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§ 260
Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade
sediment i Falkenbergs hamnbassäng. KS 2015-295

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ansöka om bidrag för en huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs
hamnbassäng om sammanlagt 3,5 Mkr exkl. moms.
Beslutsunderlag
Ansökan om huvudstudie 2015-10-06.
Sammanfattning av ärendet
En förstudie har genomförts där förekomst och utbredning av förorenade sediment i den
240 000 m2 stora bassängen kartlagts.
Sedimenten i hamnbassängen innehåller höga halter av det extremt giftiga ämnet TBT och
även andra giftiga ämnen som PCB, tungmetaller och PAH. Spridningsriskerna till Ätrans
mynning och vidare till Kattegatt bedöms preliminärt vara mycket stora. Falkenbergs
kommun och Falkvarv AB har förelagts att kartlägga förorenade sediment i
hamnbassängen. Kommunen och Falkvarv har genomfört kartläggning enligt föreläggande.
Huvudstudien föreslås omfatta kompletterande undersökningar och utredningar främst
fokuserade på TBT för att bedöma nuvarande pågående belastning, nedbrytningen i
sedimenten, spridningen av föroreningar från hamnbassängens sediment till Kattegatt.
Syftet med huvudstudien är att ta fram underlag för att besluta om sedimenten i bassängen
skall åtgärdas, hur det i så fall skall ske och vad åtgärderna kostar. Huvudstudien kommer
att genomföras i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.
Ekonomi
Kostnaden för huvudstudien finansieras via statliga medel. Hittills har Falkenbergs
kommun och Falkvarv AB bekostat alla tidigare undersökningar.
Övervägande
Se ovan beträffande spridningsrisker med mera.
Anteckning
Anders Bank, Structor Miljö Väst AB, redogör för ärendet.
Niklas Engholm, Falkvarv AB, deltar i överläggningen av ärendet.
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§ 261
Samverkansavtal kring utveckling av besöksnäringen
i Halland. KS 2015-288

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Bemyndiga Mari-Louise Wernersson (C) att underteckna samverkansavtal kring
utveckling av besöksnäringen i Halland.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-09-24
Samverkansavtal kring utveckling av besöksnäringen i Halland, 2015-09-16
Sammanfattning av ärendet
2013 inleddes en process som syftade till att få en genensam kunskapsplattform och i
förlängningen en väl förankrad besöksnäringsstrategi för Halland. På kommunberedningen
24 september 2014 gavs uppdrag till Region Halland att i samverkan med kommunerna ta
fram ett beslutsunderlag på en regional organisation och tillhör ande organisationsform för
besöksnäringen. Syftet med detta är att skapa stordriftsfördelar och samordningsvinster
med särskilt fokus på ökad kunskap om kunden, produktutveckling och marknadsföring.
Region Halland har nu i samarbete med övriga kommuner tagit fram ett samarbetsavtal där
regionens respektive kommunernas roller, ansvar och insatser regleras.
Ekonomi
Avtalet i sak påverkar inte kommunens budget och kan snare ses som en avsiktsförklaring.
Däremot kommer regionen och respektive kommun tillsammans ta fram en årlig
verksamhetsplan. Denna ska ses som ett inspel i respektive organisations budgetprocess
och beslut om finansiering tas i respektive organisations budget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 262
Vattenskyddsområde för ån Ätran. KS 2015-286

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge VIVAB i uppdrag att starta arbetet med syfte att upprätta vattenskyddsområde för ån
Ätran.
Beslutsunderlag
Beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-05-11, § 24
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade 2010-05-11 Falkenbergs kommun att redovisa
strategi för skyddet av ån Ätran som dricksvattentäkt. I beslutet finns också att
skyddsområden skall upprättas för ett antal täkter som försörjer de mindre orterna i
kommunen. Detta arbete har i Vivabs regi genomförts eller pågår för flertalet täkter.
Att upprätta ett vattenskyddsområde för ett vattendrag som utgör råvattentäkt för ett
vattenverk är ganska komplicerat. Många intressenter utmed uppströmssträckan är berörda
och vad det gäller Ätran så involveras även angränsande kommun och län. Inledande
arbete har utförts och bl a har Luleå studerats som har liknande situation och där har
skyddsområdet kunna fastställas.
Ekonomi
Arbetet utförs och bekostas av Vivab (=VA-kollektivet) eftersom upprättande av
vattenskyddsområden ingår som en del av produktionskostnaden för att kunna leverera
dricksvatten till abonnenterna.
Övervägande
Det är viktigt att arbetet med att upprätta ett skyddsområde för ån Ätran kan genomföras
och avsikten är att beslut fattas i kommunstyrelsen 6 oktober för att sedan behandlas inom
Vivab bl.a. vid ägarsamråd 19 oktober.
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§ 263
Lägesrapport om arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun. KS 2010-247
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets muntliga redovisning 2015-09-29
Ärende
Översiktsplanen för Falkenberg, ÖP 2.0, har varit ute på programsamråd.
Sammanfattning
I samband med antagandet av programsamrådet beslutades om ett antal revideringar och
rekommendationer för fortsatt arbete. Sedan dess har referensgruppen träffats och
arbetsgrupper har bildats. Arbetsgrupperna arbetar nu aktivt med de uppdrag som
beslutades i samband med antagandet av programsamrådet.
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§ 264
Begäran om planläggning av Växthuset 9 m.fl.,
Falkenberg KS 2015-164

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
1

Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Växthuset 9
med omgivningar. I planarbetet ska lämplig omfattning och utformning av
tillkommande bebyggelse studeras. Planförslaget bör innehålla byggrätt för bostäder,
hotell och kontor men bör endast i mindre omfattning redovisa byggrätt för handel.

2

Planarbetet ska inordnas i planprioriteringslistan vid nästa översyn av densamma samt,
i samband med detta, ges en översiktlig tidplan.

3

Planarbetet ska föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader med mera.

4

Ramavtal mellan exploatör och kommun ska tecknas i samband med att planarbetet
inleds.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, Stadsbyggnadskontoret 2015-09-23
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret, 2015-09-18
Orienteringskartor
Ansökan om planläggning Växthuset 9 m fl, Vesterhavsporten AB, 2015-04-14
Konceptskisser, Vesterhavsporten AB, 2015-04-14
Detaljplan för kv. Växthuset (juridisk karta)
Internt församråd, 2015 -06-30
Synpunkter från miljö- och hälsa, 2015-06-30
Synpunkter från Falkenbergs Näringsliv AB (inledande samråd), 2015-08-21
Sammanfattning av ärendet
En förfrågan om att ersätta nuvarande detaljplan för fastigheten Växthuset 9 samt
angränsande områden har inkommit från exploatören Vesterhavsporten AB. Förfrågan
avser att planlägga området för handel-, hotell- och bostadsändamål.
Den inkomna planförfrågan föreslår ett 16-våningshus, där de två mer utbredda
bottenvåningarna innehåller butiker och kontor och de resterande 14 våningar innehåller
hotellrum och bostadslägenheter. Högst upp föreslås en restaurang. Den sammanslanga
bruttoarean för samtliga våningsplan bedöms vara drygt 10 000 m2.

7 (21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-29

Ekonomi
Ett eventuellt planarbete förutsätts fullt ut finansieras av sökande. Kostnader som
uppkommer för genomförande förutsätts även bekostas av exploatören.
I inledningen av ett planarbete bör såväl ramavtal som avtal rörande planarbetet tecknas.
Innan ett eventuellt antagande av detaljplan bör ett exploateringsavtal tecknas mellan
exploatören och kommunen.
Överväganden
Stadsbyggnadskontoret anser att de viktigaste frågorna att bedöma är hur etableringen av
verksamheter i detta läge påverkar stadens övergripande struktur och frågan om hur den
föreslagna bebyggelsen påverkar stadsbilden.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter och förslag till beslut utvecklas i en särskild
tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-18.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ett planarbete inleds med
syfte att ett förslag till ny detaljplan för Växthuset 9 med omgivande områden utarbetas. I
samband med planarbetet bör omfattning och utformning av ny bebyggelse på fastigheten
prövas. Planförslaget bör innehålla byggrätt för bostäder och hotell och bör endast redovisa
byggrätt för handel i mindre omfattning.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 265
Prioriteringslista för detaljplaneärenden m.m. KS 2015-103

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna prioriteringslista för detaljplaneärenden.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag (yttrande), daterat 2015-09-21
Förslag till prioriteringslista, daterad 2015-09-21
Bifogad tjänsteskrivelse, principer för prioritering, daterad 2015-09-21
Brev angående Vesslunda 5:3 m fl från Helge Rudling
Ärende
Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden föreligger.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden har utarbetats av
stadsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan redovisar förslag till indelning av pågående
detaljplanärenden enligt en ny uppdelning i prioriterade ärenden och normala ärenden. Se
bifogad tjänsteskrivelse, principer för prioriteringar daterad 2015-09-21.
Övervägande
Kommunstyrelsen föreslås besluta om vilken prioritet skilda ärenden skall ges, det vill
säga hur resurserna skall fördelas, samt vilka ärenden som skall igångsättas den närmaste
tiden.
Prioriteringslistan avser i övrigt vara en allmän orientering av vilka planuppdrag som getts
och vilka planarbeten som pågår. Den redovisning som ges angående tidplaner, antagande
med mera skall sålunda endast ses som en orientering kring förväntad utveckling i ärendet.
I januari 2015 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
kvarteret Krispeln 15 m fl. I beslutet gavs detaljplanen prioritet 1. Detta uppdrag är
omfattande och måste utföras med hög prioritet med anledning av tidsramen för
byggnation av kultur- och kunskapscentrum. Under hösten och vintern kommer ett större
fokus behöver läggas på kvarteret Krispeln, vilket kan påverka andra planuppdrag.
I samband med trafikutredningarna för en handelsetablering på Dalkullan 1 m.fl. har ett
tydligt besked kommit från Trafikverket om behovet att ta fram en trafikutredning som
analyserar eventuella brister och trafikproblem utmed väg 767 och dess influensområden.
Utredningen ska visa hur tillkommande trafik från de nya områdena till exempel Tånga
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Parkstad och Stafsingeområdet kommer att påverka vägsystemet. Utredningen kommer att
startas upp under hösten 2015.
Under rubriken Avvakta finns fyra detaljplaner i södra kustområdet. Exploatörerna för
dessa har återkommit under sommarhalvåret och är intresserade av att sätta igång
planarbetet. Eftersom det fördjupade översiktsplanearbetet pågår föreslås att dessa
detaljplaner kvarstår under rubriken Avvakta.
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§ 266
Utvecklingsplan för Vallarna och Hertingskogen
KS 2011-331
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anta utvecklingsplan för stadsparken Vallarna och Hertingskogen med ändringen att
förslag om cykelbro över de gamla brofundamenten tas bort ur planen.
2 Godkänna att de syften och gränser som anges i utvecklingsplanen ligger till grund för
fortsatt detaljplanarbete.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-09-24
Beslut om utvecklingsplan, 2015-01-13
Koncept till Utvecklingsplan för Vallarna och Hertingskogen
Sammanställning – Medborgardialog för Vallarna och Hertingskogen
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har sedan tidigare fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för
Vallarna. Efter senare inkommit medborgarförslag har det beslutats att även Hertingskogen
ska ingå i detaljplanearbetet.
Bakgrund
I delöversiktsplanen för Falkenbergs Centralortsområde från 2007 omnämns Vallarna och
Hertingskogen som en gemensam stadspark som ska utgöra ett samlat centralt grönområde.
I delöversiktsplanen anges att riktlinjen för området ska vidareutvecklas avseende funktion
och innehåll samt att en utvecklingsplan och detaljplan för området ska tas fram. I
Falkenbergs grönstrukturstrategier pekas Vallarna och Hertingskogen gemensamt ut som
en del av ”den bärande stammen” i Falkenbergs stads grönstruktur. I den nyligen antagna
översiktsplan från 2014 (ÖP 2.0), berörs området av strategi 3 – Förstärk Falkenbergs
stad. Denna strategi utvecklas med följande undermål;
Bevara och utveckla stadens grönområden, friytor och kontakt med vattnet. Skapa goda
livsmiljöer genom utveckling av närrekreation och mötesplatser av god kvalitet och
tillgänglighet.
Under sommaren 2014 genomfördes en platsinventering av området där sociala värden,
cykel-och gångvägar samt entréer inventerades och sammanställdes. Kommunstyrelsen
gav 2015-01-13 § 21 stadsbyggnadskontoret uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
stadsparken Vallarna och Hertingskogen. Utvecklingsplanen har utarbetats under våren
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2015 med syfte att ta ett helhetsgrepp där förutsättningar, möjligheter samt behov för
området har undersökts och redovisats.
En medborgardialog genomfördes på området under april 2015, under samma period fanns
en webbenkät tillgänglig på kommunens hemsida. Syftet med medborgardialogen var att
bilda en uppfattning om hur området används, när och av vem samt önskade funktioner av
besökare och andra berörda målgrupper. Utöver detta sändes även riktade enkät till
verksamma aktörer och särskilda möten hölls med 2Enteratin och Allsång på Vallarna.
Inkomna yttranden finns sammanställda i dokumentet Sammanställning – Medborgardialog
för Vallarna och Hertingskogen. Denna sammanställning har fungerat som
kunskapsunderlag till arbetet med utvecklingsplanen.
Övervägande
De två områdena är idag populära och välbesökta av både falkenbergare och besökare.
Starka kvaliteter som betonats i samband med den genomförda medborgardialogen är
variationen av aktiviteter som finns för blandade åldrar och generationer samt den
stadsnära naturen med ett rikt djur- och fågelliv. Samtidigt efterfrågas bättre underhåll av
Doktorspromenaden, upprustning av sittmöbler och andra redskap samt mer belysning i
området för en tryggare upplevelse. Även möjligheten att kunna använda och vistas i
området mer under höst- och vintermånaderna efterfrågas.
Den framtagna utvecklingsplanen drar upp riktlinjer för områdets utveckling utifrån
visionen om att Vallarna och Hertingskogen ska utvecklas till en gemensam stadspark, vars
områden ska stärka varandra samtidigt som de skall generera mervärde för resterande
staden. Ett koncept med tillhörande riktlinjer för att uppnå visionen har konkretiserats.
Därtill ha fyra fokusområden specificeras; Underhåll, Trygghet, Information och Året runtanvändning. Utöver detta presenteras ett antal övergripande projekt. I det fortsatta arbetet
kan mindre projekt struktureras utifrån dessa. Konceptet till utvecklingsplan för Vallarna
och Hertingskogen har stämts av med berörda tjänstemän inom Kultur och Fritid, Park,
Gata och Trafik samt MEX.
Det är viktigt att trygga den befintliga användning genom att planlägga området som
allmän plats/parkanvändning, samtidigt som planläggningen möjliggör utveckling av
områden i linje med de framtagna riktlinjerna i utvecklingsplanen. Syftet med detaljplanen
bör därför vara att stämma av med befintliga förhållanden och skapa förutsättningar för
utveckling.
Det finns många aspekter som en detaljplan inte påverkar, bland annat skötsel och
underhåll av området. Det är därför viktigt att berörda enheter samverkar kring
utvecklingen av Vallarna och Hertingskogen som en gemensam stadspark.
Utvecklingsplanen kan ange riktlinjer för sådant samarbete. En åtgärdsplan med tydlig
ansvarsfördelning, tidplan och budgetförslag föreslås tas fram av parkförvaltningen.
Möjligheten att årligen äska en summa, reserverade för Vallarnas och Hertingskogens
utveckling, är ett förslag som bör få ytterligare förankring inom berörda förvaltningar.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till
utvecklingsplan för Vallarnas stadspark och Hertingskogen antas. Vidare föreslås att det
egentliga planarbetet inleds och att de syften och gränser som anges i utvecklingsplanen
ligger till grund för planarbete.
Yrkande och beslut
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Claes-L Ljung (M) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen att förslag om cykelbro
över de gamla brofundamenten tas bort ur planen. Tore Holmefalk (C) instämmer i
yrkandet.
Ordföranden ställer först proposition på Claes-L Ljungs ändringsyrkande mot avslag och
finner det antaget. Därefter ställer ordföranden proposition på resterande liggande förslag
och finner det antaget.
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§ 267
Detaljplan för Skrea 5:51 – Samrådsbeslut. KS 2014-214
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till samrådshandling och samråda planförslaget för Skrea 5.51.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-09-21
Orienteringskarta
Koncept till planbeskrivning och plankarta med illustration, 2015-09-21
Sammanfattning av ärendet
Skrea Camping o Stugby AB inkom med förfrågan om att planlägga Skrea 5:51 för
campingverksamhet, fastigheten har sedan tidigare ej varit planlagd. Användning för det
aktuella planområdet anges för campingverksamhet i delöversiktsplanen för Falkenbergs
centralort från 2007. Kommunstyrelsen gav 2014-08-12 § 182 stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan. Planavtal har godkänts av kommunstyrelsen i
november 2014.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandling. Markanvändningen
för planområdet föreslås camping. En behovsbedömning har tagits fram och den föreslår
att ett genomförande av planförslaget inte medför en betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen kommer samrådas parallellt med Länsstyrelsen och miljö- och
hälsonämnden under samrådsperioden. Totalt föreslås en byggrätt för 22 campingstugor á
40 kvm. Utöver detta är en byggrätt på 200 kvm för serviceanläggning planlagd.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att samrådshandlingar godkänns för samråd.
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§ 268
Detaljplan för Vitan 7, Falkenberg – Planavtal
KS 2012-2

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1

Godkänna föreliggande planavtal för Vitan 7.

2

Att planarbetet ska hanteras enligt plan- och bygglagen 2014:900.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-09-21
Orienteringskarta
Planavtal för Vitan 7
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Vitan 7 har inkommit med en hemställan om detaljplanläggning med
syfte att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastighetens sydöstra del, mot Färgaresträtet.
Fastigheten ligger i centrala Falkenberg och ägs av Stenhörnet AB. Detaljplanen medger,
för fastigheten Vitan 7, bostäder samt bostäder med handel i bottenvåningen. På platsen
där fastighetsägaren önskar placera flerbostadshuset får dock större delen av marken inte
bebyggas. I delöversiktsplanen för Falkenbergs centralortsområde, antagen 2007-06-28, är
aktuellt område utpekat som befintlig bebyggelse för bostäder och service m.m.
Fastigheten ingår i område för riksintresse för kulturmiljövård, där Falkenbergs innerstad
tillhör ett välbevarat äldre stadsområde med medeltida gatunät.
Inför uppstart av planarbete har fastighetsägare och kommunen diskuterat olika förslag
kring fastighetens utveckling. Fastighetsägare ansökte vintern 2013/-14 om rivningslov,
men fick avslag i bygglovnämnd samt länsstyrelse. Reviderat skissförslag från
fastighetsägaren, 2015-03-20, visar på ett bevarande av gathuset mot Storgatan och
nybyggnad mot Färgaresträtet. Del av bostadshus från 1910-talet, ut mot Färgaresträtet,
föreslås i förslaget rivas. Förslag till planavtal för Vitan 7 är upprättat och har godkänts av
Stenhörnet AB.
Ekonomi
Planarbetet föreslås fullt ut (100 %) finansieras av sökanden. De kostnader som
uppkommer för genomförandet förutsätts även bekostas av exploatören. För kommunens
del kan eventuell kostnad uppkomma om en förnyelse av gatumark, Färgaresträtet, är
önskvärd.
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Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att föreliggande planavtal godkänns. Planarbetet föreslås
hanteras med så kallat utökat förfarande, samråds- och granskningsskede. Motivet till det
är bland annat att planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö.
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§ 269
Information - politisk referensgrupp Kunskaps- och
kulturcentrum, arkitekttävling. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Anteckna informationen om politisk referensgrupp för arkitekttävlingen gällande
Kunskaps- och kulturcentrum till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ett antal referensgrupper kommer att involveras inom ramen för arkitekttävlingen för
Kunskaps- och kulturcentrum. Grupperna kommer att bestå av allmänhet, elever, lärare,
politiker och en plangrupp. De kommer att ge sina synpunkter på samtliga fyra förslag i
tävlingen, men inte prioritera eller välja mellan förslagen. Beslutet om vinnande förslag tas
av styrgruppen.
Anteckning
Conny Nilsson från Sweco redogör för ärendet.
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§ 270
Friare val av hjälpmedel. KS 2015-171

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna modellens innehåll och beskrivning.
2 Godkänna implementeringsplanen.
3 Uppdra åt den Gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård att genomföra
modellen enligt föreslagen plan för implementering.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, 2015-09-23
Socialnämndens beslut, § 111, 2015-06-17
Regionkontorets tjänsteskrivelse Friare val av hjälpmedel med bilagor, 2015-06-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 211, 2015-08-18
Kommunala handikapprådets beslut, § 28, 2015-09-17
Kommunala handikapprådets referensgrupps yttrande, 2015-09-17
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) rapport 2014:1, s. 153-161 (Med- och
egenfinansiering i vården – etiska aspekter)
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.
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Socialförvaltningen har följt beredningen av ärendet inom ramen för taktisk grupp
funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-17 att ärendet utöver tidigare
beredning hos socialnämnden skulle återremitteras för att ge kommunala handkapprådet
(KHR) möjlighet att yttra sig. KHR ställer sig negativa till förslaget och anger som
argument att:
-

Det finns stor okunskap om hur många som kommer att beröras, vilket leder till att
ekonomin blir osäker att överblicka.
Informationen kommer att vara tillräcklig för att patienten ska kunna göra rätt val.
Företaget som säljer hjälpmedlet får dubbla roller dels att föreslå rätt produkt och att
som säljare generera högst vinst.
Garanti och service av som ska utföras av säljaren får köparen hantera på egen hand.

Ekonomi
Utöver vissa implementeringskostnader som föreslås täckas av avsatta medel för projektet,
bedöms inte modellen innebära några ökade kostnader. Detta beror på att de så kallade
voucherna (värdecheckar) som ges patienten för att köpa egna hjälpmedel bygger på den
kostnad som hjälpmedelscentralen köper in motsvarande produkt för. Därmed inte sagt att
om en patient ska köpa produkten på den öppna marknaden så kan en annan prisbild råda.
Övervägande
Det bör poängteras att val av fria hjälpmedel enbart är ett komplement till dagens två
alternativ med egenansvar och ordinarie föreskrivningsprocess från hjälpmedelscentralen.
Förutsättningen för att få tillgång till det fria valet är att:
-

Brukaren kan sin funktionsnedsättning och förstår sitt konsumentansvar vid inköp och
underhåll av hjälpmedlet.
Brukaren har haft aktuellt hjälpmedel tidigare (ingen förstagångsanvändare).
Brukaren har ett långvarigt behov av hjälpmedlet.

Dessutom kommer valet av fria hjälpmedel i Halland enbart röra hörseltekniska hjälpmedel
och förflyttningshjälpmedel initialt och produkter specialtillverkning efter patientensbehov
kommer att förkomma i det fria valet. Därmed anses inte KHR:s argumentation besvarad.
Det ska även tilläggas att det finns en inneboende etisk konflikt i det fria valet av
hjälpmedel, vilket Statens medicinsk-etiska råd (Smer) påvisar. På ena sidan står den
enskilde patientens möjlighet till valfrihet mot och andra sidan alla patienters möjlighet till
lika vård.
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Under förutsättningar att fria val av hjälpmedel ska införas föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att beslut fattas i enlighet med den Gemensamma nämnden
för hemsjukvård och hjälpmedels förslag till beslut.
Yrkande och beslut
Per Svensson (S) yrkar avslag på liggande förslag.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt liggande förslag.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
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§ 271
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2015-05-26, § 87,
”Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1”;
nu fråga om yttrande till Förvaltningsrätten. KS 2015-240
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Anteckna informationen om ärende gällande försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt
del av Innerstaden 3:1 till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet får ta del av innehållet i den kommande inlagan till Förvaltningsrätten som
gäller ärendet om försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1.
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