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§ 272
Kunskaps- och kulturcentrum – Redovisning av politiska
referensgruppens arbete. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om pågående arbete med kunskaps- och kulturcentrum till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott är politisk referensgrupp inom ramen för
arkitekttävlingen för kunskaps- och kulturcentrum. Synpunkter lämnas på de fyra
tävlingsförslagen. Referensgruppernas uppdrag är att lämna synpunkter på samtliga
förslag, utan att göra någon inbördes prioritering mellan dem.
Anteckning
Conny Nilsson från Sweco redogör för ärendet.
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§ 273
Fördyring av Smedjans förskola – Information. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om byggplaner för Smedjans förskola till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Två identiska förskolor upphandlades 2013. En till Werners hage och en till Skogstorp,
Smedjans förskola. Arbetet med Werners Hages förskola gick enligt plan och invigdes
2014. Smedjans förskola är fortfarande inte byggd, på grund av överklagande av bygglov.
Stadsbyggnadskontoret planerar att återuppta byggnationen av en förskola i Skogstorp.
Förslag till en ny situationsplan har tagits fram.
På grund av förseningen kommer kostnaderna öka gentemot budget. De ökade kostnaderna
handlar om entreprenadkostnad, juristkostnad och indexuppräkning av anbudssumma.

4 (19)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20

§ 274
Glommens hamn – godkännande inför programsamråd.
KS 2010-629
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna planprogrammet för Glommens hamn för samråd.
2 Vidare planarbete ska ske med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-10-15
Orienteringskarta
Planprogram för Glommens hamn, koncept, 2015-10-20
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2011-04-05 § 105 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för Glommens hamnområde. Enligt beslutet skulle planarbetet inledas med
utarbetande av planprogram som visar skilda utvecklingsmöjligheter. Nu finns ett
planprogram som underlag för diskussionerna om utvecklingen av hamnen. Detta ställs ut
för programsamråd och för bredare diskussioner.
Övervägande
Huvudsyftet med planarbetet är att möjliggöra för en utveckling av Glommens hamn.
Syftet med planprogrammet är att få igång en diskussion om den framtida utvecklingen av
Glommens hamn. Stadsbyggnadskontoret har nu tagit fram ett förslag till planprogram för
hamnen. Planprogrammet innehåller tre skisser som illustrerar tre möjliga alternativ till
utveckling. Skisserna utgör ett diskussionsunderlag och inget av dessa behöver vara det
alternativ som blir den slutliga utvecklingen av hamnen. Under planprogramsamrådet kan
det dyka upp även andra förslag som kan utgöra underlag för den fortsatta diskussionen
och det fortsatta detaljplanearbetet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna
planprogrammet för samråd.
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§ 275
Översyn av detaljplan Smedjeholm – inriktning av arbetet.
KS 2015-267
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag till inriktning utifrån
diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-09-30
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 2015-09-30
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick 2015-08-11 § 189 (i samband med att planuppdrag för
Reparatören 7 gavs) uppdrag att ”se över detaljplanen för Smedjeholmsområdet i stort”.
Ärendet var inte berett av förvaltningen varför inget beslutsunderlag eller förslag till beslut
förelåg.
Ekonomi
Normalt sett tecknar kommunen särskilt avtal rörande kostnader för planarbete, fördelning
av ansvar mm (s k planavtal) med den exploatör, fastighetsägare som begär planarbete. Då
kommunen initierar planarbete belastar plankostnaden vanligtvis det aktuella projektets
budget, alternativt markreserven.
Övervägande
Smedjeholmsområdet är i gällande översiktsplan (Delöversiktsplan för Falkenberg 2007)
redovisat som ”befintligt verksamhetsområde”. I den nyligen antagna kommuntäckande
översiktsplanen (ÖP 2:0) har ingen ändring av inriktningen angivits. Se vidare särskild
tjänsteskrivelse från stadbyggnadskontoret, daterad 2015-09-30. Stadsbyggnadskontoret
önskar närmare anvisningar kring den begärda översynen. Kontoret önskar förtydliganden
av orsaken till behov av översynen, vilka mål och syften som skall uppnås, avgränsning av
detaljplaneöversynen samt hur översynen/planarbetet skall finansieras.
Om syftet är att ompröva markanvändningen för Smedjeholmsområdet bör översynen av
detaljplanerna lämpligen föregås av utredningsarbete i ett större sammanhang. Befintlig
inriktning för Smedjeholm har legat fast sedan cirka femtio år och har därmed påverkan på
såväl privata som kommunala ekonomiska beslut. En eventuellt ändrad inriktning bör
bygga på analyser gjorda i samband med framtagande av ny fördjupad översiktsplan för
Falkenberg.
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§ 276
Detaljplan för kv Strandbaden – revidering inför utställning.
KS 2010-307
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna de förslag till revideringar av planhandlingarna som anges i dokumentet
”samrådsredogörelse -komplettering”, daterad 2015-10-12
2 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att därefter ställa ut planförslaget för granskning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret 2015-10-12
Förslag till detaljplan för kv Strandbaden, samrådshandling 2015-01-21
(enbart illustrationskarta och juridisk karta)
Samrådsredogörelse, daterad 2015-06-08, inkl bilagor
(minnesanteckningar samrådsmöte samt PM ang stranderosion mm)
Parkeringsutredning, reviderad 2015-10-12
Samrådsredogörelse -komplettering, daterad 2015-10-12
Sammanfattning av ärendet
Samråd kring förslag till detaljplan för kv Strandbaden har genomförts under våren 2015.
Under samrådet inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse, i vilken även föreslås en rad revideringar och kompletteringar av
planförslaget.
Stadsbyggnadskontoret rapporterade samrådet (samrådsredogörelse, 2015-06-08) i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 och fick då uppdrag att återkomma med
ytterligare utredning kring lämplig lokalisering av de parkeringsplatser som erfordras.
Ekonomi
Avtal som fördelar huvuddelen av kostnaderna för planarbetet lika mellan Falkenbergs
Strandbad och Klitterbadet föreligger. Avtalet täcker tillsammans 90 % av
plankostnaderna, inklusive utredningskostnader.
Ramavtal har upprättats med Falkenberg Strandbad och detta har 2014 godkänts av såväl
Strandbaden som av kommunstyrelsen.
Övervägande
Sammanfattningsvis berör inkomna yttranden under samrådsremissen huvudsakligen
frågor kring den föreslagna nya byggrätter för hotell Strandbaden, föreslagen byggrätt för
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kallbadhuset, bevarandet av det s k Erikssonska torpet samt kring parkeringsbehovet och
föreslagen byggrätt för att lösa detsamma.
En förnyad genomgång av hela parkeringsfrågan har under hösten gjorts och denna
redovisas i en reviderad parkeringsutredning, daterad 2015-10-12. Denna visar att det
uppskattade parkeringsbehovet går att klara med markparkeringar. Stadsbyggnadskontoret
föreslår därför att parkeringsutredningens redovisade lokaliseringar av parkeringsplatser
inarbetas i planförslaget inför granskningsutställningen. Byggrätt för möjlighet till
parkering i två plan bör dock kvarstå för parkeringsytan vid Kattegattsvägen i
planområdets norra hörn, i syfte att behålla handlingsfrihet inför kommande oförutsedd
utveckling i området. Planbestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd för denna
(parkering i två plan) bör införas på plankartan.
Med anledning av inkomna synpunkter mm föreslår stadsbyggnadskontoret följande
revideringar och kompletteringar av planhandlingarna:
- Parkeringsutredningens redovisade lokaliseringar av parkeringsplatser inarbetas i
planförslaget. Byggrätt för parkering vid Kattegattsvägen (i kvarterets norra del)
minskas till att endast möjliggöra parkering i två plan.
- Plankartan kompletteras med utformningsbestämmelser samt maximal byggnadsarea
för kallbadhuset. Illustrerad utformning av kallbadhuset justeras.
- Plankartan preciseras beträffande planbestämmelsen ”lek” och uppdateras med hänsyn
till Vision för Klitterbadet.
- Plankartan kompletteras med byggrätt för orangeri och pergola etc norr om Falkenberg
Strandbads huvudbyggnad samt bestämmelse om att angöring till byggnaden skall
anordnas inom kvartersmark.
- Plankartan kompletteras med bestämmelse om högsta tillåtna höjd av tillbyggnad
nordväst om Falkenberg Strandbad
- Föreslagen toalettbyggnad vid Kattegattvägen redovisas på plankartan som område
inom för GC-väg.
- Planbeskrivningen kompletteras beträffande riksintresse, strandskydd, teknisk
försörjning och kulturvärden.
- Planhandlingarna kompletteras med ett gestaltningsprogram för allmän plats.
- Illustrationskarta och planbeskrivning uppdateras med hänsyn till utförda förändringar
samt framförda synpunkter.
Stadsbyggnadskontoret föreslår, efter övervägande, att det så kallade Erikssonska torpet
inte åsätts bevarande- eller hänsynsbestämmelse. Rumshöjden är mycket låg och
byggnaden är i så stort renoveringsbehov att i princip all utvändig klädsel måste ersättas.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslagna
revideringar och att kontoret därefter får i uppdrag att ställa ut det reviderade förslaget för
granskning.
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§ 277
Detaljplan för Reparatören 7 – planavtal. KS 2015-78

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna föreliggande planavtal.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-10-12
Avtal angående upprättande av detaljplan för Reparatören 7
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick 2015-08-11 § 189 uppdrag att inleda planarbete för
Reparatören 7 m fl. Syfte är att planlägga fastigheten, och ev delar av intilliggande
fastigheter, för befintliga förhållanden.
Bakgrund
Bygglovsnämnden beslutade 2014-06-19 om bygglov för ny handelsbyggnad på
fastigheten Reparatören 7, trots att denna i detaljplan är reglerrad för bensinstation (”Gt” i
detaljplan). Vid utbyggnaden av handelshuset anlades en parkeringsplats på byggnadens
norrsida av, i strid med gällande plan och i strid med meddelat bygglov. Bygglovsnämnden
beslutade 2015-01-22 om rättelse och beslutade även komplettera detta med ett
vitesföreläggande. Vitesföreläggandet har överklagats och ärendet är ännu ej avgjort i
högre instans.
I samband med turerna kring den anlagda parkeringsplatsen konstaterades att tillfarten till
handelshuset var olämplig och denna har därför ändrats om så att den nu sker via västra
delen av fastigheten Reparatören 7, på byggnadens nordvästsida. Ingen entré eller tillfart
till handelshuset får enligt räddningstjänsten ske via bensinstationsområdet på Reparatören
7.
Parallellt med behandlingen i bygglovsnämnden har fastighetsägaren ansökt om
planändring och kommunstyrelsen beslutade 2015-08-11 att ge stadsbyggnadskontoret
planuppdrag.
Ekonomi
Avtal rörande kostnader för planarbetet, ansvar mm har upprättats och godkänts av ägaren
till Reoparatören 7. Avtalet anger att ägaren bekostar 100% av kostnaderna.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att avtalet godkänns.
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§ 278
Detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl, Ullareds busstation –
Godkännande inför samråd. KS 2015-79
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till samrådshandlingar för färdigställande och samråd.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-10-09
Översiktskarta
Plan- och illustrationskarta 2015-10-09 – koncept
Planbeskrivning 2015-10-12 – koncept
Sammanfattning av ärendet
Ullareds busstation skall utökas och byggas om. Då gällande detaljplaner inte
överensstämmer med projekterat ombyggnadsförslag har tekniska nämnden 2015-01-28
föreslagit kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny
detaljplan. 2015-03-10 § 78 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
planlägga del av fastigheten Ullared 1:142 för att möjliggöra ombyggnationen av Ullareds
busstation.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett torgområde med flexibel användning som
busshållplatser, parkering, hållplats för taxi, gång- och cykelbanor, busskurer,
cykelparkering och liknande. Detta för att möjliggöra en mer effektiv och trafiksäker
disponering av området i och runtom busstationen.
Ekonomi
Planarbetet bekostas av projektbudgeten för byggnationen av busstationen.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att föreliggande koncept till samrådshandlingar för del av
Ullared 1:142 m fl godkänns för samråd.
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§ 279
Tånga parkstad – Antagande av planprogram och
godkännande av programsamrådsredogörelse.
KS 2013-195

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta planprogrammet.
2 Godkänna programsamrådsredogörelsens samt föreslagna åtgärder för fortsatt
detaljplanearbete.
3 Godkänna föreslagen etappindelning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-10-15
Orienteringskarta
Planprogramsredogörelse för Östra Gärdet 1:38 m.fl. (Tånga Parkstad)
Planprogram för Tånga Parkstad
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2013-09-10 § 190 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för Östra Gärdet 1:38 m.fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2015-06-23 § 194 att godkänna föreliggande planprogramförslag avseende Östra
Gärdet 1:38 m fl. (Tånga Parkstad) för samråd. Planförslag upprättat 2015-06-23 har varit
föremål för samråd mellan 15 juli – 9 september 2015. Planförslaget har under
samrådstiden varit utställt i stadshuset samt funnits på kommunens hemsida.
Annons om samrådsremiss har varit i Hallands Nyheter 2015-07-15. Brev med information
om samrådet har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2015-07-01 av
Metria. Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m fl. enligt
utsändningslista. Ett samrådsmöte för berörda grannar och fastighetsägare hölls i
stadshuset 2015-09-03.
Övervägande
Totalt har 25 yttrande inkommit från myndigheter, statliga verk, kommunala nämnder,
övriga remissinstanser samt berörda sakägare. Inkomna yttranden har bland annat berört
vikten av hur trafikfrågor kommer lösas inom området samt i angräsande område,
parkeringskapacitet, höjd och våningsantal för föreslagen bebyggelse. Även hur
naturvärden bör tas hand om alternativt skyddas inom planområdet är något som behandlas
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i många yttranden Utredningar som har föreslagits är bland annat för arkeologi, trafik,
parkering, naturvärden, riskanalys och buller.
Eftersom planområdet har en omfattande storlek, cirka 10 ha, föreslås en etappindelning,

om två etapper, inför det kommande detaljplanearbete. I den första etappen inkluderas
området ”Pumpans terrasser” samt ”Amos trädgård”. Detaljplanen för den andra etappen,
som planlägger områdets norra del dvs. ” Tångaskogen, påbörjas förslagsvis efter att
detaljplanen för den första etappen har vunnit laga kraft. Etappgränsen föreslås dras vid
den grusade GC-väg som idag går mellan Skräddarevägen och Murarevägen.
Etappindelningen skapar utrymme för att de mer omfattande utredningarna kan pågå
parallellt med att detaljplaneläggning av planområdet sker. Det är dock viktigt att
helhetstänket för hela planområdet är påtagligt i båda etapperna. I planprogrammet föreslås
att grundstommen i området ska vara den ”gröna” GC-vägen. Arbete med att utreda
lämplig dragning samt anlägga denna GC-väg är något som bör ske parallellt med
detaljplanearbetet.
Följande åtgärder föreslås inför fortsatt detaljplanearbete med Östra Gärdet 1:38
- En övergripande trafikutredning som bland annat utreder potentiella och lämpliga
trafikanslutningar till området, kopplingar till befintligt trafiknät, både inom planområde
samt omgivande område. Som underlag till detta föreslås nya trafikmätningar. Som ett
komplement till efterfrågad trafikutredning föreslås en parkeringsutredning med syfte
att bedöma lämpliga parkeringsanslutningar och parkeringskapacitet.
- Arkeologisk utredning.
- Naturvärdesinventering för att inventera och redogöra för biotopsskyddade miljöer inom
planområde.
- Geotekniskutredning som även inkluderar utredning av förorenad mark.
- Riskanalys i den norra delen samt runt fjärrvärmeverket för att klargöra
rekommenderade skyddsavstånd.
- Två detaljplaner tas fram efter föreslagen etappindelning. I den första etappen föreslås
området ”Pumpans terrasser” samt ”Amos trädgård”.
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§ 280
Månadsuppföljning för kommunen - september 2015.
KS 2015-139
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.
Beslutsunderlag
Sammanställning av driftskostnadsuppföljning för perioden januari-september 2015.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning för perioden
januari-september och prognosen för kommunens årsutfall 2015.
Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 26 mkr.
Nämndernas sammanlagda prognos, beaktat de centrala nämndsmedlen, för årsutfallet
2015 är ett överskott om 5,6 mkr. Den största positiva avvikelsen syns hos kommunstyrelsen på grund av ej budgeterad markförsäljning. Den största negativa avvikelsen
återfinns hos barn- och utbildningsnämnden som prognostiserar ökade volymer inom
förskola, grundskola och gymnasieskola.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 281
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen - september 2015.
KS 2015-155

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för september 2015. Totalt
uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens
utfall med 9 673 tkr. Fysisk och teknisk planering prognosticerar ett överskott med 1 300
tkr, exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 10 000 tkr samt
kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticerar ett underskott om
2 050 tkr. Sammantaget blir det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen 147 402
tkr mot budgeterat 156 652 tkr.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 282
Regional bredbandsstrategi 2015-2020 – Yttrande till Region
Halland. KS 2015-268
Utgår
Ärendet utgår och tas istället upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 27 oktober.
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§ 283
Remiss ny kommunallag - Yttrande. KS 2015-174
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om
kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande på remiss över ny kommunallag.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har fått möjligheten att yttra sig över Finansdepartementets förslag
till ny kommunallag.

16 (19)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20

§ 284
Rapport från ägarsamråd Räddningstjänst Väst. KS 2015-4
Utgår
Ärendet utgår och tas istället upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 27 oktober.
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§ 285
Ansökan om medel till toleransfrämjande arbete 2015.
KS 2015-216
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Bifalla ansökan från Falkenbergs gymnasieskola om bidrag till resa till Auschwitz inom
projektet Ondskan – i förintelsens spår.
2 Beviljat bidrag uppgår till 30 800 kronor för resekostnader.
Beslutsunderlag
Ansökan från Falkenbergs gymnasieskola om bidrag till resa till Auschwitz inom projektet
Ondskan – i förintelsens spår.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2015 har kommunstyrelsen avsatt 50 000 kronor, av vilka förvaltningarnas
verksamheter kan söka för arbete som främjar toleransarbete som görs i kommunen.
Förvaltningar kan söka för aktiviteter som främjar tolerans och motverkar
främlingsfientlighet i Falkenberg. Vem aktiviteteten ska riktas mot kan variera, det kan
gälla både vuxna och barn samt både små och större grupper. Aktiviteter som
förvaltningarna kan söka för kan till exempel handla om:







Diskriminering och allas lika värde och rättigheter
Att motverka kränkningar och trakasserier
Att motverka främlingsfientlighet
Att förebygga specifika situationer
Att förändra attityder
Information och kunskapsspridning

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om ansökan blir godkänd eller
inte. Det är upp till varje förvaltning att själv avgöra om ansökan först ska tas upp i nämnd
innan den lämnas vidare till kommunstyrelsen arbetsutskott. Ansökningar behandlas
löpande under året.
En ansökning har kommit in till kanslienheten som går upp till kommunstyrelsen
arbetsutskott för beslut. Det är den andra ansökan som kommit in under 2015. Den
23 juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja 16 000 kronor till
Årstadskolan för ett internationellt utbyte med en rumänsk skola. Det återstår därmed
34 000 kronor i kommunstyrelsens pott för 2015.
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Kommunstyrelseförvaltningen presenterar inget förslag till beslut utan överlämnar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja eller avslå ansökan.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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