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§ 286
Information om projekt nytt kunskaps- och kulturcentrum.
KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om kunskaps- och kulturcentrum till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget för området har varit ute på samråd i maj och juni 2016. Ett extra möte med
sakägare hölls dessutom den 31 augusti.
Efter samrådet har planen delats upp i två delar. Plan 1 innefattar detaljplan för kvarteret
Krispeln – kunskaps- och kulturcentrum. Plan 2 innefattar detaljplan för kvarteret Krispeln
– bostäder. Avsikten med att dela planen i två delar är att ge möjlighet att kunskaps- och
kulturcentrum byggs enligt plan samtidigt som det kan ske en fördjupning kring
bostädernas utformning och stadens själ.
Flera parallella utredningar och samtal pågår:
- Kontinuerliga möten med FABO
- Möte om förskole behov, BUNs yttrande
- Samtal med övriga sakägarna inom området, Folkets hus, cykelhandlare pågår
- Dagvattenutredning är klar info granskning
- PARK - parallell projekt
Ett inriktningsbeslut/granskningsbeslut är planerat att tas av kommunstyrelsens
arbetsutskott 25 oktober med en granskningstid för plan 1 mellan 9 november och 5
december 2016.
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§ 287
Remissvar - Översiktplan för Marks kommun.
KS 2016-316

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända nedanstående som kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från Samhällsbyggnadsavdelningen, 2016-09-07
Översiktsplan för Marks kommun – utställningshandling, 2016-06-08
Sammanfattning av ärendet
Marks kommun ingår i Göteborgsregionen och omfattas därmed av den övergripande
regionala strukturbilden som gäller för regionen. Den innebär för Marks del att Mark är
sammanlänkat med Varberg, Landvetter och Borås. Strukturbilden syftar till att samordna
planeringen för bebyggelse, kollektivtrafik och kommunal service så att dessa förstärker
varandra. Marks kommun har sedan för enbart kommunen utarbetat en strukturbild och till
denna kopplat åtta strategier. Utöver detta omfattar översiktsplanen bland annat
rekommendationer för fem fokusområden. Detta ingår i den del som kallas för Del 1 Strategier och avvägningar. Del 2 omfattar kartor och bestämmelser för Mark- och
vattenanvändning i Marks kommun. Samtliga strategier, rekommendationer och
bestämmelser syftar till att uppfylla inriktningen på översiktsplanearbetet som är: ”Ett
Mark med god tillväxt och långsiktigt hållbar utveckling, som är attraktivt att bo och verka
i och där livskvaliteten står i fokus”.
Satsning ska ske för att skapa en ökad befolkningstillväxt genom att prioritera utbyggnad i
knutpunkt (Kinna), utvecklingsnoder och länkade orter. Dessa länkas samman av
prioriterade stråk där en offensiv och målmedveten satsning på infrastruktur och en
bärkraftig kollektivtrafik ska ske och möjliggöra detta.
I de delar som angränsar till Falkenbergs kommun har ett Stort opåverkat område (MB 3:2)
pekats ut.
Ekonomi
Förslaget till översiktsplan påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
Övervägande
Falkenbergs kommun har inget ytterligare att tillföra än det man framförde i
samrådsskedet. Kommunen skrev då att: Översiktsplanen beskriver på ett klart sätt Marks
kommuns övergripande mål, dess strategier och redovisar en tydlig strukturbild.
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Det utpekade Stora opåverkade området som angränsar till Falkenbergs kommun
samverkar med intentionerna i Falkenbergs kommun ÖP. Detta då det på Falkenbergssidan
finns utpekat Ekologiskt särskilt känsligt område (MB 3:3, 3:6) som också är utpekat att ha
särskilt höga värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö.
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§ 288
Remissvar- Översiktplan för Gislaveds kommun.
KS 2016-317

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända nedanstående som kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från Samhällsbyggnadsavdelningen, 2016-09-07
Översiktsplan för Gislaveds kommun – utställningshandling, 2016-06-21
Sammanfattning av ärendet
Gislaveds kommun har antagit en vision 2040 som lyder: ”Gislaveds kommun är platsen
man gärna identifierar sig med och har en god relation till”. Gislaveds kommuns
översiktsplan, ÖP16, ska vara ett redskap att nå visionen. Den ska i sin tur följas av en
handlingsplan.
Enligt plan och bygglagen så ska översiktsplanen ge vägledning för beslut om hur markoch vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Gislaveds ÖP går ett steg längre och omfattar även ställningstaganden inom
utvecklingsområden som exempelvis:
 Kommunen
 Näringsliv
 Regionen
 Grannar
 Kommunstrukturen
 Demografi
 Kultur och fritidsaktiviteter
 Utbildning
 Samhällstjänster (räddningstjänst, polis, vård- och omsorg och kollektivtrafik)
Under rubriken Grannar slår man exempelvis fast att ”kommunen ska samverka/samråda i
alla frågor som berör relation med annan kommun”. Under rubriken Vägar skriver man att
vägplanering ska ske i stråktänkande för bland annat den funktionellt utpekade vägen 153.
Gislaveds kommun pekar ut ett antal geografiska områden, så kallade utvecklingsområden,
inom vilka man gör mer specifika ställningstaganden. Ett av dessa är Fegenområdet. Här är
ett av ställningstaganden att ”samverkan ska ske med Falkenbergs, Svenljunga och Hylte
kommuner om utveckling av området”.
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I övrigt anger ställningstaganden för området:
 Anläggningar som förstärker rörligt friluftsliv ska stimuleras.
 Riksintressen och bestämmelserna i Natura 2000 områden skyddas genom befintligt
naturreservat.
 Broaryds marknadsläge i anslutning till länsväg 153 ska förbättras.
 Burseryd och Broaryds tätorter utvecklas genom ställningsstagande i fördjupningar av
översiktsplanen.
 De gamla småskaliga kvarn-, industri- och kraftverksanläggningarna ska värnas.
Ekonomi
Förslaget till översiktsplan påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
Övervägande
Falkenbergs kommun har inget ytterligare att tillföra än det man framförde i
samrådsskedet. Kommunen kan bara ännu en gång poängtera att vi med intresse tagit del
av Gislaveds kommuns förslag till ny översiktsplan, då den har ett bredare perspektiv än
enbart mark- och vattenanvändning, och har samlat i kommunen antagna planer och
strategier i ett dokument.
Vidare ser Falkenbergs kommun positivt på att man framhåller det kommun- och
länsstyrelseövergripande samarbetet kring Fegens sjösystem. Gislaveds kommun har här
varit föregångare och satsat på bland annat en vandringsled och en cykelled.
Det är även värdefullt att Gislaveds kommun framhåller stråket med väg 153 som fortsätter
in i Falkenbergs kommun. I kommunens översiktsplan, ÖP 2.0, är detta också ett utpekat
stråk.
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§ 289
Remissvar – Fördjupad översiktplan för Norra kustområdet
Varbergs kommun. KS 2016-288

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända nedanstående som kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från Samhällsbyggnadsavdelningen, 2016-09-20
Planförslaget hämtat ur FÖPens utställningshandling
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning Norra Kusten. Utställningshandling,
2016-06-30
Sammanfattning av ärendet
Varbergs kommun har ute på utställning sitt förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för
norra kustområdet. Förslaget sträcker sig fram till 2030 och det övergripande strategierna
för planen är att:
- Byggnation ska ske koncentrerat till serviceorterna och få utvalda punkter längs
befintligt kollektivtrafikstråk.
- Skapa förutsättningar för att utveckla Väröbacka/Limabacka till ett
stationssamhälle på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Här tänker
man sig en ny station på Västkustbanan.
- Byggnation ska ske på andra platser än de med höga natur-och rekreationsvärden,
värdefull jordbruksmark eller översvämningshotade områden.
- Befintliga och framtida verksamheter ska ges förutsättningar att utvecklas och
nyttja hållbara transporter.
Den fördjupade översiktsplanen bygger på en struktur- och stråkbild där man koncentrerar
bebyggelsen till utpekade serviceorter samt två tätorter (Bua och Väröbacka/Limabacka,
samt Tångaberg och Löftaskog). Utöver dessa har man även pekat ut Östra Årnäshalvön
för ytterligare bebyggelse. Väginfrastrukturen pekar på några viktiga stråk: E6, kustvägen,
Västkustbanan samt vägnätet till Bua och Ringhals.
Vidare bygger planen på kommunens vision och styrdokument och har sin grund i
kommunens egen tillväxtprognos som säger att Varbergs kommun ska vara 78 000
invånare år 2030. Idag är man ca 61 000 vilket innebär att man räknar med ca 17 000 nya
invånare i kommunen på 15 år. Man planerar för minst 8 500 bostäder i kommunen
(därmed ca 2 personer per bostad) exkluderat permanentning av fritidshus. Enligt
kommunens ”Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun, komplement till
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bebyggelsestrategin, 2015” så ska 70 % av framtida utbyggnad ske inom stadsområdet och
30 % inom övriga kommunen.
Inom planområdet Norra kusten möjliggör man för 4 000 bostäder vilket innebär ca 8 000
nya invånare. Man planerar därmed också för att möjliggöra en befolkningsökning på ca 47
% utmed norra kusten fram till 2030 eller att intentionen är att ca 47 % av framtida utbyggnad i kommunen ska ske inom Norra kusten. Här finns alltså en avvikelse mellan det
komplement som antogs 2015 och förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Norra
kusten. Den stora satsningen i FÖPen sker i det tänkta stationssamhället Väröbacka
/Limabacka där 2 800 bostäder planeras kring utbyggnad av en nu järnvägsstation. Detta
innebär ca 5 600 nya invånare eller en nästan niofaldig ökning av befolkningen från dagens
nivå på ca 690 invånare på 15 år.
Sammantaget ställer en befolkningsökning inom Norra kusten av den storleken stora krav
på infrastruktur och service, t. ex. vägar, bredband, skola, barn- och äldreomsorg samt VA.
Ekonomi
Förslaget till översiktsplan påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi direkt. Den kan
indirekt komma att göra det om den nya järnvägsstationen i Väröbacka/Limabacka blir
verklighet. Trafikeras stationen av regiontågen kommer detta att förlänga pendlingstiden
från Falkenberg till Göteborgsregionen och vice versa. En förlängd pendlingstid minskar
attraktiviteten för att eventuellt flytta till Falkenberg.
Övervägande
Falkenbergs kommun anser att Varbergs kommuns fördjupade översiktsplan för norra
kusten är väl genomarbetade med en högt satt ambitionsnivå på förväntad tillväxt.
Struktur- och stråktanken är tydlig.
Angående framtida järnvägsstation i Väröbacka. Ur ett Hallandsperspektiv måste en snabb
och effektiv regiontrafik prioriteras. En grundförutsättning för att kunna bo i Falkenberg
och via tåg arbetspendla till andra städer är att transporterna är snabba och effektiva. En
sänkt pendlingstid skulle göra att Falkenberg i större utsträckning skulle ingå i Göteborgs
regionala nätverk och dess arbetsmarknadsregion. En framtida järnvägsstation i Väröbacka
/Limabacka kan komma att påverka Falkenbergs kommuns strävan till snabbare persontransporter. Ytterligare ett stopp med regionaltågen skulle höja restiden från Falkenbergs
kommun till Göteborgsregionen.
Det är därför av vikt att påpeka att Falkenbergs kommun motsätter sig ytterligare en station
på Västkustbanan. Detta för att även fortsättningsvis säkerställa snabba persontransporter.
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§ 290
Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran.
KS 2015-57

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillsyrka kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla medborgarförslaget.
2 I övrigt informera förslagsställaren om åtgärder som gjorts på Storön i syfte att

bibehålla dess naturliga karaktär.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran, 2015-02-11
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2015-05-18
Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21, § 26
Centrumgruppen, Lägesrapport, 2015-08-31
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om borttagning av sly på ön i Ätran vid Ågatan har inkommit. Åtgärder
gällande ön, vilken heter Storön, har tagits upp i centrumgruppen. Där togs beslut om att
hållbarhetskontoret tillsammans med representant från samhällsbyggnadsavdelningen,
samt företrädare från fastighetsägarna skulle hantera ärendet i en samverkansgrupp. Det
förslag som togs fram är att Storöns naturliga karaktär i möjligaste mån ska bibehållas,
åtgärder liknande det som föreslogs i medborgarförslaget ansågs inte lämpliga.
Ekonomi
De åtgärder som föreslogs av samverkansgruppen och som sedermera genomfördes
finansierades via centrumgruppens budget.
Övervägande
Storöns historia är något oklar, men bildbevis finns som visar att det en gång varit en
dansbana belägen på platsen. Huruvida ön är att anse som naturlig eller om den skapats till
följd av mänskliga aktiviteter är inte säkert, men det förefaller som att ön befunnit sig i ett
liknande tillstånd som dagens under lång tid. Vegetationen på ön består av mindre träd och
sly, delar av ön kan översvämmas vid högt vatten. Ingen inventering av djur och växtliv på
ön har genomförts.
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Bedömningen är att ön kan utgöra en intressant stadsnära lokal för främst fåglar, flertalet
arter gynnas av en varierad vegetation för skydd och födosök och en röjning skulle därför
ha negativa effekter. Ön är också en del av det större naturområdet Ätran, som har mycket
höga naturvärden i sig själv, och som också är en unik tillgång i staden. De åtgärder som
genomförts har bestått i att sätta upp ett antal fågelholkar på ön riktade mot olika arter för
att gynna ett varierat fågelliv, någon röjning av vegetation kommer därför inte att
genomföras. Däremot kan ön vid behov rensas från skräp.
Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Yrkande
Claes-L Ljung (M), Dahn Persson (S) och Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med medborgarförslaget.
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§ 291
Information om pågående EU-projekt. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om pågående EU-projekt till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Totalt pågår 14 EU-projekt i kommunen under 2016. Av dessa drivs 10 stycken av barnoch utbildningsförvaltningen, 2 av kultur- och fritidsförvaltningen och Falkenbergs Energi
och socialförvaltningen driver var sitt. Dessutom finns 4 ansökningar för nya önskade
projekt som ännu inte är beslutade om. Av dessa är 2 från Falkenbergs Näringsliv och 1
från barn- och utbildningsförvaltningen samt 1 från kultur- och fritidsförvaltningen.
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§ 292
Redovisning av EU-projekt EUPLETT om utveckling av levande
stadskärnor. KS 2013-301
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna information om avslutade EU-projektet EUPLETT till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Projekt EUPLETT genomfördes under 2014 och 2015 och innefattade Falkenbergs
kommun och fyra andra europeiska städer, vars representanter träffades vid totalt sex
tillfällen. Målet med projektet var att dela goda exempel och lära mer om utveckling av
levande stadskärnor.
Totalt deltog 780 personer i möten, konferenser och aktiviteter som vi tillsammans
anordnade under projektets gång. På de två svenska mötena deltog totalt 162 personer.
Från kommunen deltog totalt 17 tjänstemän på resorna till de andra städerna och runt 30
var involverade i mötena på hemmaplan.
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§ 293
Detaljplan för Sjövisaren 8 m fl. - Ramavtal
KS 2016-364

KS

Ärendet utgår för att istället tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4
oktober.
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§ 294
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 § a
kommunallagen KS 2016-365.

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Nedanstående bolag har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på ett sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
-

Falkenbergs Stadshus AB
Falkenbergs Bostads AB
Falkenberg Energi AB
Falkenberg Energihandel AB
Ekobilen 5 A Fastighets AB
Falkenbergs Vatten och Renhållning AB
Vatten och Miljö i Väst AB
Falkenbergs Näringsliv AB
Destination Falkenberg AB
Falkenbergs Stadshus DB 1 AB
Falkenbergs Näringsliv DB 1 AB

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-16.
Sammanfattning av ärendet
Genom en lagändring i kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2013, infördes en
skyldighet för kommunstyrelsen att i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om
kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap.
1 a § KL.
Kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret
2015 haft en betydande kontakt med bolagen. Kontakterna som sker bland annat vid
styrelsemöten, månatliga möten inom kommun- och koncernens ledningsgrupp samt möten
inom bolagskoncernen, utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra
enligt 6 kap.1 § a KL. Härtill kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar,
ägardirektiv, årsredovisningar, styrelseprotokoll samt särskilt utlåtande från respektive
bolags vd.
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Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Vid sin granskning har kommunstyrelseförvaltningen noterat att Falkenberg Energi AB
och Falkenberg Elhandel AB under 2015 förmedlat ett erbjudande till sina kunder att köpa
elcyklar till ett rabatterat pris. Huvudregeln för en kommun, och ett kommunalt bolag, är
att man får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten eller
någon annan. Det finns en gråzon vid bedömningen av vad som är att anse som en
angelägenhet av allmänt intresse och vad som ryms inom den kommunala kompetensen.
Detta måste vägas emot det faktum att vissa av kommunens bolag ska bedriva sin
verksamhet på affärsmässiga grunder. Bolagen har säkert haft goda skäl för att förmedla ett
erbjudande om elcyklar till sina kunder såväl ur ett miljöperspektiv, för att minska
bilkörandet, som ur ett hälsoperspektiv och kommunstyrelseförvaltningen ifrågasätter inte
den bedömning bolagen har gjort. Inför kommande år vill kommunstyrelseförvaltningen
dock poängtera att det är av vikt att samtliga kommunala bolag beaktar föremålet och
ändamålet med sin verksamhet, den kommunala kompetensen samt risken för
konkurrenssnedvridning när man ägnar sig åt verksamhet som inte typiskt tillhör bolagets
”kärnverksamhet”.
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ovan angivna kommunala bolag
bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2015 på ett sätt som varit förenligt med
fastställda ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) och Per Svensson (S) yrkar på att ta bort beslutspunkt 2 som
lyder: Påtala till samtliga kommunala bolag vikten av att bolagen beaktar föremålet och
ändamålet med sin verksamhet, den kommunala kompetensen samt risken för
konkurrenssnedvridning när man ägnar sig åt verksamhet som inte typiskt tillhör bolagets
”kärnverksamhet”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernersson (C) yrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernersson (C) yrkande.
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§ 295
Slutredovisning investeringsprojekt Söderskolans kök.
KS 2014-407

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Söderskolans kök till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2016-08-31, § 53
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och projektenheten har genomfört ombyggnation av Söderskolans kök. Köket var
drabbat av genomgående fuktproblem och logistiken i köket var dålig. I samråd med
kökspersonal och verksamheten på skolan togs ett förbättringsalternativ fram för
ombyggnation.
Ekonomi
Projektets budget var 10 000 tkr och totalt utfall är 9 981 tkr. Projektet lämnar ett överskott
på 19 tkr.
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.
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§ 296
Slutredovisning investeringsprojekt Tallgläntan.
KS 2016-155

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Tallgläntan till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2016-08-31, § 52
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och projektenheten har fått i uppdrag att genomföra nybyggnation av ”Nya
Tallgläntan” med 80 lägenheter, varav 30 är korttidsboende och resterande är för särskilt
boende (demens). I byggnaden ryms även nytt storkök för 1 500 portioner samt en
administrativ del med sjukgymnastik och mötesrum. I utemiljön har det skapats en
Sinnenas Trädgård för boende och besökare. I projektet ingår rivning av gamla Tallgläntan
(ej hus A), efter inflyttning av boende i nya Tallgläntan.
Ekonomi
Projektets budget var 161 000 tkr och totalt utfall är 142 700 tkr. Projektet lämnar ett
överskott på 18 300 tkr.
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.
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§ 297
Motion om förskola på kvällar och helger även i
inlandet. KS 2016-140

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att barn- och utbildningsnämnden godkänt en utredning
beträffande behovet av förskola på obekväm arbetstid i inlandet och även beslutat att
utöka öppethållandet på en förskola i Ullaredsområdet.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-16
Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet, 2016-03-24
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24, § 96
Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, § 82
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Utredning förskola/fritidshem med
flexibla öppettider i Ullared, 2016-06-14
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att barn- och utbildningsnämnden ska
ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att någon förskola i inlandet ska erbjuda
öppethållande på kvällar och helger. Motionären skriver att det idag finns ett hög
efterfrågan av förskolors öppethållande på obekväma arbetstider då det i Falkenbergs
kommuns inland finns många arbetsgivare med öppettider på kvällar och helger. För
tillfället erbjuder kommunen endast förskola på obekväm arbetstid i Falkenbergs
centralort, vilket leder till långa avstånd för många föräldrar.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att nämndens presidium under
våren initierade en liknande fråga som motionären lyfter. Barn- och
utbildningsförvaltningen har därefter presenterat en utredning som belyser behov av samt
förutsättningar för förskola med flexibla öppettider i Ullaredsområdet. Utredningen påvisar
att det ej föreligger behov av ett mer flexibelt öppethållande än vad som erbjuds på dagtid,
varken vad gäller förskola eller fritids. Vidare visar utredningen att en klar majoritet av de
barn som är inskrivna på nattöppen förskola i Falkenberg också är folkbokförda i
centralorten – inga inskrivna barn är folkbokförda i Ullared med omnejd.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock 2016-06-22 om att på försöksverksamhet
under 2017 ha utökade öppettider på en förskola i Ullaredsområdet. Det utökade
öppethållandet innebär att förskolan är tillgänglig fram till och med klockan 21 på
vardagar.
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Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens ekonomi påverkas vid utökat öppethållande av en förskola
i inlandet på helger. Att anse motionen behandlad påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens bild av att förskola med öppethållande på
obekväma arbetstider är attraktivt för föräldrar boende i kommunen som arbetar på kvällar,
nätter och helger.
I Falkenbergs centralort finns ett uppenbart behov av förskola med flexibla öppettider då
dygnetruntöppna Nattugglans förskola hade drygt 60 inskrivna barn den 24 maj 2016. I en
ny utredning gjord av barn- och utbildningsförvaltningen, vilken presenterades för
nämnden 22 juni 2016, framgår att det endast finns en handfull inskrivna barn på
Nattugglan som är boende utanför Falkenberg. Det kan tyda på att behov av förskola med
öppethållande under obekväma arbetstider inte är efterfrågat i hög utsträckning i inlandet,
vilket även berörda rektorer och förskolechefer kan bekräfta.
Då frågan om möjligt öppethållande på förskolor i inlandet nyligen behandlats av barnoch utbildningsnämnden, vilket resulterade i en utredning om behov och förutsättningar
samt ett beslut att utöka öppethållandet på en förskola i Ullaredsområdet, lyfter motionären
en idé som redan har förverkligats. Visserligen föreslår motionären att ett utökat
öppethållande också ska gälla på helger, men kommunstyrelseförvaltningen menar att det
kan vara fördelaktigt att invänta barn- och utbildningsnämndens utvärdering i frågan innan
fler beslut tas. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att det i nuläget inte är
motiverat att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra ytterligare en
utredning kring förutsättningarna för att erbjuda förskola på obekväma arbetstider i
inlandet. Motionen bör således anses behandlad.
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§ 298
Remissvar – Rapport om översyn av fisk- och
musselvattenförordningen. KS 2016-307

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande till Miljö- och
energidepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-09-21
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Yttrande, 2016-08-23
Miljö- och energidepartementet, Rapport om översyn av förordning om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, 2016-07-15
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Havs- och
vattenmyndighetens rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten. Rapporten är en redovisning av regeringsuppdrag om översyn av
förordningen. Sammanfattningsvis kommer Havs- och vattenmyndigheten fram till att det
är erforderligt att fisk- och musselvattenförordningen upphävs, vilket i sin tur motiverar att
ett antal föreskrifter på området följaktligen också upphävs eller ändras. I rapporten
framgår att det är svårt att få en överblick av i vilken utsträckning fisk- och
musselvattenförordningen har påverkat den övervakning som bedrivs och hur mycket
kontroll som genomförts enbart utifrån förordningens krav. Havs- och vattenmyndighetens
bedömning är dock att ett upphävande av förordningen inte kommer att påverka den
övervakning som utförs på ett betydande sätt. Ett upphävande av förordningen kan
medföra i huvudsak positiva effekter för såväl miljön som för berörda myndigheter och
verksamhetsutövare, enligt rapporten.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra
sig över Miljö- och energidepartementets remiss Rapport om översyn av fisk- och
musselvattenförordningen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i sitt yttrande låtit
meddela att ärendets handlingar är granskade och att det inte föreligger några synpunkter
på rapportens förslag.
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Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande framgår att förvaltningen inte har några
synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens rapport. Kommunstyrelseförvaltningen har
ingenting att erinra i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning och föreslår därmed
att yttrandet ska översändas till Miljö- och energidepartementet som Falkenbergs kommuns
remissvar.
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§ 299
Remissvar - Regional indelning – tre nya län. KS 2016-298
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anta svar på remiss för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU
2016:48).
2 Svaret är ett gemensamt svar från Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs
kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms
kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-09
Region Halland m.fl., Remissyttrande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48),
2016-09-08
Kommunstyrelsen 2016-09-06, § 241
Finansdepartementet, Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), 2016-06-30
Sammanfattning av ärendet
Indelningskommittén överlämnade till regeringen 2016-06-30 ett delbetänkande benämnt
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). Delbetänkandet har bland annat sänts ut
på remiss till landets regioner samt utvalda kommuner. I Halland har Kungsbacka,
Varbergs och Falkenbergs kommuner utsetts till remissinstanser. Svaret på remissen ska
vara Regeringen tillhanda senast 2016-10-06.
Remissvarets hantering i Halland diskuterades vid Kommunberedningens sammanträde
2016-08-24 och det beslutades att samtliga kommuner och Region Halland ska skriva ett
gemensamt svar och att detta antas av respektive organisation samt att Region Halland
skriver det gemensamma svaret. I framskrivandet av svaret har representanter på
tjänstemannaplanet från Region Halland och kommunerna träffats för att samordna.
Avstämningar har också skett med den politiska nivån i respektive organisation.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-07 att delegera till
regionstyrelsens arbetsutskott att samordna och anta remissvaret. Kommunstyrelsen i
Falkenbergs kommun delegerade 2016-09-06 till kommunstyrelsens arbetsutskott att
besluta om att översända ett remissyttrande.
Delbetänkandet presenterar förslag på att tre nya regioner (Norrland, Svealand och Västra
Götaland) bildas 1 januari 2019. I delbetänkandet vidhåller Indelningskommittén tidigare
lagt diskussionsunderlag om att ambitionen är att i slutbetänkandet föreslå att övriga delar
av landet bildar nya storregioner från 2023-01-01. Slutresultatet är alltså att Sverige efter
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detta datum är indelat i sex regioner. Delbetänkandet innehåller vissa delar som kommer ha
bäring på slutbetänkandets förslag och förslaget på en fortsatt regionindelning.
Indelningskommittén har meddelat att man har som ambition att ett slutbetänkande ska
avges senast den 31 augusti 2017.
Övervägande
Det gemensamma remissvaret innehåller synpunkter på Indelningskommitténs arbete och
slutsatser. Yttrandet beskriver bland annat Hallands syn på regionfrågan i tidigare
utredningar och Indelningskommitténs kriterier samt demokratifrågan.
Sammanfattningsvis ställer sig Halland starkt kritiska till Indelningskommitténs
delbetänkande.
Yrkande
Per Svensson (S) och Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
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