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§ 345
Redovisning av plan för bostadsförsörjning med anledning av
flyktingsituationen. KS 2015-353
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att plan för bostadsförsörjning har redovisats.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på sammanträdet 17 november stadsbyggnadskontoret i uppdrag att:
- Ta fram lämpliga områden/fastigheter för att etablera boende för ensamkommande
flyktingbarn samt för den sekundära bostadsmarknaden.
- Föra en dialog med Fabo och privata byggherrar för att diskutera den långsiktiga
bostadsförsörjningen.
- Aktivt bevaka utbudet av fastigheter till salu med fokus på att förvärva eller hyra
lämpliga fastigheter för att etablera boenden för ensamkommande flyktingbarn eller
sekundärboenden.
Stadsbyggnadskontoret skulle i december redovisa uppdragen och presentera om det är
möjligt att ge tillfälliga bygglov för kortsiktiga boenden utanför detaljplanelagda områden i
direkt anslutning till samhällen i Falkenbergs kommun.
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§ 346
Medlemsdialog Samordningsförbundet i Halland. KS 2015-4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att information har lämnats om Samordningsförbundet i
Hallands verksamhet och att medlemsdialog har förts.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland ska arbeta för att öka sysselsättningen bland unga i
utanförskap och hallänningar med psykisk ohälsa. Samordningsförbundet arbetar för att
myndigheterna tillsammans arbetar effektivare, samordnar och organiserar sig så att de
personer som behöver stöd från flera myndigheter också får det samlade stödet.
Huvudmålet med det samordnade stödet är att personerna återställer eller ökar sin
funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet består av fyra parter:
Arbetsförmedling, Försäkringskassan Region Halland och kommuner.
I slutet av varje år förs en medlemsdialog.
Anteckning
Samuel Grahn, förbundschef från Samordningsförbundet Halland, föredrar ärendet.
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§ 347
Åtgärdsprogram för att främja högre utbildning i Falkenberg.
KS 2011-392

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att lägesrapport om åtgärder vidtagna för att främja högre
utbildning har lämnats.
Beslutsunderlag
Lägesrapport – Åtgärdsprogram för att främja högre utbildning 2015-12-03
Slutrapport Projekt Strategier för höjd utbildningsnivå
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun initierade 2011 ett forskningsprojekt för att främja högre utbildning i
kommunen. Inom projektet avsåg man besvara följande frågeställningar:
• Hur definierar unga ett ”framgångsrikt” liv och vilka vägar har de för att nå dit?
• Vad har unga för attityd till högre utbildning?
• Vilken betydelse har omgivningen (hem, skola, arbetsmarknad) för de ungas utbildningsoch framtidsval?
Projektet finansierades av kommunen, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland.
Forskare från Högskolan i Halmstad utförde projektet som redovisades 2014. Utifrån
studiens slutsatser presenteras ett förslag med åtgärder för att gå vidare i arbetet med att
öka utbildningsbenägenheten i Falkenberg. Tre utmaningar ramades särskilt in till vilka
olika åtgärder och aktiviteter föreslogs. De tre utmaningarna var följande:




Att utvidga synen på värdet av högre utbildning
Att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning
Att förändra attityder och karriärvägar på arbetsmarknaden

Efter projektets slut har en arbetsgrupp fortsatt med att ta fram ett konkret åtgärdsprogram
baserat på projektresultaten, med särskilt fokus på de tre identifierade utmaningarna som
blivit enskilda åtgärdsområden att arbeta vidare med.
Representanter i arbetsgruppen har varit:
Rolf Landholm, kommunchef
Arja Holmstedt-Svensson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Ulf Olsson, gymnasiechef
Mattias Fornell, företagsutvecklare Falkenbergs Näringsliv
Jenny Antonsson, utredningssekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
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Ekonomi
Lägesrapporten påverkar inte kommunens budget. Åtgärder som vidtas som en följd av
åtgärdsprogrammet ryms inom ram för budget.
Övervägande
Arbetsgruppen har sammanställt en lägesrapport om arbetet utifrån de inom projektet
föreslagna åtgärderna. Kommunstyrelsen föreslås godkänna informationen om pågående
arbete.
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§ 348
Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2015.
KS 2015-155

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för november 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 2015. Totalt
uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med
4 258 tkr inklusive affärsverksamheten (1 765 tkr exklusive affärsverksamheten). Fysisk och

teknisk planering prognosticerar ett överskott med 1 300 tkr, exploateringsverksamheten
prognosticerar ett överskott om 12 000 tkr samt kommunstyrelseförvaltningen och
gemensam service prognosticerar ett underskott om 2 300 tkr. Vårdnadsbidraget förväntas
ge ett överskott om 700 tkr medan elproduktionen från vind och vatten går mot ett
underskott om 1 500 tkr. Sammantaget blir det prognosticerade resultatet för
kommunstyrelsen 146 452 tkr mot budgeterat 156 652 tkr.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 349
Månadsuppföljning och prognos – november 2015.
KS 2015-139

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att månadsuppföljning har redovisats.
Beslutsunderlag
Sammanställning av driftskostnadsuppföljning för perioden januari-november 2015.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning för perioden
januari- november och prognosen för kommunens årsutfall 2015.
Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 24,6 mkr.
Nämndernas sammanlagda prognos, beaktat de centrala nämndsmedlen, för årsutfallet
2015 är ett överskott om 15 mkr. Den största positiva avvikelsen syns hos socialnämnden
exklusive försörjningsstöd, främst beroende på försenad uppstart av verksamhet. 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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§ 350
Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs
kommun. KS 2015-127

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överlåta åt Hallandstrafiken och/eller Trafikverket att kartlägga behovet av belysta
hållplatser längs Trafikverkets vägar.
2 Följa Hallandstrafikens försök med solcellsbelysning.
3 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att i samarbete med Hallandstrafiken ta fram underlag
för behov av åtgärder på de hållplatser som saknar belysning inom kommunens
väghållningsområde.
4 Därmed anses motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-12-03
Tekniska nämndens beslut § 66, 2015-08-26
Motion från Stig Agnåker (C) och Saw Kian Ooi (C), 2015-03-31
Sammanfattning av ärendet
Stig Agnåker (C) och Saw Kian Ooi (C) har lämnat in en motion om att kartlägga
förekomsten av ej upplysta busshållplatser i kommunen och därefter föreslå lämpliga
åtgärder.
Tekniska nämnden har lämnat följande yttrande:
Falkenbergs kommun har tecknat avtal med Hallandstrafiken (TKN 2013/5) om
finansiering och ansvar rörande busshållplatser, väderskydd mm.
Inom kommunens väghållningsområde är eventuell belysning inom hållplatsområdet
kommunens ansvar. Om väderskydd finns på platsen är belysningen istället
Hallandstrafikens ansvar, men kommunen ska stå för elanslutningen.
I Falkenbergs kommun finns 357 hållplatser (722 hållplatslägen) varav 163 har
väderskydd. 7 väderskydd har separat belysning, och 11 är reklamfinansierade med
inbyggd belysning. De väderskydd som har belysning finns i centralorten. (Källa: Torbjörn
Bjurdelius, Hallandstrafiken).
Utöver dessa hållplatser för linjetrafiken finns också ett antal skolbusshållplatser.
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Inom Falkenbergs kommuns väghållningsområde finns gatubelysning på i stort sett alla
sträckor som trafikeras med buss. Liknande förhållanden kan nog sägas råda inom
vägföreningarnas väghållningsområden, även där finns i regel kommunal gatubelysning.
Behovet av belysning borde därför vara störst på de hållplatser som finns längs
trafikverkets vägar, på de sträckor där gatubelysning saknas. Belysning på dessa platser är
inte kommunens ansvar, vare sig som väghållare eller enligt avtalet med Hallandstrafiken.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunen överlåter åt Hallandstrafiken och/
eller Trafikverket att kartlägga behovet av belysta hållplatser längs Trafikverkets vägar.
Hallandstrafiken informerar om att de kommer att göra försök med solcellsbelysning på
några hållplatser. Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunen följer Hallandstrafikens
försök och att Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samarbete med Hallandstrafiken ta
fram ett underlag för behov av åtgärder på de hållplatser som saknar belysning inom
kommunens väghållningsområde.
Ekonomi
Att kartlägga vilka hållplatser som saknar belysning inom kommunens vägnät bedöms
kräva en relativt liten arbetsinsats eftersom vi har ett digitalt belysningskartverk. Grovt
räknat kan det handla om cirka 10 platser. Att komplettera dessa hållplatser med
konventionell gatubelysning är förmodligen relativt kostsamt eftersom det krävs eget
abonnemang etc.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltning har inget övrigt att erinra.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att motionen ska anses vara bifallen istället för
behandlad. Per Svensson (S) instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons yrkande och finner det
antaget.
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§ 351
Motion om att anordna permanenta grillplatser
utomhus. KS 2015-197

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att det redan idag finns permanenta grillplatser och soptunnor
avsedda för engångsgrillar i kommunen i en utsträckning som kultur- och
fritidsnämnden bedömer som tillräcklig.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) om permanenta grillplatser utomhus 2015-05-24
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att möjligheterna att
anordna permanenta grillplatser på lämpliga ställen ses över. Motionären tycker att det
skulle vara trevligt och bra med permanenta grillplatser utomhus och att det skulle minska
brandfaran och vara del i kommunens miljöarbete.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar i korthet att det idag
finns permanenta grillplatser (stort cementrör med anordning av svängbart gillgaller) vid
våra sju kommunalt skötta insjöbad, utmed vandringsleden och vid skateparken,
Tullbroskolan. I övrigt har nämnden ett stort antal speciella soptunnor avsedda för
engångsgrillar utplacerade på ett stort antal ställen. Till exempel utmed kommunalt skötta
stränder och Bacchusväg (spritrakan).
I arbetet med en utvecklingsplan för Vallarna och Hertingskogen finns permanenta
grillplatser med bland förslagen för parkens utveckling. I arbetet med utveckling av nya
Bacchusområdet finns permanenta grillplatser med i planeringsarbetet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Att anordna permanenta grillplatser skulle
kräva en kostnadsberäkning.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden anser att nuvarande satsning på permanenta grillplatser och
sopservice för engångsgrillarna är en väl avvägd kommunal insats ekonomiskt och
praktiskt. Nämnden anser inte att det är en prioriterad uppgift att utreda ytterligare
permanenta grillplatser i kommunal regi.
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Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i nämndens yttrande och föreslår att motionen
ska anses besvarad i och med att det redan finns goda grillmöjligheter i kommunen.
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§ 352
Medborgarförslag om årlig nordisk skolmåltidsvecka
i samband med Nordens dag. KS 2015-23

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överlåta till respektive skola att i samråd med servicenämnden avgöra när och om
temaveckor för nordisk mat ska äga rum.
2 Därmed anses medborgarförslaget avslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-01
Barn- och utbildningsnämnd § 52, 2015-06-17
Servicenämnden § 13, 2015-04-09
Medborgarförslag 2015-01-21
Sammanfattning av ärendet
Marita Sköldborn Gustafsson m.fl. har inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår
att Falkenbergs kommun inför en återkommande nordisk skolmåltidsvecka på alla skolor i
kommunen i samband Nordens dag. Barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden
har givits möjlighet att yttrat sig.
Barn- och utbildningsnämnden anger i korthet att det är upp till varje skola att utifrån
läroplanen besluta om temaveckor på skolan, innefattande allt från mat till lektionsinnehåll
och aktiviteter.
Servicenämnden anger i korthet att matsedeln som används i kommunens förskolor och
skolor bygger på de kvalitetskrav som barn- och utbildningsnämnden tagit fram. Av detta
följer bl.a. att servicenämnden ska rätta sig efter Livsmedelsverkets rekommendationer,
”Bra mat i skolan”.
Ekonomi
Kostnaden för olika former av temaveckor för skolmåltider ryms inom fastställd ram.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och utbildningsnämndens och servicenämndens
åsikt att rektors roll är att leda det pedagogiska arbetet och ansvara för den inre
organisationen i skolan, i enlighet med skollagen. Det är därmed inte lämpligt att ge
enstaka uppdrag till samtliga skolor i kommun utan istället bör det vara upp till varje rektor
eller skola att själv fatta beslut om vilka måltidteman som skolan ska arrangera.
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Yrkande
Per Svensson (S) yrkar på ett tillägg så att första beslutsmeningen lyder: Överlåta till
respektive skola att i samråd med servicenämnden avgöra när och om temaveckor för
nordisk mat ska äga rum och att förslaget därmed ska anses avslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons yrkande och finner det antaget.
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§ 353
Medborgarförslag om plantering på klitterna vid
Skrea strand. KS 2015-33, KS 2015-162

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslagen med motiveringen att rensningen av vresros utförts för att
bevara den biologiska mångfalden och att sandflykten enbart har marginell inverkan på
klitterna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2015-12-01
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 25, 2015-04-21
Medborgarförslag från Jan Stenslund om plantering av strandråg på klitterna vid Skrea
strand, 2015-01-28
Medborgarförslag från Linda Bohlin om plantering av ny växtlighet på klitterna vid Skrea
strand, 2015-04-27
Stormar och åtgärder vid sandstränder, Länsstyrelsen Halland
Sammanfattning av ärendet
Två snarlika medborgarförslag har inkommit från Jan Stenlund och Linda Bohlin. Jan
Stenlund anser att det bör planteras strandråg för att stoppa sandflykten från klitterna till
följd av den vresros som tagits bort under vintern. Förslagsställaren påpekar även att det
inte ser bra ut efter att grävmaskiner röjt bort vresrosen. Linda Bohlin anför liknande
argumentation att ny växtlighet bör planteras för att förhindra sandflykt samt att närboende
inte blev informerade om att vresrosen i klitterna skulle tas bort.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat följande yttrande:
Efter ett tidigare medborgarförslag om borttagning av vresrosen på klitterna vid Skrea
strand fick Falkenbergs kommun medel från Länsstyrelsen för att åtgärda klitterna så som
de en gång varit. Enligt ekologer på Länsstyrelsen kommer naturen själv att läka de
ingripande som vresrosborttagningen medfört vilket gör att Kultur- och fritidsnämnden inte
kommer att utföra några åtgärder.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att sandflykten från klitterna efter
borttagandet av vresros kan upplevas som störande av de närboende, med sand på
stenläggningar och bilar m.m. vid blåsigt väder.
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Vresrosen togs bort för att skapa just öppna sandytor på klitterna, vilket är centralt för att
bevara den biologiska mångfalden i denna biotop. Strandrågen kommer med all säkerhet
naturligt sprida sig över de öppna sandytorna på sikt. Vad gäller sandflykten har den
marginell betydelse i jämförelse med exempelvis havserosionen för bevarandet av
klitterna.
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§ 354
Medborgarförslag om flytt av basketplan från
Skrea Strand. KS 2015-134

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att placeringen föregåtts av noggrann
analys och att planen funnits på platsen i flera år.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, 2015-12-03
Medborgarförslag, 2015-04-09
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 49, 2015-09-22
Sammanfattning av ärendet
Sandra Olsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att basketplanen på
Skrea strand tas bort alternativt att kommunen dagligen tar ned basketkorgarna vid kl.
22.00 varje kväll då det enligt skyltningen inte längre är tillåtet att spela. Detta till följd av
att grannarna störs av spel på planen efter kl. 22.00 på kvällarna.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och anger följande:
Det är viktigt att det finns aktiviteter på en av Falkenbergs viktigaste turistmål. Nämnden
menar vidare att det är viktigt att Falkenberg stärker sin attraktionskraft som besöksmål.
Detta görs bl.a. genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter vid Skrea strand varav
basketplanen är en.
Ekonomi
Det är inte ekonomiskt eller praktiskt försvarbart att plocka ned basketkorgarna varje kväll.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens åsikt att allmänheten ska
erbjudas ett brett utbud av aktiviteter vid Skrea strand.
I detta fall anser kommunstyrelseförvaltning att allmänhetens och besöksnäringens
allmänintresse av en basketplan går före grannars eventuella egenintresse av eventuella
störningar. Hänsyn till detta har tagits i samband med anläggandet av basketplanen.
Därmed förslås medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 355
Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för
större barn och ungdomar. KS 2015-179
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Återremittera medborgarförslaget för att komplettera ärendet med lekplatsplanen.
2 Ärendet ska åter presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under januari 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från kultur- och fritidsnämnden § 50, 2015-09-22
Medborgarförslag från Mikael Persson
Sammanfattning
Mikael Persson föreslår i medborgarförslag att lekplatsen där han bor utvecklas med mark
och redskap så att nya aktiviteter för något äldre barn kan utvecklas.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden har inga medel för att göra den typ av insatser som
förslagsställaren föreslår.
Övervägande
Kommunens lekplatser är utrustade i enlighet med nuvarande lekplatsplan. Den lekplats
som medborgarförslaget gäller är enligt vad som gällde vid byggandet av densamma
utrustad för barn upp till 12 år.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att medborgarförslaget återremitteras till kultur- och
fritidsnämnden för att ärendet ska kompletteras med kommunens lekplatsplan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons yrkande och finner det
antaget.
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§ 356
Medborgarförslag om inomhus-skatehall. KS 2015-237

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att Falkenbergs kommun de närmaste åren
har prioriterat en stor mängd investeringar och därför inte har möjlighet att investera i
en skatehall. Kultur- och fritidsnämnden kommer dock att noga följa utvecklingen och
ha med sig medborgarförslaget om inomhusskatehall vid kommande diskussioner om
investeringar.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-12-09
Medborgarförslag från Patricia Jakobsson m.fl.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-22
Sammanfattning av ärendet
Patricia Jakobsson m.fl. för i medborgarförslag fram att det finns ett stort behov av en
skatehall inomhus.
Kultur- och fritidsnämnden för fram satsningen på skatebanan på Tullbro samt redogör för
att nämnden inte ser att det ryms en ytterligare satsning på skateåkning i form av en
skatehall inom de närmaste fyra åren.
Ekonomi
Ett avslag på medborgarförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
2009 investerade Falkenbergs kommun i en skatebana på Tullbro. Kultur- och
fritidsnämnden driver sedan dess skatebanan som är en väl använd fri utomhusanläggning
och välbesökt en stor del av året.
Kultur- och fritidsnämnden har genom sina satsningar på skatebanan och
parkouranläggning visat att nämnden ser att denna typ av fria anläggningar är viktiga för
kommunen både ur medborgar- och besöksperspektiv.
I Falkenbergs kommun finns ett stort antal föreningsdrivna anläggningar. Det kan vara
fotbollsplaner, idrottshallar, motionsspår. Dessa anläggningar har kommit till genom ideellt
engagemang från medborgare som gått samman och hittat både former och finansiering för
de idéer man haft.
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Kultur- och fritidsnämnden ser inget utrymme för att prioritera investering i en skatehall
utifrån att Falkenbergs kommun under de närmaste åren gör stora investeringar i lokaler
för verksamheter med högre prioritet. Nämnden kommer dock att noga följa utvecklingen
och ha med sig medborgarförslaget om inomhusskatehall vid kommande diskussioner om
investeringar.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar på ett tillägg med följande text till beslutsmeningen:
Kultur- och fritidsnämnden kommer dock att noga följa utvecklingen och ha med sig
medborgarförslaget om inomhusskatehall vid kommande diskussioner om investeringar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons yrkande och finner det antaget.
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§ 357
Våtmark Örkne – yttrande till Mark- och miljödomstolen.
KS 2015-341

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka tillståndsansökan för våtmark ”Örkne”, på fastigheterna Skällentorp 7:4, 7:6,
8:9, 8:12, 14:1 och Bänarp 1:1 i Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan, kartor samt miljökonsekvensbeskrivning.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har getts möjlighet att yttra sig till Mark- och miljödomstolen
angående en våtmark på fastigheterna Skällentorp 7:4, 7:6, 8:9, 8:12, 14:1 och Bänarp 1:1.
Projektnamnet är Örkne våtmark. Våtmarken kommer att omfatta 12 ha, varav 9 ha utgör
vattenspegel, och skapas genom att en dammvall uppförs i befintligt vattendrag.
Kommunen har i samrådet ställt sig positiv till projektet. Kommunen har också beviljat
bidrag från kommunens miljö- och naturvårdsbidrag för delfinansiering av projektet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Våtmarker är generellt ett värdefullt tillskott till landskapet. De är positiva för biologisk
mångfald, bidrar till kväverening och kan bidra till ett jämnare flöde i våra vattendrag och
därmed minskad risk för översvämningsproblem. För att dessa positiva effekter ska uppnås
är det dock viktigt att nya våtmarker lokaliseras till rätt ställen och utformas på rätt sätt.
Den planerade våtmarken ligger i Suseåns avrinningsområde. Våtmarken bedöms inte
riskera värdena knutna till Suseån utan bedöms snarare få en positiv effekt på bland annat
närsaltsbelastningen i Suseån. Lokalt kommer våtmarken bidra till ökad biologisk
mångfald även om biotoper med vissa naturvärden kommer att försvinna. Den totala
effekten bedöms som positiv för biologisk mångfald.
Våtmarken kommer att innebära att flödet i nedströms liggande vattendrag kommer att
påverkas, framför allt under tiden som våtmarken fylls. Stadsbyggnadskontoret bedömer
att eventuella värden knutna till vattendraget mellan den planerade våtmarken och Suseån
är små.
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§ 358
Våtmark Stora högasjön – yttrande till Mark- och
miljödomstolen. KS 2015-340

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända yttrande daterat 12 oktober 2015 till mark- och miljödomstolen.
Beslutsunderlag
Yttrande 15-10-12. Ansökan, kartor samt miljökonsekvensbeskrivning.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har getts möjlighet at yttra sig till Mark- och miljödomstolen
angående en våtmark på fastigheterna Skällentorp 1:2, 7:3 och 14:1. Projektnamnet är
Stora Högasjö. Våtmarken kommer att omfatta 16 ha och innebär att vattnet i ett nuvarande
vattendrag leds in i våtmarken. Anläggandet av våtmarken innebär att den nuvarande
Skällentorpsvägen kommer att dras om i de berörda delarna.
Kommunen har i samrådet begärt att bland annat påverkan på dagvattensituationen i
nedströms liggande delar belyses närmare.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Våtmarker är generellt ett värdefullt tillskott till landskapet. De är positiva för biologisk
mångfald, bidrar till kväverening och kan bidra till ett jämnare flöde i våra vattendrag och
därmed minskad risk för översvämningsproblem. För att dessa positiva effekter ska uppnås
är det dock viktigt att nya våtmarker lokaliseras till rätt ställen och utformas på rätt sätt.
Nedströms våtmarken ligger Långasand där kommunen under de senaste två åren har utrett
översvämningsproblem och konstaterat att det blir mycket kostsamt att åtgärda problemen.
I samrådet begärde kommunen att den planerade våtmarkens effekter på uppströms och
nedströms liggande områden skulle utredas ordentligt. Eftersom en sådan utredning saknas
är kommunens ställningstagande att avstyrka tillstånd tills den frågan är utredd ordentligt.
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