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§ 58
Ändrade rutiner för ekonomisk månadsuppföljning.
KS 2016-72

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ta bort kravet på ekonomisk månadsuppföljning för månaderna maj och september.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande rutiner ska varje nämnd göra en ekonomisk månadsuppföljning och
överlämna denna till kommunstyrelsen årets alla månader utom januari. Vid
tertialuppföljning (30/4) och vid delårsbokslut (31/8) ställs större krav på uppföljningen
när det gäller periodisering och analys. Vid dessa tillfällen görs även en
investeringsuppföljning.
Då man gör djupare analyser vid tertialuppföljning och delårsbokslut har ekonomisystemet
öppet längre. Det innebär att arbetet med månadsuppföljning för maj respektive september
startar väldigt tätt inpå att uppföljningen för april och september avslutats. Uppföljningen
för maj och september innebär ofta endast en uppdatering av utfallet, då den kommer så
tätt inpå föregående månads analys.
Förslaget innebär att krav på månadsuppföljning för maj och september utgår.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 59
KS genomförandeplan. KS 2016-90
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta Genomförandeplan med budget 2016 för kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Genomförandeplan med budget 2016, 2016-02-24
Kommunstyrelseförvaltningens Uppdrag och Kritiska KvalitetsFaktorer, 2015-11-10
Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar kommunstyrelsens Genomförandeplan med budget för 2016.
Enligt den nya styrmodellens principer ska varje nämnd/bolag/förbund arbeta fram en
Genomförandeplan med budget. Genomförandeplanen är ettårig och följer budgetåret och
kommer att fungera styrande för verksamheten under året. Genomförandeplanen ersätter den
verksamhetsplan som tidigare togs fram varje år.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 60
Över- och underskott från 2015 till 2016 – samtliga
nämnder. KS 2016-67

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Överföring av över- och underskott från 2015 till 2016 på driftbudgeten ska göras med
1 940 tkr fördelat på kommunstyrelsen (1 560 tkr), servicenämnden (130 tkr) och
kultur- och fritidsnämnden (250 tkr).
2 Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 ska göras med 581 tkr fördelat på
servicenämnden (219 tkr), kultur- och fritidsförvaltningen (503 tkr), barn- och
utbildningsnämnden (-365 tkr) samt tekniska nämnden (224 tkr).
3 Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 med 17 668 tkr antecknas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse/förslag 2016-02-17
Servicenämndens beslut 2016 §3
Bygglovsnämndens beslut 2016 §1008
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016 § 52
Kultur och fritidsnämndens beslut 2016 § 3
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016 § 6
Tekniska nämndens beslut 2016 § 2
Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut 2016 § 2
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska en särskild prövning göras av hanteringen
av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för
beslut om överföring från 2015 till 2016. Förslag till sådan reglering föreligger nu och
innebär sammanfattningsvis följande:
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Resultatreglering till 2016 på driftbudgeten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Bygglovsnämnden
Kultur‐ och fritidsnämnden
Barn‐ och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Summa

1 560
130
0
250
0
0
0
0
0
0
1 940

Kommunstyrelsens resultatreglering kommer 2016 att användas till utredningar som
planeras under 2016, kostnader för projektanställning för utveckling av webben samt för
försenade leveranser gällande integrationer av kommunens verksamhetssystem.
Servicenämndens resultatreglering avser kontaktcenter. Av dessa medel ska 80 tkr
användas till utbildning i telecoaching och 50 tkr för iordningställande av lokaler i
samband med att socialförvaltningens svarsgrupp startar (datorer och skärmar).
Kultur- och fritidsförvaltningens resultatreglering kommer användas för statusbedömning
Klitterbadet, ett riktat engångsanslag 2015 som ej utnyttjats.
Överföring till 2016 av investeringsbudgeten – beslut
Sammanlagt föreslås att beslut fattas om överföring av 581 tkr enligt följande:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Summa

tkr
0
219
503
-365
224
0
581
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Överföring till 2016 av investeringsbudgeten – anmälan
För tidsbegränsade investeringsprojekt med en total projektbudget ska enligt
ekonomistyrningsprinciperna endast en anmälan om överföring göras till
kommunfullmäktige, i de fall de inte redan regleras i investeringsplan 2016-2020.
Anmälan om överföring syftar till att få en överblick över kommunens totala
finansieringsbehov under 2016. Anmälan om överföring för tidsbegränsade projekt som ej
reglerats i investeringsplan 2016-2020 uppgår till 17 668 tkr.
För kommentarer kring överföringarna, se kommunstyrelseförvaltningens förslag
2016-02-17.
Ekonomi
Överföringens påverkan på kommunens ekonomi framgår av förslaget.
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§ 61
Industrispårslösning med kombiterminal i
Falkenberg – Avsiktsförklaring. KS 2013-199

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna Avsiktsförklaring - Industrispårslösning med kombiterminal i Falkenberg
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaringen: Industrispårslösning med kombiterminal i Falkenberg, 2016-02-25
Förstudie: Ny industrispårslösning för konkurrenskraftig järnvägstrafik, 2015-09-14
Sammanfattning av ärendet
I oktober 2015 behandlade kommunstyrelsen förstudien: Ny industrispårslösning för
konkurrenskraftigt järnvägstrafik. Utifrån förstudien fattades beslut om att anta föreslagna
projektmål. Då beslöts också att det fortsatta utredningsarbetet fokuserade på att utreda en
överlämningsbangård parallellt med befintlig Västkustbana till centrala Falkenberg och en
ny lastplats i centrum innefattande ett slopande av industrispår mot hamnen. Efter att dessa
beslut fattades har en dialog förts med Region Halland och Trafikverket om den föreslagna
lösningen. Dialogen har resulterat i ett förslag för avsiktsförklaring som nu finns för
antagande.
Ekonomi
Avsiktsförklaringen innebär inte några ekonomiska förbindelser. Sedan tidigare finns
följande medel avsatta för projektet i den kommunala budgeten och i den regionala
infrastrukturplanen:

Godsterminal och
industrispår, bedömd
total kostnad
Medfinansiering
Region Halland

2015
2 Mkr

2016
3 Mkr

2017
3 Mkr

8 (29)

2018
65
Mkr

2019
62
Mkr

10
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40
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Övervägande
Avsiktsförklaringen utgör en principöverenskommelse för ett gemensamt förhållningssätt
som utgångspunkt för fortsatt samarbete. Det är inte ett bindande juridiskt avtal.
Avsiktsförklaringen tecknas mellan parterna Trafikverket, Region Halland och
Falkenbergs kommun.
Avsiktsförklaringens syfte är att det ska startas upp ett gemensamt projekt för att etablera
en kombiterminalsfunktion vid Västkustbanan. Avsiktsförklaringen kommer att följas av
framtagande av avtal för sam-, medfinansiering ska leda fram till att ett genomförandeavtal
tecknas mellan parterna.
I genomförandeavtalet kommer följande definieras:






Projektorganisation
Ägande och ansvar för järnvägsinfrastruktur
Kostnadsfördelning mellan parterna avseende genomförande, drift och underhåll
Ekonomiska och geografiska avgränsningar av projektet
Tidplan för projektet

Genomförandeavtalet bör vara tecknat innan Region Halland skickar ut kommande
Regionala Infrastrukturplan på remiss, vilket sannolikt kommer att ske sommaren 2017.
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§ 62
Regional bredbandsstrategi för Halland - Information. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att arbetsutskottet tagit del av information om den regionala
bredbandsstrategin för Halland.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland tog fram en regional bredbandsstrategi 2015. Arbetet pågår med regionala
bredbandsinvesteringar. Regionen ska inte driva egen verksamhet, utan en upphandling är
planerad.
Från bredbandsstrategin framgår följande: Regionen intar en koordinerande och stödjande
roll som säkerställer att kommunerna blir informerade om varandras planer och att dialog
förs med aktörer på bredbandsmarknaden i Halland. Kommunerna intar en aktiv roll i
fiberutbyggnaden vilket kräver god kännedom om hur det ser ut i den egna kommunen.
Denna kunskap och ”helhetsbild” skapar goda förutsättningar för en effektiv utbyggnad av
fiber i respektive kommun och möjliggör ett bra stöd till aktörer på marknaden.
Anteckning
Ellinore Svan och Åke Bengtsson från Region Halland föredrar ärendet.
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§ 63
Exploateringsavtal samt nyttjanderätt rörande
kvarteret Strandbaden. KS 2016-77

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal med Stenkulan 7 KB, baserat på ramavtal och
detaljplaneförslag för kv Strandbaden 3 mfl.
2 Godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med Stenkulan 7 KB.
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till exploateringsavtal (nr 226) med Stenkulan 7 KB – upprättat av
stadsbyggnadskontoret
Förslag till nyttjanderättsavtal med Stenkulan 7 KB (nr: 200 665)– upprättat av
stadsbyggnadskontoret
Förslag till ny detaljplan för kv Strandbaden 3 m fl- antagandet behandlas parallellt med
detta ärende
Ramavtal (nr 144) mellan Falkenbergs kommun och Stenkulan 7 KB- tecknat 2014
Gällande tomträttsavtal mellan Falkenbergs kommun och tomträttsinnehavare till
fastigheten Strandbaden 3.- Tecknad 1989
Sammanfattning av ärendet
Inför detaljplaneläggningen av ”kv Strandbaden 3 mfl” upprättades ett ramavtal mellan
kommunen och Stenkulan 7 KB år 2014. Stenkulan 7 KB är tomträttsinnehavare till
fastigheten Strandbaden 3 som ägs av Falkenbergs kommun. Tomträttsinnehavaren ingår i
samma koncern som äger det bolag som äger och driver Hotell Strandbaden inom
Strandbaden 3. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna ramavtalet den 2 december 2014
(§291, dnr KS 2014/ 394). Ramavtalet innehåller övergripande kostnads- och
ansvarsfördelning rörande detaljplaneläggningen, utredningar och genomförande av ny
detaljplan.
Då ny detaljplanen för ”kv Strandbaden 3 mfl” är klar för antagande har
stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och
Stenkulan 7 KB som ersätter det befintliga ramavtalet. Antagandet av förslaget till ny
detaljplan behandlas parallellt med detta ärende.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
Stenkulan 7 KB (exploatören). Exploatören ansvarar för all byggnation inom fastigheten
Strandbaden 3 som de innehar med tomträtt och för sådan mark som detaljplanen
föreskriver skall ingå i fastigheten Strandbaden 3. En tomträtt gäller alltid för en hel
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fastighet så ändras fastigheten Strandbaden 3 ändras tomträtten per automatik. Befintligt
tomträttsavtal är från 1989 och föråldrat till sitt innehåll. Nuvarande avgäldsperiod löper
till april 2021. Enligt exploateringsavtalet är parterna överens om att skriva om
tomträttsavtalet till sin helhet år 2021. Avgäldens storlek ska regleras via värdering av
oberoende värderingsfirma. Om exploatören väljer att nyttja tillkommande byggrätter som
ny detaljplan medför före 2021 ska tilläggsavtal till tomträttsavtalet tecknas med i
exploateringsavtalet förställd höjning av tomträttsavgälden.
Exploatören erlägger även en exploateringsavgift om 3 849 000 kr till kommunen som
ersättning för att kommunen iordningställer allmänna anläggningar (gator, gångcykelvägar, grönområden etc) på intilliggande allmän platsmark. Exploateringsavgiften ska
betalas under 5 år och en bankgaranti krävs som säkerhet för fullföljandet av betalningen.
Kommunen ska enligt exploateringsavtalen ersätta den allmänna toalett som i dag finns
inom Strandbaden 3 med en ny utanför fastigheten. Vissa av de servitut som finns mellan
Klitterbadet (Strandbaden 4) och Strandbaden 3 ändras för att möjliggöra genomförandet
av detaljplanen. Viss samordning av kommunens iordningställande av allmän platsmark
och exploatörens iordningställande av måste samordnas vilket regleras i
exploateringsavtalet. I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor.
Slutligen skrivs även det befintliga nyttjanderättsavtalet för parkeringsanläggningar med
Stenkulan 7 KB om. Parkeringsanläggningarna ska enligt detaljplaneförslaget ändras och
Stenkulan 7 KB ansvarar för att ändringarna utförs. Då delar av parkeringsanläggningen
ska flyttas till områden som i dag intilliggande minigolfanläggning nyttjar krävs det att
kommunen först ändrat arrendeavtalet för minigolfanläggningen. Nyttjanderätten gäller
från och med att ny detaljplan för området vunnit laga kraft och till och med 31 mars 2031.
Därefter förlängs det med 10-perioder (samordnas med avgäldsperioder för
tomträttsavtalet). I övrigt innehåller nyttjanderätten sedvanliga villkor.
Ekonomi
Exploateringsavgiften om 3 849 000 kr uttages såsom exploatörens del av kostnaderna för
iordningställandet av de allmänna anläggningarna inom exploateringsområdet.
Iordningställandet av allmän platsmark inom detaljplanen ”Kv Strandbaden 3 mfl” är av
Norconsult kostnadsberäknat till totalt ca 19,44 miljoner kronor. Finansieringen av helheten
beskrivs i ärendet ”Iordningställandet av allmän platsmark inom detaljplaneförslag för kv
Strandbaden mfl Dnr KS 2016/ 078” som behandlas parallellt med detta ärende.
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§ 64
Iordningställandet av allmän platsmark inom
detaljplaneförslag för kv Strandbaden 3 mfl.
KS 2016-78

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att bygga ut allmän platsmark inom
detaljplaneförslag ”kv Strandbaden 3 mfl” i enlighet med gestaltningsprogram och
illustrationsplan när ny detaljplan som medger exploateringen vunnit laga kraft.
2 Ge tekniska nämnden i uppdrag att anvisa medel i budgetarbetet för iordningställande
av anläggningar på allmän platsmark inom detaljplaneförslag för kv Strandbaden 3 mfl
(som inte täcks via exploateringsavgifter)
3 Ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera drift och
underhåll av färdigställda allmänna anläggningar inom detaljplaneförslaget.
4 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra gällande upplåtelseavtal för
minigolfanläggningen och tennisklubben inom kvarteret Strandbaden i syfte att
genomföra detaljplaneförslaget
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2016-02-22
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till ny detaljplan för kv Strandbaden 3 m fl- behandlas parallellt med detta ärende
Gestaltningsprogram för allmän platsmark inom kv Strandbaden 3 mfl- upprättad av
Norconsult 2015-12-09- ingår i förslag till ny detaljplan
Översiktlig kostnadsberäkning av allmän platsmark inom kvarteret Strandbaden mflupprättad av Norconsult 2016-01-13
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för ”kv Strandbaden 3 m fl” är klar för antagande. Antagandet av förslaget till
ny detaljplan samt avtal med Stenkulan 7 KB (tomträttsinnehavare till fastigheten
Strandbaden 3) behandlas parallellt med detta ärende. I detaljplanen ingår ett
gestaltningsprogram som visar hur allmän platsmark ska iordningställas inom detaljplanen.
Då kommunen är angiven som huvudman för den allmänna platsmarken inom detaljplanen
ansvarar kommunen för iordningställande samt drift och underhåll av den allmänna
platsmarken.
Medel för iordningställandet måste hanteras i tekniska nämndens investeringsbudget.
Iordningställandet kan ske etappvis. Vissa arbeten måste samordnas med Stenkulan 7 KB
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(tomträttsinnehavare till Strandbaden 3) ändring av parkeringsanläggning samt med
ändringen av minigolfanläggnings och tennisklubbens upplåtelseavtal. Vissa delar kan
därför inte påbörjas före 2019 enligt exploateringsavtal med Stenkulan 7 KB samt före det
att minigolfanläggningens arrendeavtal och tennisklubbens nyttjanderättsavtal är ändrade.
Ny allmän toalett som ersätter den i dag befintliga i hotellbyggnaden på Strandbaden 3 ska
enligt exploateringsavtalet vara klar senast 2021.
När anläggningar (gator, gång- och cykelvägar grönytor mm) på allmän platsmark är
iordningställda överlämnas de till tekniska nämnden (gator) och kultur- och fritidsnämnden
(grönytor inklusive brygga) för drift och underhåll.
Ekonomi

Stadsbyggnadskontoret har, av Norconsult, beställt en översiktlig kostnadsberäkning för
iordningställandet av allmän platsmark. Denna kom fram till en kostnad om totalt 19 442
000 kronor. Viss del, 3 849 000 kr , uttages av Stenkulan 7 KB, såsom exploateringsavgift.
Detta beskrivs i ärendet ”Exploateringsavtal samt nyttjanderätt rörande kvarteret
Strandbaden Dnr KS 2016/ 077” som behandlas parallellt med detta ärende.
Resterande del av kostnaderna för iordningställandet av allmän platsmark, ca 15,6 miljoner
kronor, får betalas av kommunen såsom huvudman för allmän platsmark. Därutöver
tillkommer medel för att iordningställa nya allmänna toaletter. Medel för detta måste
beaktas i budgetarbetet för tekniska nämndens investeringar. I Norconsults
kostnadsbedömning är inte medräknat några kostnader för upprustning av
Strandstugevägen eller dess parkeringar samt för Blomgrens väg. Vid behov av åtgärder på
dessa vägar måste ytterligare medel tillföras.
Utbyggnaden innebär ökade kostnader för drift och underhåll av nya anläggningar inom
allmän platsmark (gator och grönområden) då Falkenbergs kommun är huvudman för
allmän platsmark inom detaljplanen. Dessa kostnader bör beaktas i budgetarbetet för
tekniska nämndens respektive kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
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§ 65
Detaljplan för kv Strandbaden – Avrapportering
av granskningsutställning, antagande. KS 2010-307

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna de förslag till revideringar av planhandlingarna som anges i dokumentet
”utlåtande”, daterat 2016-02-19.
Arbetsutskottet föreslår därefter kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
1 Anta det reviderade planförslaget.

Beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsförslag, stadsbyggnadskontoret, daterat 2016-02-19
Förslag till detaljplan för kv Strandbaden, granskningshandling, 2015-01-21,
rev 2015-12-11 (enbart illustrationskarta och juridisk karta)
Parkeringsutredning, rev 2015-10-12
Gestaltningsprogram, daterat 2015-12-09
Samrådsredogörelse, daterad 2015-06-08, inkl bilagor (minnesanteckningar samrådsmöte
samt PM ang stranderosion mm)
Samrådsredogörelse, komplettering, daterad 2015-10-12
Utlåtande över planutställning, daterat 2016-02-19
Beslutsunderlag till kommunstyrelsen
Förslag till detaljplan för kv Strandbaden, antagandehandlingar (reviderade i enlighet med
arbetsutskottets beslut)
Parkeringsutredning, rev 2015-10-12
Gestaltningsprogram, daterat 2015-12-09
Sammanfattning av ärendet
Samråd kring förslag till detaljplan för kv Strandbaden har genomförts under våren 2015.
Under samrådet inkomna yttranden sammanställdes och kommenterades i en
samrådsredogörelse. Under hösten 2015 genomfördes ytterligare utredningar och en
kompletterande samrådsredogörelse upprättades och behandlades politiskt.
Planförslaget reviderades därefter och en granskningsutställning genomfördes under
perioden 2015-12-16 till 2016-01-22. Inkomna synpunkter under denna remiss har
sammanställts och kommenterats i ett utlåtande, daterat 2016-02-19. I detta utlåtande
föreslås vissa mindre revideringar av planförslaget.
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Ekonomi
Avtal som fördelar huvuddelen av kostnaderna för planarbetet har tecknats med
Falkenbergs Strandbad och Klitterbadet. Avtalet täcker tillsammans 90 % av
plankostnaderna, inklusive utredningskostnader.
Kostnader för genomförande av detaljplanen (åtgärder på allmän platsmark) uppkommer.
Delar av dessa avses finansieras via exploateringsavtal med Falkenbergs Strandbad.
Övervägande
Sammanfattningsvis berör inkomna yttranden under remissen huvudsakligen frågor kring
eventuella störningar från verksamheter, trafikfrågor samt frågor kring det s k ”Erikssonska
torpet”.
Med anledning av inkomna synpunkter mm föreslår stadsbyggnadskontoret att följande
förändringar genomförs:
 Varsamhetsbestämmelse införs för ”Erikssonska torpet”.
 Plankartan kompletteras med våningsantal för Klitterbadet.
 Kvartersgränsen justeras vid Tennisklubbens stuga.
 Planbeskrivningen uppdateras med hänsyn till föreslagna förändringar samt
förtydligande beträffande genomförd bebyggelseinventering.
I övrigt utförs vissa redaktionella justeringar och kompletteringar.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagna
revideringar och att det reviderade planförslaget därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
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§ 66
Detaljplan för del av Smedjeholm 1:65 m fl – Godkännande för
samråd KS 2014-352
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna redovisat koncept till detaljplan för samrådsremiss.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2016-03-01
Orienteringskarta
KSAU protokollsutdrag 2015-12-08 § 330-återremiss
Förslag till planbeskrivning, samrådshandling, koncept daterat 2016-03-01
Förslag till detaljplan, samrådshandling, koncept daterat 2016-03-01 (juridisk- och
illustrationskarta)
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsen 2014-10-07 § 235 uppdrag att upprätta
och samråda kring förslag till detaljplan för nordvästra delarna av Smedjeholmsområdet,
delen som gränsar mot Kroka-området. Stadsbyggnadskontorets planenhet har därefter, i
nära samarbete med stadsbyggnadskontorets mark- och exploateringsenhet, arbetat med
ärendet och ett koncept togs fram och framlades till kommunstyrelsens arbetsutskott 201512-08. Där återremitterades ärendet med ett beslut om en justering av planen för att även
möjliggöra för handel.
Bakgrund
Större delen av Smedjeholmsområdet reglerades ursprungligen av detaljplan för
Smedjeholm IV, laga kraft 1979-12-17 (detaljplan nr 184). Denna plan ersattes partiellt
2012, då ny detaljplan togs fram för de nordöstra delarna av Smedjeholm. Denna detaljplan
är benämnd del av Smedjeholm 1:65 (detaljplan nr 325) och är laga kraftvunnen 2012-0703. När plan 325 togs fram syftade den till att skapa ny säljbar industrimark samt till att
planreglera industrigatorna Bromsvägen, Servicevägen och Vagnsvägen (delvis även
Glykolvägen). Planen utformades mot bakgrund av den i översiktsplanen beslutade
framtida sträckningen för industrispår över Falkenbergs mosse och Smedjeholm till
hamnområdet. Planens utformning lämnar därför utrymme för ett reservat för ev framtida
industrispår.
I samband med antagandet av ny kommunövergripande översiktsplan år 2014 (ÖP 2.0)
beslutades att den tidigare föreslagna sträckningen för ett nytt industrispår till
hamnområdet inte längre var aktuellt. Industrispårsreservatet skulle därför inte längre
påverka planläggningen och därmed inte heller försäljningen av industrimark. Detaljplan
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325 behöver därför i vissa delar ersättas så att ändamålsenliga industritomter kan skapas
och säljas.
I samband med tidigare översiktsplanearbete har även ett upphävande av viss industrimark
närmast Kroka-området beslutats samt har frågan om förberedelse för lokalbussförbindelse
via Smedjeholm mot Skogstorp föreslagits. I det nu omarbetade konceptet möjliggörs även
handel inom området.
Ekonomi
Planarbetet bekostas via exploateringsprojektet Smedjeholm som finansieras via
kommande industrimarksförsäljningar.
Övervägande
Ett planförslag (koncept 2016-03-01) har utarbetats av stadsbyggnadskontorets planenhet, i
nära samarbete med mark- och exploateringsenheten. Planområdets avgränsningar har lags
så att åtskilliga oklarheter och begränsningar i gällande plan rättas till.
Planförslaget skapar säljbar handels- och industrimark samt klarar ut skyddsåtgärder
gentemot närliggande bostäder. Förslaget ger vidare förutsättningar för bättre gång- och
cykeltrafik i området samt skapar möjlighet för att lokalbusslinjen mot Skogstorp och
Glommen även skall kunna trafikera arbetsområdet Smedjeholm.
Under hösten 2015 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra en
allmän översyn av detaljplanerna i norra delen av Smedjeholmsområdet, i syfte att
möjliggöra mer handel. Stadsbyggnadskontoret begärde och fick vissa klarlägganden kring
denna begärda översyn i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2015-10-20 §275.
Avgränsningen av det nu aktuella planområdets (dess gränser) är lagda så att de inte
inverkar på det planuppdrag som handlar om översyn av området kring Oktanvägen mm
för utökad handel. Stadsbyggnadskontoret ser flera fördelar i att dessa båda ärenden
bedrivs som skilda planärenden, bland annat tidsplanen, finansieringen mm.
I den nyligen antagna kommunövergripande översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande
strategier formulerats, vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med
samhällsutvecklingen. Av dessa berörs framförallt strategi 2 Satsa på hållbara person- och
godstransporter och strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av föreslagen planläggning.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslag för del av Smedjeholm 1:65 (nordvästra
delen) godkänns för samråd.
Yrkande
Claes Ljung (M), Tore Holmefalk (C), Per Svensson (S) och Mari-Louise Wernersson (C)
yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.
Anteckning
Georgia Ferris (KD) antecknar sin avvikande mening till protokollet.
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§ 67
Redovisning av uppdrag - Utreda förutsättningar
för att Falkenberg ska bli en Fairtrade city. KS 2015-309

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Falkenbergs kommun ska ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade city.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-29 § 142
Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 2016-02-23
Uppförandekod för leverantörer
Sammanfattning av ärendet
Till följd av en motion från Sebastian Ghafari (S) gav kommunfullmäktige 2015-09-29,
§ 142, i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att Falkenberg ska
kunna bli certifierad som en Fairtrade city.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och
etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på
rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt
informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på
serveringsställen och arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela
lokalsamhället. Det finns inget krav på volymer eller antal produkter ett företag behöver
erbjuda för att kunna vara en del av Fairtrade city, utan grundförutsättningen är att företag
som är med i Fairtrade city lokalt erbjuder någon produkt som är Fairtrade.
Ekonomi
En diplomering till Fairtrade city skulle inte påverka kommunens ekonomi i sig, förutom
resurser i form av arbetstid. Arbetstid för en tjänsteman för att driva Fairtrade city bedöms
vara cirka 5-10 % av en heltidstjänst. Att bli certifierade som en Fairtrade city är för övrigt
kostnadsfri. Beroende på ambitionsnivå gällande ökad andel rättvisemärkta varor kan det
ge en ökad kostnad vid inköp.
Övervägande
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar lokalt för att sätta samman en styrgrupp
för leda arbetet med Falkenberg som en Fairtrade city. Att som företagare vara en del av
Fairtrade city kan vara ett verktyg för att säkra att man kan möta upp en ökad efterfrågan
från konsumenter och kunder i socialt ansvarstagande. Centrumgruppen där medlemmar
från näringsliv, fastighetsbranschen och det offentliga finns representerade är i huvudsak
mycket positiva till initiativet. Vikten av att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt
att anpassa efter respektive verksamhets förutsättningar framfördes. Arbetet med Fairtrade
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city ligger i linje med visionen ”Vi växer för en hållbar framtid” och skulle kunna ses som
en insats inom ramen för två av de övergripande målen;” Falkenberg ska bli mer
inkluderande” och ”Den ekologiska hållbarheten skall öka”. Det kan även ses som en del i
att stärka platsen Falkenberg som en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Vidare kan det
vara en del i att vara attraktiv arbetsgivare, där kommunen blir delaktig och tar ställning i
frågor som förbättrar arbetsmiljön globalt. Att bli en Fairtrade City är en liten del i det mer
omfattande arbetet mot en mer hållbar utveckling
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§ 68
Redovisning av energieffektiviseringsstöd 2010-2014.
KS 2010-587
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att redovisning av projekt ”Energieffektiviseringsstöd för
2010-2014, Falkenbergs kommun” lämnats.
Beslutsunderlag
Ansökan om stöd 2010-11-05
Beslut om stöd 2010-12-28
Godkännande av slutrapport 2015-05-07
Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 2015-12-02
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2010-2014 kunde alla kommuner och landsting söka ett
energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Detta gjorde Falkenbergs kommun.
Stödet var ett ekonomiskt stöd motsvarande en halvtidstjänst som kommuner kunde söka
för strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen.
Bakgrunden till stödet var EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn
ska vara en förebild i att energieffektivisera.
Rapportering har genomförts årsvis till Energimyndigheten i myndighetens digitala
rapporteringsverktyg ”E-kanalen”.
Programperioden är avslutad och kommunen slutrapporterade till Energimyndigheten den
31 mars 2015 och slutrapportering inklusive den ekonomiska redovisningen har blivit
godkänd.
Ekonomi
Totalt utbetalades från Energimyndigheten 1 417 500 SEK under perioden, dessa pengar
gick till debitering av intern arbetstid samt konsulttjänster för analys och planering av
energieffektiviseringsåtgärder.
Övervägande
Projektet har genomförts i enlighet med plan. Resultaten för alla deltagande kommuner
redovisas i ”Öppna jämförelser Energi och klimat 2015”.
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§ 69
Försäljning av fastigheterna Slöinge 1:131 och 1:132
KS 2016-79

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till köpekontrakt gällande fastigheten Slöinge 1:131 med Håkan
Bengtsson Byggnadsfirma och fastigheten Slöinge 1:132 med Boketuns Fastighets AB.
2 Godkänna att småhustomterna Slöinge 1:131 och 1:132 tas bort från Falkenbergs
kommuns tomtkö.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2016-02-22
Karta
Förslag till köpekontrakt – upprättat av Stadsbyggnadskontoret 2016-02-17
Sammanfattning av ärendet
Kommunen säljer fastigheterna Slöinge 1:131 och 1:132 till Håkan Bengtsson
Byggnadsfirma respektive Boketuns Bygg AB med avsikten att köparna ska uppföra ett
radhus med två lägenheter på vardera fastighet.
Byggnationen skall påbörjas inom 1 år efter tillträdesdagen annars kommer kommunen
utfärda ett vite om 82 500 kr per fastighet.
Fastigheterna ligger inne i Slöinge samhälle.
Köpeskillingen är 165 000 kr per fastighet.
Ekonomi
Intäkten från försäljningen av fastigheterna är 330 000 kr. Om tomterna istället hade sålts
till tomtkön hade intäkten varit totalt 200 000 kr.
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§ 70
Försäljning av fastigheten Morups-Ry 1:139. KS 2016-80

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till köpekontrakt gällande fastigheten Morups-Ry 1:139 Falkenbergs
Bostads AB.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2016-02-22
Karta
Förslag till köpekontrakt – upprättat av Stadsbyggnadskontoret 2015-12-22
Sammanfattning av ärendet
Kommunen säljer fastigheten Morups-Ry 1:139 till Falkenbergs Bostads AB. Falkenbergs
Bostads AB kommer att uppföra minst 24 stycken bostadslägenheter.
Fastigheten ligger i samhället Långås.
Köpeskillingen är 1 400 000 kr.
Ekonomi
Intäkten från försäljningen av fastigheten är 1 400 000 kr.
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§ 71
Försäljning av fastigheten Ullarp 2:57. KS 2016-61

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till köpekontrakt gällande fastigheten Ullarp 2:57 till Företag &
Fastighetsservice AB.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2016-02-22
Karta
Förslag till köpekontrakt – upprättat av Stadsbyggnadskontoret 2016-02-15
Sammanfattning av ärendet
Kommunen säljer fastigheten Ullarp 2:57 till Företag & Fastighetsservice AB.
Köpeskillingen är 710 000 kr.
Mark- och exploateringsenheten valde att sälja via mäklare, Svensk Fastighetsförmedling,
pga att fastigheten är svårbebyggd (kuperad) och detaljplanen tillåter att endast 10 % av
fastigheten får bebyggas. Fastigheten var därmed svår att värdera. Utgångspriset var
595 000 kr och slutpriset blev 710 000 kr.
Fastigheten ligger i Ugglarp utmed Smårisvägen.
Ekonomi
Intäkten från försäljningen av fastigheten är 710 000 kr minus provision (32 000 kr) till
Svensk Fastighetsförmedling.
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§ 72
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor – Remissvar. KS 2015-404

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna det av Räddningstjänsten Väst framtagna handlingsprogrammet enligt lag om
skydd mot olyckor för perioden 2016-2020.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-02-28
Räddningstjänsten Väst remisskrivelse med tillhörande Handlingsprogram 2016-2020
Sammanfattning av ärendet
En kommun ska ha ett handlingsprogram för dels förebyggande verksamhet och dels
räddningstjänst. Handlingsprogram ska tas fram för varje mandatperiod och ska antas av
kommunfullmäktige eller i ett kommunalförbund av den beslutande församlingen.
Räddningstjänsten Väst har tagit fram ett förslag till handlingsprogram och avsikten är att
detta ska fastställas av direktionen under mars 2016. Innan handlingsprogrammet antas ska
samråd ske med de myndigheter som kan ha väsentligt intresse i saken, varför Falkenbergs
kommun har fått handlingsprogrammet på remiss.
Ekonomi
Handlingsprogrammet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Det gällande handlingsprogrammet antogs av direktionen i Räddningstjänsten Väst i
september 2013. Det nu framtagna förslaget till nytt handlingsprogram är i stora delar
utformat på samma sätt som nuvarande program utöver strukturen och ordningen. De
största skillnaderna i innehållet är följande:
Riskbild
Nuvarande handlingsprogram avsnitt 2 innehåller en övergripande riskbild, en för Varberg
och en för Falkenberg. I det nya förslaget ingår inte detta avsnitt utan istället finns i avsnitt
3 en mer sammanfattande, för båda kommunerna gemensam, beskrivning av
nulägesanalys, riskbild och olycksbild.
Inriktning och mål
Båda programmen har samma övergripande mål. I nuvarande program är dock målen dels
mer preciserade och dels finns ett större antal konkreta åtgärder utpekade under respektive
mål. I det nya förslaget är istället målens inriktningar mer övergripande beskrivna och
utvecklingsmålen finns angivna i punktform, en eller två punkter. I förslaget finns inte
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några detaljerade åtgärder angivna. Enligt muntlig uppgift från Räddningstjänsten Väst är
avsikten att inte längre ha för specificerade åtgärder utpekade i handlingsprogrammet.
Räddningstjänst
Nuvarande avsnitt 4 har i mångt och mycket motsvarande innehåll. Den största skillnaden
är avsnittet 4.2, som handlar om räddningstjänstens förmåga. Detta avsnitt är nu utförligare
och uppdelat i insatsförmåga, basförmåga, särskild förmåga, förändring av förmåga och
beredskap samt responstid.
Styrning, uppföljning och utvärdering
Nuvarande avsnitt 6.2 ”Uppdragsdialogen” har tagits bort och ersatts av ett avsnitt 6.1
”Modell för målstyrning”. Därutöver kan konstateras att 6.3 ”Uppföljning” avsevärt kortats
ner och möjligen skulle man kunna överväga att påpeka att det alltjämt borde anges att det
årliga resultatet av uppföljningen även fortsättningsvis ska tillställas, inte bara direktionen,
utan även medlemskommunerna. Vidare skulle programmet eventuellt kunna ha kvar något
kring ”Särskilda förutsättningar för Falkenbergs kommun”.
I övrigt har kommunstyrelseförvaltningen inga synpunkter på förslaget till
handlingsprogram.
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§ 73
Motion om att utreda förutsättningarna för upprättande
av publika nätverk i Falkenbergs kommun. KS 2014-399

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla motionen om att vidare utreda förutsättningarna för att upprätta publika nätverk i
Falkenbergs kommun.
2 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för utredningen.
3 Utredningen presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast 1 juni 2016.
Beslutsunderlag
Motion om upprättande av publika nätverk i Falkenbergs kommun, 2014-10-21
Tjänsteskrivelse – Svar på motion om upprättande av publika nätverk i Falkenbergs
kommun, 2014-10-30
Beslut från Konkurrensverket 2015-12-14
Skrivelse från Destination Falkenberg AB 2016-01-08
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har i en motion föreslagit att kommunen utreder förutsättningarna för
upprättande av publika nätverk vid olika accesspunkter i innerstaden, Ullared och Skrea
strand. Motionären menar i sin motion att detta är ett sätt att följa utvecklingen inom
infrastruktur och framhåller ”wifi hotspots” som viktiga förutsättningar för en utvecklad
besöksnäring, förbättrad attraktionskraft och på sikt ett bättre företagsklimat med fler
arbetstillfällen. Han nämner också att andra kommuner infört publika nätverk.
IT-avdelningen har i en tjänsteskrivelse yttrat sig över motionen. IT-avdelningen redogör
för att det idag finns publika nätverk utan inloggning på ett antal platser i Falkenberg. De
nämner vidare att förutsättningarna för att upprätta publika nätverk på föreslagna platser, i
första hand är avhängigt av möjligheten att få fram ström och nätverk och förklarar att:
- I Ullared finns kapacitet på kommunens gamla kommundelskontor, men i detta område
är det få personer som rör sig.
- På Skrea strand är det möjligt att sätta utrustningen på Strandbaden, men då blir
åtkomsten begränsat till denna del av stranden.
- I innerstaden kan det publika nätverket förstärkas på vissa ställen där kommunen har
verksamhet.
IT-avdelningen poängterar i sin skrivelse att det är viktigt att tänka på att kommunen inte
får konkurrera ut aktörer på marknaden som kan erbjuda liknande tjänster. Kommunen får

27 (29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01

erbjuda överbliven kapacitet från den egna verksamheten och som inte påverkar andra. I
dagsläget erbjuder kommunen kapacitet som är begränsad till motsvarande mobilsurf för
att inte utnyttjas till för stora nedladdningar.
Motionen behandlades under slutet av 2014, men togs aldrig upp för beslut eftersom det
framkom att Konkurrensverket (KKV) hade påbörjat en förstudie för att undersöka vad
kostnadsfri uppkoppling innebär för konkurrensen på marknaden för trådlös
internetanslutning i Helsingborg, om denna snedvridits eller hämmats. Enligt reglerna om
konkurrensbegränsande offentlig verksamhet (konkurrenslagen 3 kap. 27 §) ska offentliga
och privata företag ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad.
I december 2015 var Konkurrensverkets rapport färdig och därför lyfts nu motionen för
beslut av fullmäktige. Som ett komplement till tidigare yttrande har även Destination
Falkenberg fått möjlighet att yttra sig över motionen eftersom det i motionen föreslås att de
ska samordna nätverkets upprättande tillsammans med andra aktörer. Destination
Falkenberg förklarar att de ser positivt på en utredning av frågan, men att de anser att det är
korrekt att kommunens IT-enhet ansvarar för utredningen.
Ekonomi
Enligt motionären skulle nätverkets upprättande kunna samordnas med Destination
Falkenberg tillsammans med andra intresserade aktörer vilket i sin tur skulle innebära att
nätverket i stort sett skulle kunna vara självfinansierande. IT-avdelningen framhåller att om
nätverket skulle byggas ut för kommunal verksamhet på strategiska platser så kan det fria
nätverket för medborgare kompletteras för en låg kostnad. Närmare ekonomiska
beräkningar bör ingå som del i den föreslagna utredningen.
Övervägande
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2013 fram en vägledning för kommuner i den
aktuella frågan. De konstaterade att det är oklart om tillhandahållande av kostnadsfri
internetanslutning faller inom kommunens allmänna befogenheter och även att det kan
vara tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Samtidigt förklarar de att frågan saknar praxis och
att kommuner därför fortfarande har utrymme att ta olika inriktningar i frågan.
Konkurrensverket har i sin utredning av Helsingborgs stad sett över om kommunens
tillhandahållande av trådlös internetanslutning på offentliga platser strider mot
konkurrenslagen eller inte. De har konstaterat att effekterna av kommunens nätverk är så
pass begränsade att de inte kan anses snedvrida eller hämma konkurrensen och förklarat att
de inte avser att driva ärendet vidare. De godkänner därmed att Helsingborg tillhandahåller
kostnadsfri internetanslutning för invånare och besökare, men antyder att det bara är under
förutsättning att datatrafiken inte blir omfattande nog att på riktigt konkurrera med de
privata marknadsaktörerna. Var gränsen för detta går har de inte definierat.
Konkurrensverket, liksom Sveriges kommuner och landsting, lyfter även fram att det är
tveksamt om det ligger inom den kommunala kompetensen att erbjuda publika nätverk.
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Detta kan ses som en tolkningsfråga utan något självklart rätt svar. Enligt 2 kap. 1 §
kommunallagen får kommuner och landsting själva ta hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras
medlemmar. En restriktion är att det inte får vara fråga om en angelägenhet som ska tas
hand om enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Avgränsningen för kommuners kompetens behandlas också bland annat i bestämmelsen i 2
kap. 7 § kommunallagen. Här anges att kommuner får driva näringsverksamhet, om den
går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen eller landstinget och drivs utan vinstsyfte. Vad som är en allmännyttig
anläggning eller tjänst definieras inte närmare. Helsingborgs stad har förklarat att de anser
att kostnadsfri trådlös uppkoppling är en demokratisk fråga om att ge alla medborgare
möjligheten till kostnadsfri trådlös internetanslutning. Detta går i linje med vad motionären
har motiverat sitt förslag med.
Det kan även konstateras att kostnadsfri trådlös internetanslutning skulle kunna ligga i linje
med kommunens pågående satsning på att vara en attraktiv kommun och kunna erbjuda
både boende och besökare goda möjligheter till uppkoppling. Detta har Destination
Falkenberg även förklarat i sitt yttrande, där de menar att det är en viktig fråga för
utvecklingen av besöksnäringen.
Exempel på andra kommuner förutom Helsingborg som har satsat på publika nätverk är
Jönköping, som har genomfört en satsning på kostnadsfri internetanslutning för besökare
och boende inne i Jönköpings innerstad. Bakom deras satsning står en bredbandsoperatör
som gått samman med bland annat Destination Jönköping privata samarbetspartners. Syftet
med deras satsning har varit att lyfta attraktionskraften inne i centrum, men också öka
entreprenörskapet i det offentliga rummet. De har också haft för avsikt att vidga
kostnadsfri internetanslutning till andra platser i staden.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det, utifrån Konkurrensverkets resonemang om
Helsingborg, finns goda förutsättningar för att kostnadsfri trådlös internetanslutning skulle
kunna erbjudas av Falkenbergs kommun, som ett komplement till marknadsaktörernas
tjänster utan att det skulle snedvrida eller hämma konkurrensen.
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på gratis wifi som ett led i att följa utvecklingen,
skapa mötesplatser och för att främja turism och handel inom kommunen och föreslår
därför att frågan utreds vidare. IT-avdelningen har i sin tjänsteskrivelse berört vissa
väsentliga fakta, men det skulle behövas en fortsatt, mer omfattande utredning som lyfte
konkreta exempel och tillvägagångsätt samt innehöll en ekonomisk beräkning.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar på att utredningen presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 1 juni 2016.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner det antaget.
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