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§ 359
Drift och underhåll av gatubelysning – information. KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Linda Larsson, gatuchef, och Anette Lomarker, driftingenjör, informerar om drift och
underhåll av gatubelysning.

3 (20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-22

§ 360
Integrationsberedningens inriktning. KS 2015-112
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M), ordförande i integrationsberedningen, informerar om
integrationsberedningens uppstart och pågående arbete.
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§ 361
Statliga bidrag till åtgärder/insatser för integration av nyanlända –
information. KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Rolf Landholm, kommunchef, informerar om vilka statsbidrag som finns att söka för
insatser till nyanlända för att stärka integrationen i kommunen.
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§ 362
Ramprogram för förskolor – information. KS 2015-111
Ärendet lyfts ut och behandlas direkt på kommunstyrelsen den 12:e januari.
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§ 363
Uppdrag i budget 2016. KS 2015-402

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget
2016.
Beslutsunderlag
Förslag till uppdragshandlingar.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till budget 2016 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till
kommunens nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att mera detaljerat underlag och
uppdragsbeskrivningar tas fram om så krävs. Förslag på uppdragsbeskrivningar föreligger
nu.
Ekonomi
Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De
förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket får
bedömas i varje enskilt fall.
Övervägande
Uppdragshandlingar föreligger nu för följande uppdrag.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden
 I samråd med kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka. Uppdraget ska redovisas
senast i augusti 2016.
Uppdrag till tekniska nämnden
 Utreda alternativ till gång- och cykelväg mellan Vessigebro-Vinberg. Uppdraget
ska redovisas senast i mars 2016.
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§ 364
Entledigande av ledamot tillika ordförande i FEAB.
KS 2015-399

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Entlediga Ingemar Stridh (M) från uppdraget som ledamot och tillika ordförande i
Falkenberg Energi AB.
Beslutsunderlag
Stadshus AB § 66, 2015-11-30
Sammanfattning av ärendet
Stadshus AB har 2015-11-30, § 66 beslutat att i protokollet anteckna att man saknar
förtroende för Ingemar Stridh (M), ordförande i Falkenberg Energi AB. Mot bakgrund av
detta finns skäl att låta kommunfullmäktige ta ställning till om fullmäktige fortfarande har
förtroende för Ingemar Stridh (M) eller ej.
Övervägande
Beslut om att entlediga en styrelseledamot kräver ingen motivering men ska beredas innan
det behandlas av kommunfullmäktige.
Anteckning
Claës-L Ljung (M) deltar inte i beslutet.
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§ 365
Sjövisaren 8 – Planavtal. KS 2015-291

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Sjövisaren 8 m fl
Beslutsunderlag
Förslag till planavtal, godkänt av Lantmännen ek förening 2015-12-14.
Beslutsförslag daterat 2015-12-15.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-12-08 (§ 332) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att efter

tecknat planavtal med Lantmännen ek förening påbörja detaljplanearbete i syfte att
möjliggöra omvandling av norra delen av kv Sjövisaren med omliggande område, från
industriverksamhet till detaljhandel.
Förslag till planavtal med exploatören Lantmännen ek förening är upprättade och har
godkänts av exploatören. Lantmännen ek förening står för 100 % av plankostnaderna.
Ekonomi
Planavtalet påverkar inte nämndens ekonomi då Lantmännen ek förening står för 100% av
plankostnaderna.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Sjövisaren 8 m fl godkänns.
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§ 366
Kv Serum 9 m fl – Ansökan om planläggning.
KS 2015-311

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Serum 9 m.fl.
2 Planarbetet ska inordnas i planprioriteringslistan vid nästa översyn samt i samband med
detta ges en översiktlig tidplan.
3 Planarbetet ska föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader m.m.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-12-11
Orienteringskarta
Gällande detaljplan
Ansökan om planläggning
Remissvar
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Bostads AB har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheterna
Serum 1,2 ,3 och 9 i centrala Falkenberg, avseende möjligheten att pröva kvarteret för
främst bostadsändamål i 2-4 våningar.
Kvarteret Serum gränsar i öster till Varbergsvägen, i norr till Bergsvägen, i väster till
Skomakarevägen och i söder till grönområdet kring Falkenerarevägens tidigare planerade
sträckning. Den sistnämnda har inte blivit utbyggd i enlighet med planens redovisning.
I kvarteret finns för närvarande fyra flerbostadshus, två villor och en för detta handelslokal.
Två av flerbostadshusen är uppförda år 1970 och inrymmer 25 lägenheter. Enligt FaBo har
de två husen drabbats av kraftiga sättningar vilket är angeläget att åtgärda. De andra två
flerbostadshusen uppfördes år 2000 och innehåller 20 lägenheter. De båda villorna är
privatägda och uppskattningsvis uppförda omkring år 1920 respektive 1940. Villan på
fastigheten Serum 7 har tidigare inrymt ett taxiföretag men utgör numera privatbostad med
tillhörande garage på Serum 6.
För kvarteret Serum gäller detaljplan för del av Arvidstorp i Falkenbergs stad upprättad år
1968. Det aktuella kvarteret anges som område för bostads- och småindustriändamål i en
våning. Kvarteret gränsar till pågående planarbete på Östra Gärdet 1:38 m.fl. Tånga
parkstad.

10 (20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-22

En av översiktsplanens strategier är att förstärka Falkenbergs stad. I strategin anges
förtätning och ökad närhet mellan bostäder, service och arbetsplatser för ökat
kollektivtrafikåkande och cykling som en viktig punkt. Den fördjupade översiktsplanen för
centralorten ange kvarteret som befintligt tätortsområde.
De två villorna i kvarterets södra del, fastigheterna Serum 7 och 8, är upptagna i
Länsstyrelsens bebyggelseinventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och har
klassning C respektive B.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete förutsätts finansieras av sökande. Kostnader som uppkommer för
genomförande förutsätts även bekostas av exploatören och regleras via exploateringsavtal.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret anser att de viktigaste frågorna att hantera i ett planarbete är att
bedöma lämplig omfattning av exploatering, att se över korsningen till Varbergsvägen
samt att beakta värden för trafikbuller från Varbergsvägen, dagvattenhantering samt
eventuell risk för förorenad mark. Vidare anser stadsbyggnadskontoret det angeläget att
vikt läggs på utformning och gestaltning av området mot Varbergsvägen som utgör en av
stadens entréer samt att kulturhistoriska värden fångas upp och ges relevant skydd i
detaljplan.
I beredningen av detta ärende har synpunkter inhämtats från Vivab, miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen samt gatu- och trafikenheten på Stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ett planarbete inleds i
syfte att ta fram ny detaljplan för kvarteret Serum i centrala Falkenberg. I samband med
planarbetet bör omfattning och utformning av ny bebyggelse på fastigheten prövas.
Planförslaget bör främst innehålla byggrätt för bostäder men förutsättningar för mindre
verksamheter i t.ex. bottenvåningen mot Varbergsvägen bör utredas i planarbetet. I
planarbetet bör eventuellt vissa närområden tas med i syfte att aktualisera
planbestämmelser och göra så att gällande plan överensstämmer med verkligheten.
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§ 367
Hallands arkivförbund – Ansökan om kulturarvsstöd 2016.
KS 2015-373

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anslå bidrag på 31. 000 kronor för 2016 till Hallands Arkivförbund
Beslutsunderlag
Ansökan om kulturarvsstöd daterad 2015-11-23
Sammanfattning av ärendet
Hallands Arkivförbund har lämnat in en ansökan om det årliga bidraget för folkrörelse och
näringslivsarkiv. Kommunens bidrag går till den lokala verksamhet som förbundets
medlemsarkiv bedriver. Arkiven drivs som ideella föreningar och utan vinstsyfte.
För närvarande förvarar Folkrörelsernas arkiv i norra Halland samt Hallands
näringslivarkiv totalt 103,3 hyllmeter ägarlöst arkivmaterial med ursprung i Falkenbergs
kommun.
Ekonomi
Falkenbergs kommun har under de senaste åren betalt ut bidrag till förbundet, senast
30 396 kronor för 2015.
Övervägande
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att arbetet med att säkra och
tillgängliggöra de enskilda arkiven från folkrörelserna och näringslivet är viktigt. Arkiven
är en resurs för kulturliv, allmänhet och forskning. Förbundets medlemmar förvarar och
tillgängliggör arkiv från lokal och regional verksamhet.
Ansvaret för den enskilda arkivsektorn vilar traditionellt på kommunerna i de fall
arkivinstitutioner som de i Halland saknas. Av de ekonomisk medel som kommunen
fördelar till arkiv, bibliotek och museer avsätts runt en tjugondel till arkivsektorn, inräknat
bidrag till enskilda arkiv och kostnader för kommunarkivets verksamhet.
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§ 368
Förlängd koncession för befintlig naturgasledning Getinge-Hylte
– Yttrande till Miljö- och energidepartementet. KS 2015-392
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Meddela Miljö- och energidepartementet att Falkenbergs kommun inte har någon
erinran.
Beslutsunderlag
Remiss från Miljö- och energidepartementet
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och energidepartementet begär kommunens yttrande över Energimarknadsinspektionens skrivelse avseende Swedegas ABs ansökan om förlängning av koncession
för en naturgasleding mellan Getinge i Halmstads kommun och Hyltebruk i Hylte
kommun. Ledningen går i delar genom Falkenbergs kommun. Ingen mät- och reglerstation
ligger inom Falkenbergs kommun Ledningen ingår som en del i transmissionssystemet för
naturgas. Ansökan gäller en förlängning på 40 år. Naturgasledningen är befintlig.
Falkenbergs kommun har tidigare yttrat sig i ärendet (2009-11-26) och hade då ingen
erinran. Kommunen yttrade sig igen 2015-05-15 (dnr KS2015-176) utan erinran. Mellan
kommunens båda yttranden har beslut om ny översiktsplan fattats. Inget har tillkommit i
den nya översiktsplanen som påverkar/påverkas av naturgasledingen. Inga detaljplaner
berörs.
Inget nytt har tillkommit sedan kommunens senaste ställningstagande som föranleder ett
förändrat ställningstagande.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Eftersom koncessionen endast hanterar fortsatt nyttjande av befintliga stäckningar av
naturgasledningen, och inga förändringar planeras, så har Falkenbergs kommun inte något
att erinra.
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§ 369
Redovisning av uppdrag i budget 2013 – ta fram närvaro KS, KF
över inskrivna barn i förskola och fritidshem. KS 2013-71
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om
förskoleplan, arbeta in hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av förskolor
kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal.
2 Avskriva uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att hitta ett enkelt sätt att mäta
närvaro på en förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år, då
kommunfullmäktige genom budget 2015 redan har antagit inköp av ett program för
närvarokontroll av samtliga förskolor och fritidshem.
3 Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-10
Kommunfullmäktiges beslut § 91, 2014-05-27
BUN § 3, 2014-01-29
Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget 2013 – Ta fram närvarograd över inskrivna barn i
förskola och fritidshem, KS 2013-71, 2013-12-11
KF § 151, 2013-10-29
Tjänsteskrivelse 2013-09-09
KS § 19, 2013-01-08
Uppdragsbeskrivning budget, 2012-11-26
Sammanfattning av ärendet
När uppdraget ”Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem”
redovisades för kommunfullmäktige 2013-10-29 fick barn- och utbildningsnämnden tre
tilläggsuppdrag.
1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad
analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter.
2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur
man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna
differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem.
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3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma
under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel
rapportering.
Uppdraget redovisades för kommunfullmäktige i § 91, 2014-05-27, som
minoritetsåterremitterade ärendet för att punkt 2 i förslaget till beslut:
”Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en
förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för försöket ska
lämnas före 2014-08-31.”

skulle förklaras ytterligare. Kommunfullmäktige vill ha svar på hur mätning av närvaro på
en förskola och ett fritidshem kan ge bättre underlag för beslut i barn- och utbildningsnämnden, dessutom ifall syftet med en sådan mätning redovisas.
Ekonomi
Inköpet program för närvarokontroll i förskolan ligger redan i budget 2015 och därmed
påverkar inte detta ärende kommunens budget.
Övervägande
1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal
varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att
barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på
variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att
storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler
avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per
personal.
2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn
med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor
och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för
att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda
befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal
har inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån
nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen.
I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en
förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och
utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor
som inte är optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen
kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal.
3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning
för enkel rapportering så kan nu konstateras att ett inköp av ett sådant program för hela
förskolan och fritidsverksamheten fattats i budgeten 2015 av kommunfullmäktige.
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Syftet med programmet är att på ett enkelt sätt kunna jämföra den schemalagda
vistelsetiden för barn och förskolepersonal med det faktiska utfallet av närvarande barn
och förskolepersonal. Den information detta ger kommer att användas som
planeringsunderlag i barn- och utbildningsnämndens arbete.
I och med detta faller tidigare återremiss och därmed anses uppdraget slutredovisat.
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§ 370
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
KS 2015-403

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-17
Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige med kommentarer på förändringar.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett nytt förslag till arbetsordning för
kommunfullmäktige. Med anledning av detta har Falkenbergs kommun sett över sin
arbetsordning.
Ekonomi
Den nya arbetsordningen medför inga ytterligare kostnader för kommunen.
Övervägande
De största skillnader från tidigare arbetsordning är att en följande:





Det fastställs att ledamöter i kommunfullmäktige inte får delta på distans.
Det fastställs hur replikskifte sker under kommunfullmäktiges sammanträden.
En bilaga antas till arbetsordningen som fastställer förfarande vid sluten
omröstning.
Det fastställs hur beredningen ska ske av revisorernas budget.

Med anledning av ovanstående förändring förslås kommunfullmäktige fastställa ny
arbetsordning.

17 (20)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-22

§ 371
Medborgarförslag om en översyn av skyltning och
hastigheter. KS 2015-265

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att trafiknämnden kontinuerligt arbetar med inventering av skyltning i
kommunen.
2 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-11
Medborgarförslag, 2015-08-20
Trafiknämnden § 40, 2015-09-25
Sammanfattning av ärendet
Emil Hasselqvist har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att trafikflytet i
Falkenberg måste ses över gällande skyltning och hastighet. Han lyfter dessutom upp ett
antal exempel.
Trafiknämnden har yttrat sig i ärendet och anger i korthet att nämnden kontinuerligt arbetar
med inventering av skyltning och ändring av lokala trafikförskrifter. De kommenterar inte
de specificerade exemplen som Emil Hasselqvist ger, men utvecklar vilka ställningstagande de, länsstyrelsen och Trafikverket tar hänsyn till vid beslutande om trafikföreskrifter.
Ekonomi
Det kontinuerliga inventeringsarbetet med skyltning i kommunen ingår i kommunens
driftbudget för gatuverksamhet. Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att erinra. Med hänvisning till
trafiknämndens yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
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§ 372
Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg.
KS 2015-239

KS, KF

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden har fått ett uppdrag att utreda
hur ungdomsdemokratin i kommunen kommer att öka och att frågan om Ungdomens
hus ingår i det arbetet. Utredningen ska redovisas senast i augusti 2016.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2015-09-24
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 § 53
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att kommunen ska starta ett Ungdomens hus i
form av en fysisk mötesplats för unga i centrala Falkenberg.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag att ge förslag på ny lokal för
ungdomar. En skrivelse har tagits fram i vilken alternativ till lokal presenteras. I
kommunens budgetberedning 2015 diskuterades förslaget. Det beslutades då att frågan om
Ungdomens hus ska ingå som en del i en större utredning om hur ungdomsdemokratin i
kommunen kan öka. Uppdraget att genomföra utredningen gavs till kultur- och
fritidsnämnden i kommunens budget för 2016 som godkändes av kommunfullmäktige den
24 november 2015.
Ekonomi
Medborgarförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslagsställaren informeras om kultur- och
fritidsnämndens kommande uppdrag att utreda hur ungdomsdemokratin kan öka samt att
Ungdomens hus kommer att vara en fråga att ta hänsyn till i den utredningen.
Yrkanden
Per Svensson yrkar:
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att förbereda för uppstarten av en fysisk
mötesplats för ungdomar i gamla badhuset 2019.
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2 Därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Per
Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet
med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig i enlighet med Per Svenssons (S)
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) noterar avvikande mening till protokollet i enlighet med Per
Svenssons (S) yrkande.
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