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§ 302
Dialogmöte Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2019.
KS 2015-306
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att dialog förts mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
Region Halland om Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland har skickat ut ett tjänstemannaförslag till Regionalt
Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019 på remiss.
Anteckning
Från Region Halland deltar förtroendevalda Dag Hultefors, Gun-Marie Stenström, Per
Persson, Therese Stoltz och Stefan Bengtsson och tjänstemän Åse Allberg, Jörgen Preuss,
Björn Johansson och Pia Wiberg i ärendet.
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§ 303
Översyn av taxor inom miljöbalkens område
bilaga A och B. KS 2015-332

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändringar i Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2:28) samt dess bilaga A och bilaga B.
2 Reviderad taxa gäller från och med 2016-01-01.
Beslutsunderlag
Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-10-21 § 73 med förslag till revidering av
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (FFS 2:28) område samt dess bilaga A och
bilaga B.
Sammanfattning av ärendet/Ekonomi
Kommunfullmäktige är den instans som tar beslut om taxor.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid granskning av taxor inom miljöbalkens
område sett behov av att revidera texten i taxan samt i bilaga A och bilaga B.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2:28)
Taxan revideras för att göra § 3 tydligare. Förslag till reviderad text: 3 § 1. Tillsyn som
föranleds av klagomål som visar sig obefogat. Ändras till: Handläggning av klagomål som
visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kraven på
egenkontroll, inom det område som klagomålet avser
Bilaga A
Justering av bilaga A sker för att bättre anpassa taxan till tidsåtgång vid prövning. Punkt 4
används sällan och är för otydlig i sin formulering. Det finns idag möjlighet att sätt ner
prövningsavgiften i det enskilda fallet på ett bättre sätt än vad tillämpning av punk 4
innebär idag och den kan därför strykas. Förslag till reviderad text:
Prövning
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkt 1, 2 eller tre vid samma tillfälle, 10
h. Denna punkt stryks i sin helhet. Numrering av efterföljande punkter justeras.
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 7 h ändras till 4 h
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Tillsyn i övrigt
1. Driva hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad
< 8 bäddar ändras till: 1 till 8 bäddar och 8 till 20 ändras till 9 till 20 bäddar
Bilaga B
Justering av bilaga B sker för att anpassa taxan till tillsynsbehovet samt när det gäller
vindkraft få en bättre differentiering mellan olika underklasser. Tandläkare är en
verksamhet som tidigare inte har haft fast avgift. Debitering har tidigare skett med
timdebitering. Förslag till reviderad text:
Ny punkt
- U 85.30.1 Tandläkarmottagning. 2 timmar
Revidering av punkter:
40.100 verksamhet med
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 8h
Ändras till
2a. två eller tre vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 4h
2b. 4 eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 8h
92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon 4 timmar ändras från 4
timmar till 8 timmar.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område (FFS 2:28) samt bilagor fastställs enligt förslag från miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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§ 304
Timtaxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsområden. KS 2015-333

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta timtaxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde med
förändringar enligt nämndens förslag.
2 Basmånad för indexuppräkning för, de av nämnden, uppräknade taxeområdena ska i
taxorna justeras till oktober 2015.
3 Taxan gäller från och med 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-10-21 § 74 med förslag till ändringar i
timtaxa för nämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet/Ekonomi
Kommunfullmäktige är den instans som tar beslut om taxor.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten gjort en revidering av gällande
timtaxor inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden har taxor för följande
lagstiftningsområden: Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om foder och animaliska
biprodukter, strålskyddslagen, lagen om internationella hot mot människors hälsa, samt för
nämndens eventuella uppdragsverksamhet.
Resultatet av översynen är följande:
Område

2015
Kr/tim

2016
Kr/tim

Offentlig livsmedelskontroll
Extra offentlig livsmedelskontroll
Miljöbalken
Strålskyddslagen
Lagen om internationella hot mot människors hälsa
Lagen om foder och animaliska biprodukter

1108
914
855
855
855

1048
867
898
898
898

855

898
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att timtaxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsområde fastställs enligt förslag.
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§ 305
Kunskaps- och kulturcentrum – verkställighet av
investeringsprojektet. KS 2015-336
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information kring pågående juryarbete till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I projektets styrgrupp beslutades den 27 januari 2015 att genomföra en arkitekttävling.
Den 10 november 2015 kommer juryn att offentliggöra vinnaren samt motiven för juryns
val. Kommunstyrelsen kommer i samband därmed få en föredragning av juryn.
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§ 306
Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs
Stadshus AB. KS 2015-113

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31 mkr från FEAB till Stadshus AB och därefter
årligen vidareutdela 31 mkr till Falkenbergs kommun.
2 Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018.
Beslutsunderlag
Komplettering av uppdragsredovisning: God ekonomisk hushållning, delfinansiering av
kommunens investeringar genom utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018.
Se bilaga 2015-09-29
Sammanfattning av ärendet
Under arbetet med budget 2015, ramar 2016 och plan 2017 framgick att kommunens
förestående volymökningar och planerade investeringar inte kan finanserias inom
kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning med ett resultat om
2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktige formulerade ett uppdrag till
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur god ekonomisk hushållning på längre sikt
kan uppnås. Uppdraget ska mynna ut i förslag på hur kommunen ska klara att finansiera
ökade driftbehov och samtidigt bibehålla god ekonomisk hushållning.
Uppdraget har specificerats (och redovisats) i en uppdragshandling där det framgår att
uppdaget ska omfatta följande:
1. Lägga fram förslag på målformuleringar för god ekonomisk hushållning i
Falkenbergs kommun, exempelvis resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag,
investeringsvolym etc.
2. Lägga fram förslag på hur god ekonomisk hushållning enligt målen kan uppnås
3. Lägga fram förslag på inom vilka ramar nämnderna ska lämna förslag på åtgärder
för att nå upp till målen
Komplettering:
Efter presentation av uppdraget inför kommunstyrelsen 2015-09-08 gav kommunstyrelsen
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för utdelning från de
kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av gällande ägardirektiv och
avkastningskrav.
Stadshus AB beslöt på sammanträde 26 oktober att ställa sig bakom förslag till beslut.
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Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen kan minska sin planerade upplåning motsvarande
mycket och därmed minska räntekostnaderna.
Övervägande
Efter att ha analyserat FEAB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (FAVRAB) och
Falkenbergs Bostads AB (FABO) konstaterades att FEAB är det bolag som är lämpligast
att i nuläget dela ut beskattade vinstmedel ifrån. (Se bilaga föredraget ärende daterad
2015-09-29).
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§ 307
Överföring av projektbudget från Skrea stationsväg till
Albertinas väg/Skrea stationsväg ombyggnad.
KS 2015-325

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Bevilja att 200 tkr överförs från investeringsprojektet Skrea stationsväg till
investeringsprojektet Albertinas väg/Skrea stationsväg ombyggnad.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-10-14, § 77
Sammanfattning av ärendet
I investeringsplan finns 1 600 tkr (3 200 tkr utgift samt 1 600 tkr i investeringsbidrag)
avsatta för projektet ”Skrea stationsväg” 2014-2015, samt 1 250 tkr för projektet
”Albertinas väg/Skrea stationsväg ombyggnad” 2015-2016.
Projektet ”Skrea stationsväg” färdigställdes 2014 och kommer slutredovisas när
investeringsbidraget har utbetalats till kommunen 2016. Då Skrea stationsväg kommer att
byggas om i det kommande projektet ”Albertinas väg/Skrea stationsväg ombyggnad”
färdigställdes aldrig gamla banvallens gång- och cykelpassage över Skrea stationsväg i det
första projektet. För att färdigställa gång- och cykelpassagen föreslår tekniska nämnden att
överföra 200 tkr från projekt ”Skrea stationsväg” till projekt ”Albertinas väg/Skrea
stationsväg ombyggnad”.
Ekonomi
För investeringsprojektet Skrea stationsväg finns 1 600 tkr avsatt i budget 2014-2015.
Prognos för projektet är 1 200 tkr, dvs en positiv avvikelse med 400 tkr. För Albertinas
väg/Skrea stationsväg ombyggnad finns 1 250 tkr avsatt i budget 2015-2016. Förslaget
innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi, då det endast avser en omfördelning av
medel.
Övervägande
Enligt gällande principer måste kommunfullmäktige godkänna att medel flyttas från ett
objekt till ett annat i investeringsplanen. Då förändringen understiger 500 tkr delegeras
beslutet till kommunstyrelsen.
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§ 308
Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade
sediment i Falkenbergs hamnbassäng – förslag till
nytt beslut. 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 2015-10-25
Sammanfattning av ärendet
En förstudie har genomförts där förekomst och utbredning av förorenade sediment i den
240 000 m2 stora bassängen kartlagts.
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.
Övervägande
Se ovan beträffande syftet med huvudstudien.
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§ 309
Övriga ärenden – budget 2016-2018. KS 2015-328
Per Svensson (S) för till protokollet att socialdemokraterna protesterar mot att majoritetens
budget för 2016 inte behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott före den går upp till
kommunstyrelsen för beslut. Detta är inte förenligt med de principer som gällt för
budgetarbetet tidigare och inskränker socialdemokraternas möjligheter att bedriva
oppositionsarbete i kommunstyrelsen.
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