el-, tele etc
som uttages separat av respektive ledningsägare.
Taxan är även viktig vid bestämmandet av avgift när kommunen upplåter industrimark
inom verksamhetsområdena Hamnen och Lövstaviken. Vid upplåtelser för industriellt
ändamål räknas arrendeavgiften fram på grundval av den gällande taxan. Inom övriga
verksamhetsområden bör upplåtelser för industriell verksamhet ske restriktivt. Endast
tillfälliga upplåtelser som tex virkesupplag bör tillåtas. Men givetvis tillåts även tillfälliga
nyttjanderätter för andra ändamål (bete, jordbruk mm) under förutsättning av att det inte
hindrar eller försvårar kommunens försäljning av marken.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att redovisa
kommunens industrimarksinnehav i Falkenbergs servicepunkter och noder.
Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar att priset på industrimark även
fortsättningsvis ska vara 300 kr/m2 vid Falkenbergsmotet inom en zon om 250 m mot
E6:an samt 100 m mot allmän väg 154 samt att övrig industrimark runt motet ska kosta
175 kr/m2. Övrig industrimark utanför centralorten ska kosta 25 kr/m2.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition
på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller yrkandet. I och med gjorda justeringar beslutar arbetsutskottet föreslå
kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta enligt liggande förslag.
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§ 245
Avtal om nyttjanderätt gällande del av Långaveka 1:30.
KS 2015-259
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna avtal om nyttjanderätt med Glommens IF gällande del av fastigheten
Långaveka 1:30.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal om nyttjanderätt, nr 300 148
Sammanfattning av ärendet
Glommens IF har begärt att få teckna nytt avtal för en tid om 10 år.
Glommens IF har idag ett nyttjanderättsavtal som började gälla 1994-11-01. Upplåtelsen
gällde för en tid av 10 år. Därefter förlängs det med ett år i sänder om uppsägning ej sker
senast sex månader före den löpande nyttjanderättstidens utgång.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till avtal om nyttjanderätt som börjar gälla
2015-11-01 och har en nyttjanderättstid på tio år. Avtalet förlängs därefter med ett år i
sänder om uppsägning ej sker senast sex månader före den löpande nyttjanderättstidens
utgång. I övrigt är avtalet överensstämmande med nuvarande avtal.
Ekonomi
Upplåtelsen sker utan avgift.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret ser inget hinder till att teckna ett 10-årigt avtal med Glommens IF.
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§ 246
Motion om att införa F-6 systemet i grundskolorna.
KS 2014-444

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Med hänvisning till grundskoleutredningen meddela motionären att barn- och
utbildningsnämnden avser påbörja en stadieindelning av Falkenbergs grundskolor.
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
påbörja 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 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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§ 247
Medborgarförslag om laxodlingsanstalten vid Laxbron.
KS 2014-246

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagställaren att medborgarförslaget överlämnas som inspel till det
påbörjade arbetet ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-14
Tjänsteskrivelse från Destination Falkenberg 2014-07-29
Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19 § 73
Tekniska nämnden 2014-12-17 § 103
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats som handlar om att ta tillvara på laxodlingsanstalten vid
Laxbron, en byggnad som förslagsställaren menar står i förfall. Förslagsställaren förklarar
att kommunen uppenbart inte har ekonomisk möjlighet att underhålla byggnaden och att
den därför borde säljas till ett företag som skulle kunna öppna en servering i byggnaden.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden samt Destination Falkenberg AB har
yttrat sig över medborgarförslaget och förklarar i korthet:
Kultur- och fritidsnämnden förklarar att byggnaden bör finnas kvar i kommunal ägo
eftersom området ännu inte är detaljplanelagt och därför saknar planbestämmelser för att
reglera användning och exteriör utformning. Däremot är nämnden ur kulturmiljösynpunkt
positiv till att byggnaden används, om hänsyn tas till dess kulturvärden.
Tekniska nämnden förklarar att det vid tidigare tillfällen har visats intresse för att öppna
café eller annan publik verksamhet i byggnaden, men att intressenterna ansett att
investeringar som krävs för att göra detta varit för omfattande. Dessutom påpekar nämnden
att en svårighet med byggnaden är att området översvämmas med något eller några års
mellanrum.
Destination Falkenberg förklarar att de under 2014 påbörjade ett arbete med att se över
utvecklingsmöjligheterna för Hertingforsen. De menar att Ätran och laxen, med tillhörande
kulturarv och historia, är unika tillgångar för Falkenberg och att Hertingområdet har stort
potential som besöksmål och upplevelserum.
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Beslutsförslag på medborgarförslaget har dröjt eftersom det kom in till kommunen mitt i
uppstarten av ett stort arbete om Hertingforsen, lett av Destination Falkenberg, vars
inriktning har ändrats sedan våren 2014. Under 2015 har ett arbete påbörjats som kallas
”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi i dagsläget.
Övervägande
Det är i dagsläget inte lämpligt att ta beslut om medborgarförslaget. Detta bör istället lyftas
in i det utvecklingsarbete som redan pågår. Det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet
med att utveckla Hertingforsen som helhet kommer att ta innan det leder fram till ett
färdigt förslag. Därför är det även svårt att ge förslagsställaren ett besked om huruvida
medborgarförslaget kommer att genomföras eller inte. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget överlämnas som ett inspel till det pågående
utvecklingsarbetet och därmed ska anses behandlat.

14 (18)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15

§ 248
Medborgarförslag om naturum i anslutning till
Hertingforsen. KS 2014-236

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagställaren att medborgarförslaget överlämnas som inspel till det
påbörjade arbetet ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-11
Tjänsteskrivelse från Destination Falkenberg 2014-11-07
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats som handlar om att anlägga ett naturum i anslutning till
Hertingforsen. Förslagsställaren menar att forsen är en sevärdhet och turistattraktion.
Frågan om naturum har tidigare diskuterats i kommunen i och med ett medborgarförslag
från 2011. Svaret på detta förslag försenades eftersom Falkenbergs kommun under samma
period arbetade med Hertingprojektet, i vilket det ingick att bygga om forsen.
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2012 att ett grundförslag skulle tas fram för ett
enkelt naturum i anslutning till Hertingforsen och Ätran. I samband med arbetet att bygga
om Hertingforsen ändrades inriktningen på arbetet med naturumet. Istället för att arbeta
med enskilda insatser/projekt/aktiviteter i anslutning till Ätran så bör området kring
Hertingforsen ses som en helhet.
Destination Falkenberg har yttrat sig över medborgarförslaget och förklarar i korthet att de
under våren 2014 har påbörjat ett arbete med att se över utvecklingsmöjligheterna för
Hertingforsen. Forsen har ett mycket bra läge i förhållande till stadskärnan och Vallarna,
men är trots det på många sett ett relativt outnyttjat område. Ett förslag finns på hur
kommunen kan arbeta för att etablera ett besöksmål och upplevelserum som i sin helhet
och utformning bygger på och signalerar hållbarhet.
Under 2015 har planeringen av insatser kring Hertingforsen fortsatt. Ett arbete har
påbörjats som kallas ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi i dagsläget.
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Övervägande
Det är i dagsläget inte lämpligt att ta beslut om medborgarförslaget. Detta bör istället lyftas
in i det utvecklingsarbete som redan pågår. Det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet
med att utveckla Hertingforsen som helhet kommer att ta innan det leder fram till ett
färdigt förslag. Därför är det även svårt att ge förslagsställaren ett besked om huruvida
medborgarförslaget kommer att genomföras eller inte. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget överlämnas som ett inspel till det pågående
utvecklingsarbetet och därmed ska anses behandlat.
Vidare påpekar kommunstyrelseförvaltningen till det fortsatta arbetet, i vilket
medborgarförslaget kommer att vara en del, att överväga innebörden i ett naturum. Detta
eftersom Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum och ger sitt godkännande till
etablering av sådana. I Naturvårdsverkets riktlinjer beskrivs ett naturum som ett
”…centrum för besökare till ett naturområde”. Det motsvarar de internationella ”visitor
centers”. Naturum ska beskriva, förklara och ge förståelse för områdets värden, samt
inspirera till vistelse och naturkontakt där. Kommunstyrelseförvaltningen menar att det är
skillnad på ett naturum och ett upplevelserum, ett annat begrepp som Destination
Falkenberg nämner i sitt yttrande. I det fortsatta arbetet behöver tas ställning till om det är
aktuellt att ansöka om att få ett naturum i Hertingområdet.
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§ 249
Framtida missbruks- och beroendevård i Halland.
KS 2015-170

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna rapporten ”Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i
Halland”.
2 Kostnadsfördelningen mellan kommunerna ska vara helt invånarrelaterad och inte
innehålla den fasta kostnadsdel som föreslås i rapporten.
3 Ge socialnämnden i uppdrag att inom sitt ansvarsområde, tillsammans med övriga
halländska kommuner samt Region Halland, genomföra utvecklingen av missbruks- och
beroendevården i enlighet med utredningens förslag.
4 Beslutpunkter 1-3 gäller under förutsättning att samtliga kommuner och Region Halland
fattar liknande beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-06-17 § 108
Region Hallands rapport ”Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i
Halland”
Tjänsteskrivelse från regionkontoret 2015-03-10
Regional överenskommelse om samverkan
Sammanfattning av ärendet
Taktisk grupp ”Missbruk och beroende” med representanter för Hallandskommunerna och
Region Halland, har tagit fram utredningen ”Förslag till utveckling av missbruks- och
beroendevården i Halland”.
Socialnämnden har yttrat sig över förslaget som nu går upp till kommunstyrelsen för
godkännande och beslut.
Ekonomi
Kostnaden för en beroendeavdelning med heldygnsvård har i utredningen beräknats till 25
miljoner kronor. Regionen föreslås stå för halva kostnaden medan återstående del fördelas
mellan kommunerna. I kommunens budget 2015 har 1,8 miljoner kronor avsatts centralt
för 2016 för detta ändamål.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15

Övervägande
I enlighet med socialnämndens beslut föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna
Region Hallands rapport med förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i
Halland, fast med följande undantag:
- Kostnadsfördelningen mellan kommunerna ska vara helt invånarrelaterad och inte
innehålla den fasta kostnadsdel som föreslås i rapporten.
Vidare föreslås kommunstyrelsen ge socialnämnden i uppdrag att för Falkenbergs del
genomföra utvecklingen av missbruks- och beroendevården i enlighet med utredningens
förslag.
Ovanstående beslut tas under förutsättning att samtliga kommuner och Region Halland
fattar liknande beslut.
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