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§ 286
Redovisning av nuläge flyktingfrågan. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om nuläget gällande mottagande av asylsökande och
ensamkommande flyktingbarn till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får en redogörelse för hur socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen arbetar med mottagande av asylsökande och ensamkommande flyktingbarn samt vidare etablering. Redogörelsen inkluderar bland annat en
genomgång av vilka ersättningar kommunen tar emot och hur dessa fördelas samt barnoch utbildningsförvaltningens arbete med att erbjuda barnomsorg och gymnasieutbildning.
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§ 287
Regional bredbandsstrategi 2015-2020 – Yttrande till
Region Halland. KS 2015-268.

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna IT-avdelningens skrivelse och översända den till Region Halland som
remissvar på Regional bredbandsstrategi RS 150307.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningens IT-avdelning 2015-10-06
Utkast till regional bredbandsstrategi för Halland 2015-2020, Region Halland augusti
2015.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet tagit fram ett förslag till
Regional bredbandsstrategi för Halland.
Syftet med den Regionala bredbandsstrategin är att stärka hela Hallands förutsättningar att
utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att göra det behöver vi nå en gemensam avsikt
där bredbandsstrategin är vägvisare. Strategins avsikt är att främja samarbete mellan
bredbandsaktörer, systematisera och förtydliga de offentliga rollerna. Den behöver
tillgängliggöra finansiering och optimera eventuell användningen av offentliga medel.
Falkenbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till strategi. Region
Halland önskar svar före november.
Ekonomi
Strategin i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att IT-avdelningens skrivelse godkänns som
remissvar och att det skickas till Region Halland.
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§ 288
Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 – samråd. KS 2013-423
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till samrådshandlingar för färdigställande och samråd.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2015-10-22
Orienteringskarta
Samrådshandlingar för del av Hjortsberg 3:37 - koncept, 2015-10-22
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2014-09-09 § 213 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
detaljplanearbete för del av Hjortsberg 3:37.
Planarbetet syftar till att detaljplanelägga för bostadsändmål; en eller två tomter, på del av
Hjortsberg 3:37, resterande del av planområdet planläggs för allmän platsmark/natur. I
delöversiktsplanen för Falkenbergs centralområde, från 2007, redovisas området som
Natur. Området ligger inom utpekat riksintresse för friluftsliv. Planarbetet tas fram som
standardförfarande (PBL kap 5 § 7).
Övervägande
Totalt föreslås en tomt för bostadsändamål, bestämmelser och placering har utgått ifrån
omgivande bebyggelse med syfte att uppnå en enhetlig kvartersstruktur. Resterande del av
planområdet föreslås planläggas som allmänplatsmark/Park. En bullervall föreslås
anläggas mellan Skrea Camping och GC-vägen, sydöst om planområdet ner mot
Sommarvägen, för att minska störande buller och ljudnivåer från Skrea Camping.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar avslag på stadsbyggnadskontorets förslag.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons yrkande mot stadsbyggnadskontorets
förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig mot beslutet.
Avvikande mening
Marcelle Farjallah (S) antecknar sin avvikande mening till protokollet.

5 (25)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-27

§ 289
Detaljplan för del av Ullared 2:205 (ny brandstation) –
avrapportering granskningsutställning. KS 2013-375

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta det reviderade planförslaget.
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna föreslagna revideringar av planförslaget.

Beslutsunderlag
Till kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-10-20
Orienteringskarta
Planförslag, granskningshandling (plankarta)
Utlåtande över granskningsutställning, stadsbyggnadskontoret 2015-10-20
Till kommunstyrelsen även
Planförslag antagandehandling (plankarta och beskrivning)
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. Efter samrådet gjordes revideringar, bland annat minskades planområdet
väsentligt, och därefter genomfördes granskningsutställning.
Inkomna yttranden från granskningsremissen finns sammanställda i ett utlåtande över
granskningsutställning, daterad 2015-10-20. I denna finns även stadsbyggnadskontorets
kommentarer till synpunkterna samt förslag till revideringar av förslaget.
Ekonomi
Kostnaderna för planarbetet belastar byggprojektet för ny brandstation.
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Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår sammanfattningsvis att planförslaget revideras på följande
punkter:
 planbestämmelse kring mark som ej får bebyggas (prickmarken) omformuleras så att
uppförande av stängsel mm möjliggörs,
 planbestämmelsen angående radonsäker byggnadsteknik utgår, samt
 planbestämmelsen Z1 omformuleras så att den även medger annan samhällsservice.
Vidare föreslås planbeskrivningen kompletteras med:
 en beskrivning av genomförd radonmätning, samt
 ytterligare text kring planbestämmelsen rörande takmaterial.
Länsstyrelsens yttrande med råd kring riskbilden skickas till Räddningstjänsten för deras
kännedom.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planhandlingarna, efter det att revideringarna är
genomförda, överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
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§ 290
Slutredovisning av investeringsprojekt gymnasiet
KS, KF
hus 5 och 12 m fl. KS 2010-186, KS 2011-310, KS 2010-359
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojekten gymnasiet hus 5 och 12 m fl. till
protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-10-14, § 80
Översiktlig projektbeskrivning Sweco 2015-09-30
Granskning av informations- och beslutsvägar för ny-/ombyggnation Falkenbergs
gymnasieskola. Deloitte 2013-05-02.
Sammanfattning av ärendet
Under 2006 startades ett större omvandlingsprojekt för gymnasieområdet och förslag till en
generalplan togs fram. Planen beslutades dock ej, utan projektet inleddes med
lokalutredningar samt beslut rörande genomförande av ombyggnad av särskolans lokaler i
Hus 5 samt nybyggnation av NTC-huset (Hus 12). Efter hand lades ytterligare
åtgärder/projekt till bland de åtgärder som skulle rymmas i investeringsbudget.
Kortfattat så kan projektet beskrivas med följande huvuddelar i kronologisk ordning:










Start av projektering Hus 5, särskola plan 1
Start av projektering NTC-huset (Hus 12)
Ny detaljplan
Rivning Hus 8
Mediaomläggning: el-, tele- och datainstallationer inom området, då dessa installationer
gick via Hus 4 som skulle rivas
Omläggning av fjärrvärme med nya serviser till Hus 6 och Hus 7, då dessa hus matades
från Hus 3 via Hus 4 som skulle rivas
Rivning hus 4.
Mer omfattande åtgärder i Hus 5 (t ex fasad-, ventilations- och takbyte), initierat av
tidigare ej kända problem i byggnaden
Utemiljöåtgärder

Investeringsbudget belastas också av utgifter för tidigare arbete med generalplan samt med
utgifter för del av Falkhallens utemiljö.
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Till projektet fanns en styrgrupp som träffades regelbundet från september 2006 till maj
2010 då beslut om att starta byggnationen av hus 12 (NTC) fattades. I styrgruppen ingick
presidierna från kommunstyrelsen, barn- och utbilningsnämnden samt tekniska nämnden
tillsammans med berörda tjänstemän. Samtliga åtgärder redovisades i gruppen och
kostnadsprognoser redovisades regelbundet men styrgruppen var inte med under
genomförandefasen. Styrgruppen rapporterade till kommunstyrelsen endast vid vissa
tillfällen.
Projektets informations- och beslutsvägar avseende beslut om utökade budgetramar för
ny-/ombyggnad av Falkenbergs gymnasieskola granskades av Deloitte 2013 och
redovisades för KSAU 2013-06-11.
Ekonomi
Projekter är budgeterat till 101,5 mkr. Projektet slutredovisas med en total utgift på
108,6 mkr.
I tekniska nämndens underlag finns en beskrivning om hur beslutsprocesserna gått och vad
som har orsakat fördyrningen.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.
Föreliggande slutredovisning presenteras mycket sent p g a de tvister som förekommit med
olika leverantörer vilket är olyckligt. Det kan dessutom konstateras att dialogen mellan
styrgruppen och berörda nämnder inte har varit tillräckligt frekvent under projektets gång.
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§ 291
Remiss ny kommunallag - Yttrande. KS 2015-174

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta ett första preliminärt remissvar på
en ny kommunallag.
2 Ge kommunstyrelsen möjlighet att komplettera svaret under sitt sammanträde den 10
november.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-09-29
Sammanfattning av ärendet
Remissvar på en kommunallag för framtiden ska lämnas in senast den 31 oktober 2015. Då
sista kommunstyrelsesammanträde före detta datum är den 6 oktober föreslår
kommunstyrelseförvaltingen att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ett första preliminärt
beslut den 27 oktober som sedan meddelas finnasdepartementet. Beslutet kan sedan
kompetteras med kommunstyrelsens beslut den 10 november. Kommunstyrelseförvaltning
har varit i kontakt med finansdepartementet den 18/9 och via telefon fått bekräftat att
anstånd inte ges på remissyttrande men att departementet kan ta emot en tjänsteskrivelse
innan den 31 oktober som sedan kan kompletteras med beslutet efter utgånget datum.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag i sin
helhet.
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag med ändringen att försöksverksamhet med majoritetsstyre enligt punkt 5:8 i förslag
till yttrande ska avstyrkas.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons ändringsyrkande och finner det avslaget.
Därmed beslutar arbetsutskottet enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i sin helhet.
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Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig mot beslutet.
Avvikande mening
Marcelle Farjallah (S) antecknar sin avvikande mening till protokollet.
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§ 292
Upphävande av detaljplan för Skottarevet, nu fråga om
överklagande – information. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om ärendet Upphävande av detaljplan för Skottarevet till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Det pågår en tillståndsprocess för ”Kattegatt Offshore”. Ärendet behandlas för närvarande
av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
Det finns dessutom en äldre gällande detaljplan för tidigare projekt Skottarevet. Denna
detaljplan har upphävts av kommunen. Vissa organisationer ges besvärsrätt om ärendet är
av sådan natur att det kan befaras medföra ”betydande miljöpåverkan”. Kommunen har
inte gett Rädda Hallandskusten besvärshänvisning, eftersom ett upphävande av plan inte
bedöms få sådan påverkan. Länsstyrelsen har avvisat besväret med samma motivering
Mark- och miljödomstolen (MMD) har dock nyligen gett organisationen rätt och
återförvisat ärendet till Länsstyrelsen för prövning av besväret. Kommunen avser
överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
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§ 293
Ledamot inför bildande av stiftelse. KS 2015-13

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avstå från att utse ledamöter i den stiftelse som ska bildas.
Beslutsunderlag
Advokatfirman Jan Ertsborn AB:s skrivelser 2015-01-08 och 2015 08-12.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har tillskrivits av advokat Anders Ericson, Advokatfirman Jan
Ertsborn AB, angående förslag på personer som kan utses som styrelseledamöter i den
stiftelse som ska bildas. Stiftelsen som ska bildas ska ha till uppgift att i Falkenbergstrakten skapa någon form av ”vårdcentral” där sjuka och nödlidande djur tas om hand, i
första hand hundar. Av stiftelseurkunden framgår att Falkenbergs kommun ska utse två
personer.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Inför ställningstagande om att utse styrelseledamöter bör övervägas om denna typ av
verksamhet kan anses inrymmas i den kommunala kompetensen. Av äldre praxis framgår
att kommuner ansetts kunna tillhandahålla bostad åt distriktsveterinär, ge bidrag till
mottagningslokal för distriktsveterinär m.m. Distriktsveterinärerna idag är en del av
Jordbruksverket och är såväl allmänpraktiker som specialister. Djursjukvård drivs idag
även av privata aktörer, såsom t.ex. Hallands Djursjukhus i Falkenbergs kommun. Med
beaktande av att den aktuella verksamheten i stor omfattning bedrivs av näringslivet
förefaller det tveksamt att kommunen aktivt agerar, genom att sitta som styrelseledamöter,
i en sådan verksamhet. Mot bakgrund härav måste det anses som mest lämpligt att avstå
från att utse styrelseledamöter till den stiftelse som nu avses bildas. För det fall stiftelsens
styrelse, mot bakgrund av kommunens ställningstagande, inte blir beslutsför kan begäran
inges till länsstyrelsen om förordnande av styrelseledamot.
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§ 294
Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa renhållningstaxa 2016 enligt förslag.
2 Taxan gäller från och med 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Beslut från Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB 2015-10-14 med förslag till
renhållningstaxa 2016.
Sammanfattning av ärendet/ Ekonomi
Kommunfullmäktige är den instans som tar beslut om taxor. Förslag till renhållningstaxa
för 2016 presenteras och innehåller följande:
- Taxa för hämtning av hushållsavfall, med mindre justeringar av verksamhets- och
flerfamiljstaxor.
- Taxa för slam. Taxan bibehålls på en oförändrad nivå.
- Taxa för avgifter för avfall vid återvinningscentraler. Taxan bibehålls på en
oförändrad nivå.
- Taxa för grönavfallsabonnemang. Taxan bibehålls på en oförändrad nivå.
- Taxa för hämtning av grovavfall. Taxan bibehålls på en oförändrad nivå.
- Reservtaxa för hämtning av hushållsavfall.
- Dispenstaxa för hämtning av matavfall.
- Säsongstaxa för verksamheter.
Samtliga taxor föreslås gälla från 2016-01-01.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att renhållningstaxa 2016 fastställs enligt förslag
från Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB.
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§ 295
VA-taxa 2016. KS 2015-322

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa VA-taxa 2016 enligt förslag.
2 Taxan gäller från och med 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Beslut från Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB 2015-10-14 med förslag till VA-taxa
2016.
Sammanfattning av ärendet/ Ekonomi
Kommunfullmäktige är den instans som tar beslut om taxor. Förslag till renhållningstaxa
för 2016 presenteras och innehåller följande:
- Brukningstaxa på oförändrad nivå.
- Anläggningstaxa på oförändrad nivå.
- Förändringar i VA-taxans konstruktion, bland annat för att överensstämma med Varbergs
taxekonstruktion.
- Justerade överhaltsavgifter.
Taxan föreslås gälla från 2016-01-01.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att VA-taxa 2016 fastställs enligt förslag från
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB.
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§ 296
Motion om att färglägga cykelbanor i innerstan i
samband med cykelstrategin. KS 2015-255

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Med hänvisning till cykelstrategin poängtera arbetet med att skapa ökad tydlighet i
cykelstråken i Falkenberg. Det kan handla om färgmarkeringar på och runt cykelbanan
dessutom skyltning och tydligare markering av vilket område som hör till gående och
vilket som hör till cyklande.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Ingemar Johansson (C) 2015-08-10
Yttrande från tekniska nämnden 2015-10-14
Sammanfattning av ärendet
Ingemar Johansson (C) har lämnat in en motion i vilken han föreslår en komplettering av
kommunens cykelstrategi, som tekniska nämnden ska anta. Förslaget till komplettering är
att på de sträckor där gående och cyklister, samt i vissa fall även fordon, behöver samsas
om samma yta tydliggöra vad som gäller genom att färglägga cykelbanan i till exempel en
mörkgrön färg. Detta arbete skulle först börja i innerstan där behovet är störst enligt
motionären. Motionären vill komplettera cykelstrategin med förslaget eftersom läget idag
är rörigt och svårförståeligt. Nuvarande plattor kompletterat med skyltar markerar att här är
en cykelbana döljs delvis under en del av vinterhalvåret och vid trängsel, men framför allt
menar motionären att skillnaden mellan fotgängarnas del kontra cyklisten inte är tydlig
nog.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar i kortet att cykelstrategin tar
upp hur cyklister och fotgängare ska separeras från varandra, men att det samtidigt är
riskfyllt med för styva riktlinjer vad gäller utformningen eftersom viktiga länkar då kan
utebli på grund av att ingen av standardnivåerna uppfylls (i beslutsunderlaget från
nämnden finns detta förklarat mer ingående med tillhörande illustrationer). Nämnden anser
inte att en exakt regel för hur separering av gång- och cykel samt motorfordon ska gå till
ska finnas i cykelstrategin. Detta eftersom det är just en strategi, som inte ska vara så pass
detaljstyrd så att utformning inte kan anpassas efter rådande omständigheter.
Tekniska nämnden anser att intentionen om ökad säkerhet för cyklister är god, men att det
finns bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, vilket framkommer i cykelstrategin.
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Ekonomi
Grönfärgade cykelbanor medför stora kostnader, dels beroende på att det är för dyrt att
färga asfalt och att underhålla färgad asfalt dels för att det är dyrt att måla asfalt och
underhålla målningen.
Kostnad för målning med trafiklinjefärg skulle kosta 119 kr/m2 och Tvåkomponentsfärg
275 kr/m2. För 17 mil cykelbana med en genomsnittlig bredd på 2 meter skulle kostnaden
bli 170000*2*119= 40 Mkr.
För 2 mil cykelbana vilket beräknas ungefär centrum blir kostnaden 5 Mkr.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår avslag på motionen med hänvisning till tekniska
nämndens yttrande.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar på att motionen inte avslås, utan istället besvaras med följande
motivering: Med hänvisning till cykelstrategin poängtera arbetet med att skapa ökad
tydlighet i cykelstråken i Falkenberg. Det kan handla om färgmarkeringar på och runt
cykelbanan dessutom skyltning och tydligare markering av vilket område som hör till
gående och vilket som hör till cyklande. Därmed anse motionen behandlad.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks yrkande mot kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Tore Holmefalks
förslag.
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§ 297
Sammanträdestider för 2016.

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag 2015-10-19.
2 Sammanträdena börjar kl 08.30 om inte annat anges.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag 2015-10-19.
2 Sammanträdena börjar kl 08.30 om inte annat anges.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2016 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag 2015-10-19.
2 Sammanträdena börjar kl 16.00 om inte annat anges.
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§ 298
Rapport från ägarsamråd Räddningstjänst Väst. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information från ägarsamråd för Räddningstjänsten Väst till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Mari-Louise Wernersson (C) och kommunchef Rolf Landholm informerar om diskussioner
som förts på ägarsamrådet för Räddningstjänsten Väst.
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§ 299
Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil.
KS 2014-117

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna ärendet till hållbarhetsberedningen för vidare behandling
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C), inkommen 2014-03-04
Yttrande tekniska nämnden 2014-06-18
Yttrande Falkenberg Energi AB 2014-06-23
Sammanfattning av ärendet
Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C) har lämnat in en motion i vilken de föreslår
följande:
att Falkenberg Energi AB får i uppdrag att titta på vilka alternativ det finns att använda
solcellspaneldrivna laddstationer för elbilar i Falkenbergs kommun.
att Falkenberg Energi AB i samarbete med Stadsbyggnadskontoret tittar på möjlig
placering av solcellspaneldrivna laddstationer.
Motivering är att det är önskvärt att elbilsanvändandet ökar och att det är en brist på
laddstationer i kommunen, aktiviteten är vidare viktig för att vi skall uppnå vara satta mål
samt att visa att man är en miljökommun.
Ekonomi
Framtagande av plan hanteras inom befintlig budget, eventuella kostnader för att
implementera åtgärder inom planen har inte inkluderats i detta beslutsförslag.
Övervägande
Falkenbergs Visioner/mål

Falkenbergs Vision ”Vi växer för en hållbar framtid”
Övergripande kommunalt mål antaget av KF ”Den ekologiska hållbarheten skall öka”
Planen för den ekologiska hållbarheten ” Tillgängligheten och användningen av förnybara
drivmedel ökar.”
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Nationella mål

Regeringen har i sin klimat- och energiproposition från 2009 formulerat ett mål om en
fossilbränsleoberoende transportsektor i Sverige år 2030:
”Arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan utvecklas och år 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.”
Övrigt

Möjligheten att producera en lokalt producerad förnybar el och använda denna direkt till
att driva fordon i kommunen är mycket intressant. Kommunen har under det senaste året
köpt in ett antal eldrivna fordon, främst till hemtjänsten, och det finns ett ökande intresse
även hos allmänheten.
Visserligen kan det anses att det borde spela mindre roll om produktion och användande av
solel sker separat, elbalansen är det centrala. Ett system som detta har dock en klar fördel
genom att det på ett tydligt sätt visar kopplingen mellan förnybar energi och fossilfri
framdrift av fordon. Denna typ av system kan därför hjälpa till att synligöra möjligheterna
med alternativa transporter och uppmuntra kommunens invånare och besökare att byta till
elfordon.
Placeringen av en tankstation är en viktig fråga, och detta bör anpassas till vilka brukare
man väljer att fokusera på. Erfarenheter från marknader med stor andel elfordon visar att
huvuddelen av laddningen av elfordon sker i hemmet eller på arbetsplatsen med befintlig
teknik såsom motorvärmare eller vanliga uttag. För att en betydande del av konsumenterna
skall känna ett tillräckligt förtroende för att byta till elfordon behövs dock en infrastruktur
som stöd för resor utöver kortare resor till och från exempelvis arbetet. För laddstationer
som syftar till att underlätta för längre resor bortom kommunens gränser bör dessa
lämpligen placeras vid huvudlederna. Är syftet istället att serva de resor kommunens
invånare gör huvudsakligen inom kommunens gränser bör placeringen istället förläggas
vid viktiga destinationsmål eller andra knytpunkter. Utbyggnaden av laddinfrastruktur
uppmuntras starkt, oavsett hur elen tas fram.
Under hösten 2015 har inledande samtal förts med leverantörer av system för elbilspooler
och solcellsdrivna laddstationer för att se vad det skulle kunna innebära för Falkenbergs
kommun.
Diskussioner har förts med Falkenberg Energi AB i frågan och tänkta representanter till
den arbetsgrupp som föreslås under beslutsförslag punkt 1 är tillfrågade och har gett
medhåll till deltagande.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar på att föreslagna beslutspunkter tas bort och att ärendet istället
överlämnas till hållbarhetsberedning för vidare behandling och att motionen därmed ska
anses behandlad.
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Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks yrkande mot kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks yrkande.
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§ 300
Motion om förebyggande beredskap för TBC-smitta.
KS 2015-198

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom huvudansvaret för hantering av TBC-smitta ligger hos Region
Halland. Initiativ för beredskap och utbildning tas vid behov från regionens
samverkansforum.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-06-01
Yttrande från Räddningstjänsten Väst 2015-06-11
Yttrande från socialnämnden 2015-08-26
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-09
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-10-07
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunens
personal får utbildning i hur de kan förebygga och hantera situationer med TBC-smitta.
Dessutom föreslår motionären en handlingsplan på hur personal, drabbade, anhöriga och
kommuninvånare i stort kan få hjälp vid TBC-utbrott.
Räddningstjänsten Väst, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har yttrat sig över motionens förslag och förklarar i korthet följande:
Räddningstjänsten Väst förklarar att de inte är sakkunniga i frågan, men att de följer de
anvisningar och rekommendationer som ges ut av ansvariga myndigheter.
Socialnämnden förklarar att det ligger i nämndens ansvar att ha ett ledningssystem för
kvalitet. Detta innebär att gällande lagstiftningar, riktlinjer och rutiner är kända i
organisationen och att de efterlevs. Nämnden förklarar att 8 personer diagnosticerades med
TBC 2014 och att samtliga troligtvis smittades utomlands.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarar att de enbart ansvarar för smitta som är
objektburen, det vill säga mellan människor och objekt. Frågan om utbildning och
handlingsplan hänvisar de till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att tycka
till om. Vidare menar nämnden att det enligt smittskyddslagen (2014:168) är
smittskyddsläkaren som har en nyckelroll och samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom
regionen.
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Barn- och utbildningsnämnden förklarar att det redan idag finns goda rutiner för arbetet
med luftburna smittor samt att det inom Region Halland finns ett samarbetsforum med god
kompetens för att bedöma behovet av nödvändig utbildning.
Ekonomi
Motionen skulle kräva resurser för utbildningsinsatser. Dessa medel skulle troligtvis tas
från barn- och utbildningsnämnden och/eller socialnämnden.
Övervägande
Huvudansvaret för beredskap och hantering av TBC-smitta ligger hos Region Halland.
Nämnderna har i sina yttranden hänvisat till arbetet som utförs inom Region Halland och
indikerar inte på något behov av att ha en kommunal utbildning eller handlingsplan om
TBC-smitta. Skulle situationen förvärras och smittan sprida sig markant skulle Region
Halland som ansvarig instans ta initiativ till åtgärder.
Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på motionen.
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§ 301
Medborgarförslag om utökade tider för vistelse av
hundar på stranden vid Ringsegård. KS 2015-227

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom förslaget inte ger skäl till en förändring av Lokala
ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-14
Förslagsställarens kompletterande motivering till medborgarförslag, epost 2015-08-24
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22
Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun, senast reviderad av KF 2012-12-18
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in i vilket det önskas att hundar ska tillåtas på
Ringsegårds strand utöver de tider som anges i Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs
kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att de lokala
ordningsföreskrifterna § 18 reglerar vilka tider som hundar får vistas på Ringsegårds
strand. Föreskrifterna anger att hundar inte får medföras på badstränder under perioden 15
maj till 15 september med undantag för i särskilt skyltade hundbadzoner. Nämnden
förklarar att det finns två sådana hundbadstränder i Skrea och i Olofsbo. För övriga
stränder gäller att tillgodose olika gruppers önskemål på bästa möjliga sätt med hänsyn till
ekonomi och ekologi och vad som är praktiskt möjligt. Nämnden strävar efter att
kommunens stränder ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Som en följd av detta
anser nämnden heller inte att det finns några skäl till att förändra Lokala föreskrifter för
Falkenbergs kommun i dagsläget.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
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