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§1
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande.
KS 2016-10

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta Styrdokument för krisberedskap 2016-2018. Styrdokument för krisberedskap
2016-2018 ersätter dokumentet Krisberedskap 2012-11-27 KF § 192/12, som därmed
upphävs.
Beslutsunderlag
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 Falkenbergs kommun.
Sammanfattning av ärendet
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 beskriver kommunens övergripande
viljeinriktningar och prioriteringar för kommunens arbete inom risk- och krishantering för
mandatperioden 2016-2018. Prioriteringarna har sin grund i Risk- och sårbarhetsanalys
2015 Falkenbergs kommun som lyfter fram ett antal åtgärdsförslag som har identifierats i
samband med analysarbetet. Risk- och sårbarhetsanlysen lyfter även fram åtgärder som har
identifierats i samband med utvärdering av verkliga händelser och övningar inom området.
Innehållet i Styrdokument för krisberedskap syftar även till att, tillsammans med
kommunens Lednings- och informationsplan(2013-10-29 §155), uppfylla krav på
förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser samt höjd beredskap enligt
Lag (2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap(LEH). Krav på kommunen återfinns inom
områdena risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, övning- och
utbildning, rapportering samt höjd beredskap.
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen tecknades 2013 av
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och gäller från och med 2014. Överenskommelsen reglerar ersättningen
för de uppgifter kommunen har enligt LEH. Överenskommelsen preciserar även statens
förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer
för hur verksamhet och ersättning ska följas upp.
Styrdokumentet ska efter antagande redovisas till länsstyrelsen. Vid sidan av kommunens
eget ansvar att följa upp och utvärdera den egna verksamheten är det länsstyrelsen som
ansvarar för uppföljning av kommunernas arbete med uppgifterna i LEH.
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Ekonomi
Ärendet medför kostnader som till stor del täcks av statlig ersättning. De åtgärder i
dokumentet som inte kan finaniseras av den statliga ersättningen måste planeras in i
ordinarie verksamhets- och budgetplanering. Ärendet medför även resurskostnader i form
av arbetstid från kommunens förvaltningar, bolag och förbund.
Övervägande
Styrdokumentet ska antas av kommunen under mandatperiodens första år. Med anledning
av arbetsbelastningen i kommunerna med anledning av flyktingsituationen förlängdes tiden
för att anta och redovisa Styrdokumentet till den 15 februari 2016.

4 (37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

§2
Risk- och sårbarhetsanalys för Falkenbergs kommun –
Information. KS 2015-337
Sammanfattning av ärendet
Frida Niméus, trygghet- och folkhälsochef, informerar om den risk- och sårbarhetsanalys
som tagits fram i Falkenbergs kommun.
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§3
Medborgarförslag om lek- och aktivitetsyta avsedd för
större barn och ungdomar. KS 2015-179

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att lekplatsen är utrustad i enlighet med
den nu gällande lekplatsplanen
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mikael Persson
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden
Lekplatsplan 2015
Sammanfattning av ärendet
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.

6 (37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

§4
Inventering av byggbar mark för flyktingboende – svar på
begäran från MSB. KS 2015-405
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Kommunstyrelsens ordförande ges en tillfällig delegation att yttra sig i frågan. Av
yttrandet ska framgå att Falkenbergs kommun i dagsläget inte äger någon byggklar
mark samt att det krävs en noggrannare analys för att svara på om detta finns i
kommunen. Utöver detta understryks att kommunen arbetar för att få fram permanenta
bostäder och inte tillfälliga tältläger.
Beslutsunderlag
Förfrågan från MSB 2015-12-14
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2016-01-14
Förslag till svarsbrev till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har tillsammans med Sveriges övriga kommuner fått en förfrågan
från MSB om det i kommunen finns möjliga markområden som skulle kunna användas för
flyktingboende. Av uppdraget framgår att det avser tillfälliga asylboenden i tält. MSB har
utifrån ett antal frågeställningar om möjlighet till bygglov och VA-anslutning bett
kommunen inventera markområden i storleksordningen 10 000-40 000 kvm för detta
ändamål.
Mark- och exploateringsenheten har inventerat kommunens markinnehav och kommit fram
till svårigheten med att hitta områden lämpliga för det aktuella ändamålet. Planlagd mark i
den storleksordning som önskas och med utbyggd infrastruktur är främst planlagd som
industrimark. I övrigt är det icke planlagd mark som uppgår till den önskade
storleksordningen. I dessa områden är det dock en lång startsträcka innan det finns
möjlighet till VA-anslutning och annan infrastruktur. Den mark som är planlagd för
bostäder är redan tänkt till bostäder bland annat för nyanlända familjer och
ensamkommande flyktingbarn. Stadsbyggnadskontoret har till MSB förklarat den situation
som råder i Falkenberg och också beskrivit det arbete som bedrivs för att klara
bostadsförsörjningen för nyanlända. Slutligen har stadsbyggnadskontoret förklarat att
kommunen tyvärr måste meddela att vi inte kan erbjuda den mark som efterfrågas.

7 (37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Ekonomi
Svaret till MSB påverkar inte kommunens ekonomi. Om kommunen däremot vill erbjuda
områden som inte är planlagda kan detta föranleda tidigareläggning av investeringsmedel
för utbyggnad av erforderlig infrastruktur.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har under hösten arbetat tillsammans med Fabo och
socialförvaltningen för att hitta lämpliga områden som kan bebyggas med bostäder både
för kortsiktiga och långsiktiga lösningar varför lämplig bostadsmark redan är planerad för
bostäder i någon form. I övrigt är det inom industriområden som kommunen har
markområden i den storleksordningen som efterfrågas. Dessa är generellt mindre lämpliga
för bostäder på grund av riskavstånd och buller samt bör också hållas tillgängliga för
företag som behöver utveckla sina verksamheter.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ges en tillfällig
delegation att yttra sig i frågan. Av yttrandet ska framgå att Falkenbergs kommun i
dagsläget inte äger någon byggklar mark samt att det krävs en noggrannare analys för att
svara på om detta finns i kommunen. Utöver detta understryks att kommunen arbetar för
att få fram permanenta bostäder och inte tältläger.
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§5
Fastighetsreglering avseende Hjortsberg 3:66.
KS 2016-11

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering varigenom del av
Hjortsberg 3:66 överförs till kommunens fastighet Hjortsberg 4:1 för en köpeskilling
om 1 250 000 kronor
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2016-01-07
Kartbilaga
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering undertecknad av motparten
2015-12-12
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Hjortsberg 3:66 är belägen på Hansagård mellan Strandvägen och
Hansagårdsvägen sydväst om FORFs ridanläggning. Fastigheten ingår i område 15 i den
fördjupade översiktsplanen där området är utlagt som framtida bostadsområde.
Ägaren till Hjortsberg 3:66 anmälde till kommunen under hösten intresse av att avyttra
delar av fastigheten. Därefter har en marknadsvärdering tagits fram på del av och på hela
fastigheten och en förhandling har förts med fastighetsägarna. Kommunen äger sedan
tidigare angränsande område sydost om den aktuella fastigheten och ett område nordväst
om fastigheten. Båda dessa områden ingår i fastigheten Hjortsberg 4:1.
Den aktuella fastigheten ligger inom ett attraktivt område och en planläggning bör kunna
påbörjas inom tre-fem år.
Parterna är överens om att kommunen förvärvar ett område om ca 7 100 kvm av
fastigheten Hjortsberg 3:66 för en köpeskilling om 1 250 000 kronor. Förvärvet genomförs
genom en fastighetsreglering där det aktuella området överförs till kommunens fastighet
Hjortsberg 4:1. Förvärvet omfattar enbart mark och befintliga byggnader är kvar på den del
av fastigheten Hjortsberg 3:66 som bibehålls av fastighetsägaren. Kommunen erlägger en
förskottsbetalning om 250 000 kronor när överenskommelsen är undertecknad av båda
parter. Resterande del av betalningen erläggs inom ramen för fastighetsregleringen dvs när
förrättningen är på väg att avslutas.
Objektet överlåts i befintligt och av kommunen besiktigat och godkänt skick.
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Ekonomi
Köpekillingen lagerförs på exploateringsprojektet och kostnaden påverkar kommunens
resultat först när kommunen börjar sälja tomter inom området. Då avräknas intäkterna från
försäljning av tomterna mot beskärd del av lagret och överskottet förs in i kommunens
resultaträkning.
Övervägande
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för framtida bostadsområde och är ett
strategiskt markförvärv för att stärka kommunens markreserv.
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§6
Skrea 29:1, 14:6 samt Källstorp 1:20 - Ansökan om
planläggning. KS 2015-285

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för de aktuella
fastigheterna. Planförslaget skall utformas så att fastigheterna exploateras i ett
sammanhang samt i övrigt i enligt med stadsbyggnadskontorets sammanvägda
avvägningar i yttrandet.
2 Ett planarbete skall tidsmässigt inordnas i den prioriteringsordning som med jämna
mellanrum behandlas av kommunstyrelsen.
3 Ett planarbete skall föregås av tecknande av s k planavtal rörande plankostnader mm.
4 Ett ramavtal, rörande samverkan mm, skall tecknas med samtliga ingående
fastighetsägare innan planarbetet inleds.
5 Området skall efter planläggning ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten,
avlopp och dagvatten (VAD).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2016-01-07.
Orienteringskartor
Karta som redovisar planförhållanden (översiktsplan samt detaljplaner)
Ansökan om planbesked från fastighetsägare, inkommen 2015-09-09.
Bilaga till ansökan – beskrivning av område.
Bilaga till ansökan – skisser till bebyggelse på Skrea 29:1, Skrea 14:5 respektive på
Källstorp 1:20.
Kortfattade minnesanteckningar från tidigt internt kommunalt samråd.
Gällande planer för intilliggande områden.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planläggning, begäran om planbesked, har inkommit från ägarna till
fastigheterna Skrea 29:1, Skrea 14:6 samt Källstorp 1:20. Ansökan har kompletterats med
skisser för föreslagen exploatering/bebyggelse på respektive fastighet.
Skisserna avseende Skrea 29:1 (f d Skrea Motell) redovisar tät radhusbebyggelse samt två
vånings flerbostadshusbebyggelse med totalt ca 30 lägenheter. På den intilliggande
fastigheten Skrea 14:6 redovisas enochenhalv-plans parhus med totalt 10 lägenheter. Den
nordligaste fastigheten, Källstorp 1:20, föreslås bebyggas med 10 fristående villor på
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normalstora villatomter. Sammantaget redovisas ca 50 lägenheter på det ca 3 ha stora
området.
Bakgrund
Fastigheterna, som ligger på norra sidan av Skreavägen, är tidigare inte detaljplanelagda.
Skrea 29:1 är i sin helhet exploaterad (hårdgjord) och är bebyggd med äldre enplans
byggnader vilka tidigare har inrymt bensinstation samt motell och restaurang.
Byggnaderna torde idag användas som korttidsboende i någon form. Skrea 14:6 respektive
Källstorp 1:20 är vardera bebyggda med var sitt enbostadshus och utgörs i övrigt av större
trädgårdar.
Samtliga tre fastigheter redovisas i översiktsplanen (Delöversiktsplan DÖP Falkenberg,
2007) som föreslaget bostadsområde, litt 42. Området motiverades i DÖP av att Skrea
Motell utgjorde ett större exploaterat område, utan naturvärden och i behov av
utveckling/förnyelse.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04 ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att påbörja planarbete för intilliggande del av Skrea 6:45. Det aktuella
området för den planläggningen ligger på motstående (södra) sidan av Skreavägen och
området är varken detaljplanelagt eller redovisat som lämpligt bostadsområde i
översiktsplan. Genom området löper en bäck/våtmark.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete bör i sin helhet finansieras via tecknade planavtal. Ett planarbete
bör även föregås av tecknande av ramavtal som reglerar samverkan, fördelning av
kostnader och utfall mm.
Ramavtalet kommer, i samband med antagande av planen, att ersättas av
exploateringsavtal.
Överväganden
Ett tidigt samråd har genomförts med kommunala förvaltningar och bolag. En
bostadsexploatering i detta läge överensstämmer med översiktsplanen. Utbyggnad av
bostadsområden vid Prästaliden respektive vid Skrea kyrkby pågår och en exploatering i
detta läge kan stödja möjligheten till utbyggnad av gång- och cykelväger, kollektivtrafik
mm utmed stråket.
VIVAB framför att omfattande kompletteringar av VA-nätet erfordras samt att även
dagvattenhantering bör se i ett sammanhang för hela området. Området bör efter
planläggning ingå i kommunalt verksamhetsområde. Miljö- och hälsoskyddskontoret
framför bland annat att förorenad mark sannolikt finns inom Skrea 29:1.
Stadsbyggnadskontorets gatu- och trafikenhet framför att trafikfrågor särskilt bör beaktas.
En exploatering här ökar ytterligare behovet av bland annat utbyggnad av cykelväg längs
hela Skreavägen. Den föreslagna utformningen med ett stort antal utfarter mot Skreavägen

12 (37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

måste omarbetas. Stadsbyggnadskontorets mark- och exploateringsavdelning avstyrker
planläggningen.
Kommunekologen framför farhågor för att den värdefulla ”grönkorridor” som
rekreationsområdena Källstorps våtmarker, golfbanan, Slättenskogen, ridområdet mm
utgör, går förlorad om det aktuella området samt Skrea 6:45 helt bebyggs. Grönområdet
som ligger mellan Falkenbergs stad och Skrea har även en koppling till sammanhängande
områden utmed gamla järnvägen.
Planarbete för del av Skrea 6:45 har inletts med studier kring möjligheten att hantera
frågan om strandskydd (förutsättningarna för att upphäva detsamma). Fastighetsägaren har
här låtit en konsult utarbeta en exploateringsstudie och inledande samråd med länsstyrelsen
avses genomföras under första halvan av 2016.
Sammanvägda avvägningar
Stadsbyggnadskontorets planavdelning föreslår, bland annat mot bakgrund av
delöversiktsplanens redovisning, att ett planarbete inleds för det föreslagna området. En
förutsättning är att exploateringen stödjer utvecklandet av cykelvägar, kollektivtrafik mm,
vilket kan bidra till att Prästaliden, Skrea kyrkby mm knyts närmare staden.
Ett eventuellt planförslag bör dock ges en helt annan utformning där gator, bebyggelse mm
på de tre fastigheterna samordnas. Allmänna ytor bör avsättas för dagvattenhantering,
lekytor mm och högst två tillkommande in- och utfarter bör få tillkomma mot Skreavägen.
Detta kräver en gemensam utbyggnad av infrastrukturen. Vidare bör ett eventuellt
planförslag ta hänsyn till behovet av sammangängade grönkorridor i nord-sydlig riktning.
Planarbetet bör tidsmässigt inordnas i den planprioritering (samtliga beslutade planarbeten)
som två gånger per år upprättas och godkänns av kommunstyrelsen.
Ett planarbete bör föregås av tecknande av planavtal (rörande plankostnader, ansvar mm).
Då en exploatering även förutsätts fordra gemensamma investeringar, omfatta kommunal
mark, och då en utbyggnad bör ske i ett sammanhang, bör ytterligare avtal tecknas där man
reglerar samverkan och fastställer ramarna för genomförande av detaljplanen (åtaganden,
marköverlåtelser, fördelning av kostnader för gemensamma investeringar, fördelning av
utfall mm). Även detta ramavtal ska tecknas innan planarbetet inleds. I samband med att en
eventuell ny detaljplan antas skall ramavtalet ersättas av tecknat exploateringsavtal.
Det är oklart om förutsättningar för planläggning av del av intilliggande Skrea 6:45
föreligger. Frågan om strandskydd måste klarläggas och utfallet av de resonemang som
avses genomföras med länsstyrelsen går inte att förutse. Skulle ett planarbete möjliggöras
bör en samordning ske med det nu aktuella området. Åtminstone bör de båda planarbetena
tidsmässigt genomföras parallellt, då vissa infrastrukturfrågor (trafik, VAD mm) bör
samordnas.
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I den nyligen antagna översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen.
Av dessa berörs framförallt strategierna 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling,
strategi 2 Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk
Falkenberg stad av föreslagen begäran om planläggning. Det är tveksamt om den
föreslagna planläggningen överensstämmer med de beslutade strategierna då den
föreslagna bebyggelsen hamnar i ett övergripande grönstråk, då lokaliseringen fordrar
investeringar i gc-vägar och kollektivtrafik samt då bebyggelsen ligger i utkanten av
staden.
Yrkande
Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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§7
Detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl, Ullareds busstation –
Avrapportering av samrådsskede – Granskningsbeslut
KS 2015-79
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar av planförslaget.
2 Ställa ut det reviderade planförslaget för granskning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2016-01-11
Översiktskarta
Samrådsredogörelse 2016-01-08 – Koncept
Plan- och illustrationskarta 2015-10-20 – samrådshandling
Planbeskrivning 2015-10-20 – samrådshandling
Sammanfattning av ärendet
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.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat och samrått förslag
till detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl. Samrådet, som bedrevs 2015-11-04 till 201511-27, beskrivs närmare i samrådsredogörelsen tillsammans med inkomna yttranden och
kommentarer till dessa. Under samrådet inkom 15 yttranden varav de flesta inte hade några
synpunkter eller var positiva.
Ekonomi
Planarbetet bekostas av tekniska nämndens projektbudget för ombyggnationen av
busstationen.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att en byggnadshöjd införs inom användningen Torg. I
övrigt har yttrandena endast lett till redaktionella ändringar vilka finns listade i
samrådsredogörelsen.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar
godkänns och att planförslaget efter gjorda revideringar ställs ut för granskning.
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§8
Tröinge 4:38 – ansökan om planläggning. KS 2015-299

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå ansökan om planbesked
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, daterat 2016-01-12
Bilaga 1. Orienteringskarta
Bilaga 2. Ansökan om planläggning, inkommen 2015-09-29
Bilaga 3. Ideskiss område, inkommen 2015-06-22
Bilaga 4. Förtydligande av lokalisering och innehåll i område, inkommen 2015-12-17
Bilaga 5. Sammanfattning av intern remiss
Sammanfattning av ärendet
Den sökande vill anlägga ett bostadsområde med mindre bostadslägenheter (ca 100
stycken totalt) i två till tre plan med en gemensamhetsanläggning i mitten på fastigheten
Tröinge 4:38 (Falkenbergs cementgjuteri). Tröinge 4:38 omfattas inte av någon detaljplan
idag. Fastigheten är inte utpekad för bostadsändamål i den fördjupade översiktsplanen för
Falkenbergs stad.
Ansökan anger att bostäderna är tänkta att anpassas för studenter och seniorer. Den totala
ytan att bebygga är ca 10 000 kvadratmeter. På denna är ett förslag att anlägga 65 stycken
studentlägenheter a ca 42 kvadratmeter, 14 stycken seniorlägenheter på ca 70
kvadratmeter, 20 stycken lägenheter i markplan på cirka 70 kvadratmeter och ett
servicehus på ca 3650 kvadratmeter i två plan att använda som servicekontor, tvättstugor,
gästlägenheter mm.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete bör i sin helhet finansieras via tecknade planavtal. Då en
exploatering skapar behov av gemensamma investeringar, bör ett planarbete även föregås
av tecknande av ramavtal som reglerar åtaganden för infrastrukturen mm.
Området ligget utanför verksamhetsområdet för VA. Ett eventuellt planarbete kan därför
inte inledas förrän exploatören tecknat, dels ett planavtal, dels ett VA-avtal med
kommunen. I VA-avtalet skall exploatören förbinda sig att svara för samtliga kostnader för
VA-utbyggnaden samt att erlägga 25 % av anläggningsavgiften enligt gällande va-taxa
som en generalplaneavgift för FAVRAB:s befintliga ledningsnät samt vatten- och
avloppsreningsverk.
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Utbyggnaden kan medföra behov av utbyggnad av gång- och cykelväg utmed
Fauråsvägen/Vessigevägen.
Övervägande
Den föreslagna lokaliseringen av bostäder är inte upptagen i den fördjupade
översiktsplanen för Falkenbergs stad och har alltså tidigare inte bedömts, vid en
sammanvägning av olika aspekter, vara lämplig för stadsutveckling.
Topografin vid det föreslagna läget innebär att bostadsområdet kommer att ligga avskilt
och knappt synligt från Fauråsvägen eftersom en skogsbevuxen kulle ligger emellan. Detta
är problematiskt ur stadsbyggnadssynpunkt då en sådan lokalisering medför att området
blir isolerat vilket kan medföra att bristen på insyn skapar en otrygghet. Ur
stadsplaneringsynpunkt är det en fördel att bygga staden inifrån och ut och därmed inte
anlägga nya områden som inte kopplar ihop sig med den befintliga staden. Vid
stadsplanering eftersträvas att barriärer som skiljer olika bostadsområden åt ska minimeras
för att skapa en sammanhållen stad för att motverka etnisk– ekonomisk- och
ålderssegregering.
Den föreslagna exploateringsgraden är mycket hög (100 lägenheter på 10 000
kvadratmeter). Hur hög exploateringsgrad som är möjlig får prövas vid ett eventuellt
planuppdrag.
Ett internt samråd har genomförts där tjänstemän på berörda förvaltningar har gett
synpunkter på föreslagen exploatering. Nedan görs en kort summering av inkomna
synpunkter en mer utförlig sammanställning finns i bilaga 5.
Bullerberäkningar utförda av miljö- och hälsa visar på höga bullernivåer från motorvägen.
De höga bullernivåerna beror på att fastigheten ligger högt och att bullret kan färdas fritt
från motorvägen. Även Västkustbanan finns i närheten men någon bullerberäkning för dess
inverkan har inte genomförts. Miljö- och hälsa bedömer att området inte är lämpligt för
bostadsbebyggelse på grund av de höga bullernivåerna.
Fastigheten ligger inom Österängs vattenskyddsområde. Detta innebär att ett antal
tillstånd/anmälningar från/hos miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att göra åtgärder
inom området, bland annat för dagvattenhantering samt vid byggnadsarbete.
Eftersom det legat cement/betongindustri på marken finns det risk för markföroreningar
inom fastigheten.
Intill den aktuella fastigheten ligger en betesmark som är klassad som ängs- och betesmark
och har höga naturvärden. För att sköta betesmarken är i princip den enda någorlunda
kostnadseffektiva skötselmetoden fortsatt bete. Bete och boende kan ligga nära varandra
men blir ofta omdiskuterat.
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De slänter som finns inom fastigheten utgör rester från tidigare brytning och har stor
potential för naturvärden. Den norra slänten är sydvänd och varma, sandrika miljöer är en
biotoptyp där man ofta finner höga naturvärden. Den östra slänten är brantare och högre
och här finns blottad sand med en del insektshål. En inventering av naturvärden utförs i
samband med en eventuell planläggning.
Sammanvägda avvägningar
I den nyligen antagna översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande strategier formulerats,
vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med samhällsutvecklingen.
Av dessa berörs framförallt strategierna 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling,
strategi 2 Satsa på hållbara person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk
Falkenberg stad av föreslagen begäran om planläggning.
1 Planera för en hållbar samhällsutveckling
Om ett nytt bostadsområde byggs ut isolerat och frånkopplad från staden bygger vi inte ut
vår stad utan skapar istället en ö utanför staden och denna riskerar att bli socialt
segregerad. Utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv finns det vissa miljöintressen och
ekologiska värden i området som måste tillvaratas vid en eventuell planläggning. Ur ett
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv bör ett ställningstagande göras avseende Tröingebergs
utveckling som helhet.
2 Satsa på hållbara person- och godstransporter
Vessigevägen/Österleden trafikeras av linje 556 som går mellan Falkenbergs centrum,
Vessigebro och vidare till Ullared. Avståndet till bushållplatsen på Österleden är ca 580 m.
Busslinjen har timmestrafik under maxtrafik.
Närmaste cykelväg för att cykla in mot Falkenbergs centrum eller mot Vessigebro finns
utmed Österleden.
Optimalt ska nya bostäder finnas byggas intill befintliga kollektivtrafik och gång- och
cykeltråk för att dessa trafikslag ska gynnas.
3 Förstärk Falkenberg stad
Om Falkenbergs stad förstärks av ny föreslagen bebyggelse eller ej beror på hur denna
planeras och samverkar med övriga delar av staden. All ny bebyggelse kan sägas stärka
Falkenbergs stad, å andra sidan medför en lokalisering av bostäder enligt ansökan att
området riskerar att bli en isolerad enklav med bostäder.
Vid en intern remiss har flertal olika faktorer lyfts fram som buller, miljö, vattenskydd, risk
för social segregering, som gemensamt medför att området inte bedöms som lämpligt att
bebygga.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan avslås.
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Yrkanden
Claës-L Ljung (M) och Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag till beslut.
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§9
Redovisning av uppdrag i budget - kartläggning av
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. KS 2015-114

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget är redovisat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-10 § 60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
Socialnämndens beslut 2015-12-16 § 204
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fick i budget 2015 i uppdrag att genomföra en kartläggning av
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och utifrån kartläggningen
föreslå åtgärder. Uppdraget omfattade att utreda önskemål och behov av meningsfull
sysselsättning och föreslå åtgärder med kostnadsberäkning.
Bakgrunden till uppdraget var att det är ett mindre antal av gruppen med psykisk
funktionsnedsättning som deltar i det aktivitetsutbud som kommunen tillhandahåller.
Under 2014 genomförde socialförvaltningen en utredning kring utbud och dimensionering
av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Utredningen konstaterade att
det sannolikt behövs ett icke biståndsprövat öppet alternativ med professionell personal till
den biståndsbedömda insatsen som utförs av ideella organisationer. Det framkom behov av
ett värdeneutralt alternativ till de intresseinriktningar de ideella organisationerna har.
Nuvarande verksamhet tillgodoser inte det behov av sysselsättning som finns hos hela
målgruppen.
Socialnämnden äskade medel för att kunna genomföra åtgärder i syfte att öka
sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning i budgetplan 2015-2017.
Äskandet avslogs och föreliggande uppdrag att kartlägga behovet och föreslå åtgärder
lämnades.
I samband med uppdraget har socialförvaltningen genomfört en mindre undersökning via
enkät. Undersökningen gav endast 15 svar, vilket innebär att inga långtgående slutsatser
kan dras. Bilden som framkommer överensstämmer dock väl med den utredning som
gjordes 2014. I undersökningen 2015 framkom önskemål om fysiska aktiviteter, estetiska
aktiviteter och/eller arbetsnära aktiviteter i en strukturerad verksamhet 2-3 dagar i veckan.
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Skapande verksamhet lämpar sig bäst som kursverksamhet med anmälningsförfarande.
Gällande fysisk aktivitet skulle ett koncept kunna utvecklas för att kunna erbjuda hälsooch träningsgrupper. Navigatorcenter har utvecklat ett koncept där de erbjuder deltagare att
delta i olika moduler (såsom fysisk aktivitet, jobbsökaraktivitet, hushållsekonomi samt kost
och hälsa). Detta arbettsätt skulle kunna vara intressant för denna målgrupp. När det gäller
arbetsliknande aktiviteter är det mest lämpligt att arbeta med individuella lösningar i form
av platser hos företag eller föreningar. Förslagsvis skulle man kunna använda den
kompetens om målgruppen och kring metoden Supported Employment som Fami Rehab
har.
Socialnämnden fattade i december 2015 beslut om utvecklingsmål där psykisk ohälsa är ett
av målområdena. Målet är att utbudet inom sysselsättning ska öka inom 2016. Under
januari 2016 kommer en projektgrupp att tillsättas för att utarbeta ett konkret förslag
gällande omfattning, lokalitet och innehåll. Under andra halvåret 2016 ska en verksamhet
kunna vara igång. En budget kommer att utarbetas för önskat alternativ. Uppfattningen i
nuläget är att det kommer att vara svårt att finanisera aktiviteter inom befintlig budgetram.
Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. De aktiviteter som föreslås men ej
beslutas i detta ärende kommer att öka kommunens kostnader och kommer sannolikt inte
att kunna rymmas inom socialnämndens budgetram.
Övervägande
Uppdragsredovisningen visar att arbetet med att ta fram förslag på åtgärder fortskrider
under våren 2016. Psykisk ohälsa och sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning är ett prioriterat område för socialnämnden under 2016. Därmed bör
socialnämnden lyfta frågan i samband med ordinarie planerings- och uppföljningsprocess
där också ekonomin behandlas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar att uppdraget är
redovisat.
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§ 10
Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen.
KS 2015-412

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa 2016 års avgifter för alkoholservering.
2 För serveringstillstånd som är tillfälliga eller utökade uttas en ansökningsavgift per
ansökningstillfälle.
3 Kunskapsproven är avgiftsbelagda, avgiften omfattar tre provtillfällen och inkluderar i
de fall det är nödvändigt kostnad för tolk.
4 Avgifterna börjar gälla från och med 2016-04-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-01-07
Socialnämndens beslut § 203, 2015-12-16
Förslag till 2016 års avgifter för serveringstillstånd, tillsyn mm.
Sammanfattning av ärendet
Under åren 2014-2015 har antalet tillståndsärenden som inkommit till kommunen ökat
markant sedan föregående år. Ärendeökningen har medfört att fler arbetsuppgifter
tillkommit avseende kommunens tillståndshandläggning. Detta har i sin tur medfört att
tjänsten som tillståndshandläggare utökades från 1,25 tjänst till 1,5 tjänst från och med
2105-06-01. Enligt förarbetet till propositionen, 1994/95:89, Förslag till ny alkohollag,
fastställer alkoholpolitiska kommissionen i en utredning att kommunernas avgiftsuttag ska
beräknas enligt självkostnadsprincipen. (SOU 1993:50 sid 159 f.)
Kommunen får genom avgifter täcka sina kostnader för handläggning och tillsyn.
Förvaltningen föreslår därför en justering av avgifterna för tillfälliga och utökade
serveringstillstånd. I dagsläget faktureras sökande företag vid enbart ett serveringstillfälle
per år. Det är vanligt att ett företag kan ha flera evenemang under året och de blir i nuläget
inte fakturerade vid varje enskilt tillfälle. Förvaltningen föreslår att företagen faktureras
med en ansökningsavgift per ansökningstillfälle.
Förvaltningen föreslår vidare att kunskapsproven blir avgiftsbelagda. Enligt Alkohollagen,
(2010:1622) ska kunskapsprov erläggas vid ansökan om serveringstillstånd. Ett tiotal
kunskapsprov erläggs årligen i Falkenbergs kommun.
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Ekonomi
Avgifter för fattade beslut tas ut enligt kommunens fastställda riktlinjer för taxor avseende
serveringstillstånd. Under åren 2014-2015 har antalet ärenden ökat vilket har medfört en
ökad belastning för kommunens tillståndshandläggare. En utökad tjänst medför ökade
kostnader för förvaltningen. Förslaget innebär att kostnadstäckning för utökning till 1,5
tjänst som tillståndshandläggare sker.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslut fattas i enlighet med socialnämndens
förslag med tillägget att avgiften först börjar gälla från och med 2016-04-01 om beslutet
vunnit laga kraft.
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§ 11
Slutredovisning investeringsprojekt Skrea gruppbostad.
KS 2010-360

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avvakta förslag till beslut tills ärendet föredragits i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 90
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav Fabo i uppdrag att projektera och genomföra uppförande av en
gruppbostad i Skrea. Då projektledaren på Fabo slutade sin anställning övertogs projektet
av stadsbyggnadskontorets bygg- och projektenhet.
Ekonomi
Projektet hade en total projektbudget på 6 400 tkr och utgiften uppgår till 7 465 tkr.
Underskottet på 1 065 tkr beror främst på dyrare entreprenad samt ej erhållet
investeringsbidrag.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar avvakta förslag till beslut tills ärendet föredragits i
kommunstyrelsen.
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§ 12
Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga
äldreboende. KS 2011-321

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avvakta förslag till beslut tills ärendet föredragits i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 89
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och projektenheten fick 2011 i uppdrag av socialnämnden att genomföra om- och
tillbyggnad för att skapa 20 lägenheter för demensboende samt ytor för personal och
hemtjänst. Samtidigt förses hela Björkhaga med reservkraft, sprinkler samt en översyn
avseende legionellasäkerhet.
Ekonomi
Projektet hade en total projektbudget på 38 500 tkr och utgiften uppgår till 29 250 tkr.
Överskottet på 9 250 tkr beror främst på bra genomförd upphandling av entreprenörer.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar avvakta förslag till beslut tills ärendet föredragits i
kommunstyrelsen.
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§ 13
Tillstånd för bergtäkt på Eftra-Svenstorp 1:19. KS 2015-326
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Svara Länsstyrelsen i Halland att i intresseavvägningen mellan bevarandeintressen och
nyttjandeintressen anser Falkenbergs kommun att bevarandeintressena ska ha företräde.
Detta kommer till uttryck i både Vastaddalsutredningen och i kommunens
översiktsplan. Falkenbergs kommun har i översiktsplan 2.0 sagt att ” vad det gäller
befintlig täkt med tillstånd i Vastaddalen så föreslås att denna prövas restriktivt vad det
gäller förlängning. Vid eventuell prövning för utvidgning rekommenderas avslag.”
Falkenbergs kommun anser att Översiktplan 2.0 ger möjlighet till förlängd tid, t ex 10
år, för att bryta den redan tillståndgivna volymen men att en utökad brytningsmängd är
en utvidgning av bergtäkten och därför avstyrks.
Beslutsunderlag
Hallands-Sten ABs tillståndsansökan med teknisk beskrivning och MKB 2015-03-05 samt
kompletteringsyttranden 2015-06-29 och 2015-10-01.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Halland har remitterat tillståndsansökan om bergtäkt på Eftra-Svenstorp
1:19. Hallands-Sten AB söker tillstånd för utvinning av 160 000 ton under 20 år
Nuvarande tillstånd löper från 2007-01-01 till 2016-06-01 och omfattar 76000 ton sten,
varav 37361 har brutits fram till och med 2014-12-31. Tillståndsansökan gäller samma
verksamhetsområde och brytningsområde som tidigare tillstånd omfattar och
tillståndsansökan gäller att bryta berg till samma nivå som nuvarande tillstånd gäller (+24
m ö h).
I remissen om kompletteringar begärde kommunstyrelseförvaltningen att Hallands-Sten
AB skulle komplettera ansökan med en beskrivning om hur ansökan är förenlig med
kommunens översiktsplan. Bolaget har beskrivit detta på sidan 7-8 i ”Komplettering
avseende fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Eftra-Svenstorp 1:19 2015-06-29”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
På sidan 18-19 i Översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun (2014-05-27) finns följande
tre strategier angående täktverksamhet:
 Elva områden pekas ut som möjliga utredningsområden (prövning krävs) för
framtida materialtäkter för naturgrus och fem områden för krossberg. Det är dock
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av vikt ur ett hushållningsperspektiv att nyttja befintliga täkter före man öppnar upp
nya.
Vid tänkt nyetablering av täkt i Vastaddalen och avvägning mellan riksintresse enl
4 kap. miljöbalken och miljöbalken 3:7 (riksintresse värdefulla ämnen) ska
hushållningsbestämmelserna överväga och riksintresset för värdefulla ämnen stå
tillbaka. Hushållningsbestämmelserna gör det olämpligt för nyetablering av täkter i
området.
Vad det gäller befintlig täkt med tillstånd i Vastaddalen så föreslås att denna prövas
restriktivt vad det gäller förlängning. Vid eventuell prövning för utvidgning
rekommenderas avslag.

Vastaddalsutredningen anger att ”med beaktande av de riksintressen av bevarandekaraktär
som finns i området i dag, de värdefulla natur- och kulturmiljöerna i området samt med
anledning av närheten till befintlig bebyggelse bör täktverksamheten på sikt avvecklas och
lokaliseras till annan plats i kommunen, där de motstående intressena är färre. Under en
övergångsperiod kan marken tas i anspråk för täktverksamhet inom några delområden.
Stadsbyggnadskontoret uppfattar att ansökan handlar dels om en förlängning (20 år till
istället för avslutad täktverksamhet 2016-06-01, dels om ökning av uttag (uttag av mer
material än de tidigare tillståndsgivna 76000 ton). Stadsbyggnadskontoret gör tolkningen
att en förlängning av tillståndet borde innebära att bolaget får mer tid att bryta den redan
kvarvarande mängden berg i befintligt tillstånd. Den nu aktuella tillståndsansökan innebär
en markant ökning av uttaget av berg och bör betraktas som en utvidgning i
översiktsplanens termer, även om det faktiska brytningsområdet inte blir större än det
brytningsområde som gäller för det nu gällande tillståndet.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Dahn Persson (S) yrkar att täktverksamheten enbart ska förlängas 5 år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Dahn Perssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Reservationer
Dahn Persson (S) och Per Svensson (S) reserverar sig till förmån för Dahn Perssons (S)
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Jan Berge (MP) antecknar avvikande mening till protokollet i
enlighet med Dahn Perssons (S) yrkande.
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§ 14
Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri
på kommunal mark. KS 2015-199

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motion om att utreda hur Falkenbergs kommun kan förhindra tiggeri utan
polistillstånd på kommunal mark.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-05-24
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda hur kommunen ska kunna förhindra människor att ståendes och
sittandes tigga utan polistillstånd på kommunal mark. Hon motiverar sitt förslag med att
Ekonomi
Personalresurser skulle krävas för att genomföra en utredning enligt motionärens förslag. I
övrigt påverkar inte förslaget kommunens ekonomi.
Övervägande
Frågan om tiggeri i Falkenberg har tidigare behandlats i kommunfullmäktige 26 november
2013 § 175 efter en motion från Sara-Lena Bjälkö (KS 2013-347). Den motionen handlade
om att förbjuda tiggeri, vilket avslogs av fullmäktige med motiveringen att tiggeri är en
laglig aktivitet och att ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna skulle kräva att
aktiviteten störde ordningen eller påverkade säkerheten, vilket tiggeriet i Falkenberg vid
den tidpunkten inte ansågs göra.
Fortfarande har varken polisen eller kommunen uppfattat att tiggeri i Falkenberg har stört
ordningen eller påverkat säkerheten. Om det skulle förekomma någon kriminell
verksamhet i samband med att människor tigger så är detta en fråga för polismyndigheten
att hantera.
Liksom motionären själv förklarar i sin skrivning har Södertälje tingsrätt i februari 2015
(Mål nr B 266-14) fastställt att tiggeri i den form som syns i många av Sveriges kommuner
idag inte är att anse som aktiv penninginsamling och att polistillstånd därför inte ska vara
ett krav. Dessutom konstateras åter igen, liksom tidigare har konstaterats av Länsstyrelsen i
Västmanland, att det inte finns grund att förbjuda tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna.
Eftersom den praxis som idag finns gällande förbud mot tiggeri visar att det inte krävs
polistillstånd för att tigga anser kommunstyrelseförvaltningen inte att det finns någon
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anledning att utreda frågan hur tiggeri utan polistillstånd i Falkenberg kan förhindras.
Detta förstärks ytterligare av att tiggeri i Falkenberg, enligt polisen, hittills inte har stört
ordningen enligt ordningsföreskrifterna. Inte heller har polisen visat på att det finns
misstanke om brottslighet i samband med tiggeri.
Kommunstyrelseförvaltningen anser för övrigt inte heller att det i dagsläget finns
anledning att se över Falkenbergs lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår avslag på motionen.
Yrkanden
Per Svensson (S), Tore Holmefalk (C), Dahn Persson (S) och Claës-L Ljung (M) yrkar
bifall i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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§ 15
Motion om avgiftsfri förskola och grundskola.
KS 2015-301

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå den del av motionen som ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att följa
upp hur varje enhet hanterar avgifter.
2 I övrigt anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-01-13
Motion om avgiftsfri förskola och grundskola, 2015-09-30
Barn- och ungdomsnämndens beslut § 111, 2015-12-28
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S), Björn Jönsson (S) och Gabriella Geertinger (S) har inkommit med en
motion där de föreslår att Falkenbergs kommuns förskolor och grundskolor ska vara
avgiftsfria förutom ordinarie barnomsorgstaxa. Barn- och utbildningsnämnden ges även i
uppdrag att säkerställa att detta förslag efterföljs. Motionärerna anser att verksamheterna
tar ut en avgift vid ett flertal tillfällen per år i form av medhavd matsäck, frukt eller enstaka
avgifter vid friluftsdagar och att det på enskilda enheter inte är säkerställt att korrekta
bedömningar görs om vilket avgifter som får tas ut. Vidare vill motionärerna att samtliga
kostnader i förskolan och grundskolan tas bort.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och anger i korthet följande:
Skollagen anger att skolan ska vara avgiftsfri men att det får förekomma enstaka inslag av
avgifter som medför obetydliga kostnader för eleverna.
Barn- och utbildningsnämnden är väl medvetna om att sådana kostnader som var för sig
kan bedömas som obetydliga tillsammans, kan strida mot avgiftsfri skola. Därför ska det
varje läsår göras en helhetsbedömning av kostnaderna per elev.
I övrigt förhåller sig Falkenbergs kommun till gällande lag och det förutsätts även att
samtliga skolenheter gör detsamma.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Mot bakgrund av barn- och utbildningsnämndens yttrande tolkar
kommunstyrelseförvaltningen att det är upp till varje enskild skolenhet att tolka lagen på
samma vis som barn- och utbildningsnämnden. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås i den delen att inget övergripande
uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att säkerställa en avgiftsfri skola.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) antecknar avvikande mening till protokollet i enlighet med Per
Svenssons (S) yrkande.
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§ 16
Motion om utökad kameraövervakning på offentliga
platser. KS 2015-367

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom det är länsstyrelsen som ansvarar för kameraövervakning och
tillstånd för detta.
2 Informera motionären om att Räddningstjänsten Väst har ett etablerat förebyggande
arbete gällande både skadegörelse, brott och trygghetsfrågor.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20
Yttrande från Räddningstjänsten Väst 2015-12-22
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunen gör en
kartläggning av behovet av utökad kameraövervakning i kommunen samt att det, om
behovet finns, tas fram förslag även på andra brottsförebyggande åtgärder som kan fungera
istället för eller i kombination med kameraövervakning.
Räddningstjänsten Väst ansvarar för säkerhetsfrågorna i kommunen och har yttrat sig över
motionen. I korthet förklarar Räddningstjänsten Väst att länsstyrelsen ansvarar för
kameraövervakning på allmänna platser samt utfärdar tillstånd för sådan.
Räddningstjänsten Väst menar att länsstyrelsen generellt sett inte godkänner
kameraövervakning över större ytor. Kommunen har tidigare försökt få tillstånd för
övervakningar av bland annat skolgårdar, men fått avslag.
Vidare förklarar Räddningstjänsten Väst att de arbetar i samverkan med
skadeförebyggande åtgärder för kommunala fastigheter.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Räddningstjänsten Väst förklarar att kameraövervakning, och en ökning av sådan, inte är
en kommunal fråga. Det kommunen kan göra är att arbeta förebyggande för att minska
skadegörelse och andra incidenter på allmän plats. Våld och rena brott som begås är en
fråga för polismyndigheten. Men liksom Räddningstjänsten Väst förklarar så arbetar även
de med att förebygga skadegörelse, men även med brottsförebyggande arbete samt arbete
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för att främja allmän trygghet, säkerhet och folkhälsa. Detta görs på flera olika sätt och i
samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer.
Med anledning av att det är inte är kommunen som ansvarar för kameraövervakning samt
att Räddningstjänsten Väst redan har ett etablerat förebyggande arbete föreslår
kommunstyrelseförvaltningen avslag på motionen.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Tore Holmefalk (C) yrkar bifall i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

34 (37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

§ 17
Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna.
KS 2015-289
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Återremittera förslaget för att poängtera att medborgarförslaget ska inkluderas i
kommunens vidare planering och arbete med lekplatser.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-09-14
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att det ska finnas ett lekplatsspel på
Vallarna. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att Vallarna hade
varit en bra plats för ett lekplatsspel, såsom det som förslagställaren ger exempel på, eftersom
Vallarna är den lekplats i kommunen som har flest besökare.
Däremot så förklarar nämnden att de inte har de ekonomiska resurser som kan finansiera inköp och
etablering av ett sådant lekplatsspel.

Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden har inga ekonomiska resurser inom ram för att investera i lekredskap
och inte heller för drift. Eftersökningar visar att bruttopris på aktuellt lekredskap i basutförande är
strax över 300 tkr. Till detta kommer ytterligare kostnader där markberedning och installation är
den mest kostsamma.

Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget med hänvisning till
att kultur- och fritidsnämnden inte har de ekonomiska resurser som krävs för inköp, etablering
och drift av ett lekplatsspel.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar återremittera förslaget för att poängtera att
medborgarförslaget ska inkluderas i kommunens vidare planering och arbete med
lekplatser.
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§ 18
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus vid
Skrea strand. KS 2015-335

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Vision Klitterbadet som antogs av
kommunen 2015.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-10-23
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08
Vision Klitterbadet
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in i vilket förslagsställaren föreslår ett kallbadhus eller en bastu
längst ute på bryggan vid Skrea strand.
Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig över förslaget och förklarar att ett kallbadhus i
anslutning till bryggan på Skrea strand finns som en del i den vision som kommunfullmäktige
antog för Klitterbadet under 2015.
Kultur- och fritidsnämnden anser att Vision Klitterbadet ska behandlas i sin helhet vilket är den
viktigaste grunden till att nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Nämnden har inte beräknat vad byggnation
av ett kallbadhus eller en bastu skulle innebära för kostnader.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i kultur- och fritidsnämndens yttrande och
föreslår avslag på medborgarförslaget med hänvisning till innehållet i Vision Klitterbadet.
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§ 19
Industrispårslösning i Falkenberg – Information. KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Josefin Selander, planchef, informerar om en eventuell industrispårslösning i Falkenbergs
kommun.
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