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§ 55
Detaljplan för Långaveka 1:17 m.fl. – Godkännande inför samråd.
KS 2016/521
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till detaljplan och skicka ut det på samrådsremiss.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-20
Planbeskrivning, koncept 2018-02-20
Plankarta med bestämmelser, koncept 2018-02-20
Illustrationskarta, koncept 2018-02-20
Orienteringskarta
Sammanfattning av ärendet
Långaveka 1:17 ligger i de östra delarna av Glommen cirka 9 km norr om Falkenberg.
Syftet med detaljplanen för Långaveka 1:17 m.fl. är att möjliggöra en utbyggnad av
Långavekaskolan samt en nybyggnad av förskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-20 att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag
att utarbeta förslag till detaljplan för Långaveka 1:17 m.fl. Ett koncept har nu tagits fram.
Ekonomi
Detaljplanen är en kommunalplan och belastar kommunstyrelsens budget
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planförslag för Långaveka 1:17 m.fl. godkänns
för samråd.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) och Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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§ 56
Detaljplan för Långaveka 3:21 m fl. – Godkännande inför samråd
KS 2016/347
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till samrådshandlingar för färdigställande och samråd.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-20
Orienteringskarta
Planbeskrivning, koncept 2018-02-20
Plankarta, koncept 2018-02-20
Illustrationskarta, koncept 2018-02-19
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2007-06-12 samhällsbyggnadsavdelningen planuppdrag inom del
av fastigheten Långaveka 3:17. Området/fastigheten som ligger i östra utkanten av
Glommen är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i delöversiktsplanen för Norra
kusten har sedan planbeskedet bytt ägare och namn till Långaveka 3:21. De nya ägarna
Västkuststugan AB önskar nu starta upp arbetet med detaljplanen och upprättat förslag till
planavtal har godkänts av exploatören.
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom Långaveka 3:21 m.fl. i
Glommen i Falkenbergs kommun. Sammanlagt planeras 92 nya bostäder i blandade
upplåtelseformer. 14 mindre flerbostadshus och tio parhus i två våningar samt 16 stycken
1,5-vånings enbostadshus. Syftet är även att planlägga två fastigheter med befintliga
enbostadshus som idag ligger utanför detaljplan samt att anlägga en dagvattendamm i
sydvästra delen av planområdet för omhändertagande av dagvatten.
Planförslaget innebär en bebyggelsestruktur med flera släpp, eller s.k. smitvägar mellan
tomterna. Smitvägarna skapar gångstråk genom bebyggelsen och kopplar samman området
i nordsydlig riktning samt med det befintliga bostadsområdet i väster och framtida
utbyggnad och skolan i öster. Centralt i området planeras en mindre park/lekplats. Den
befintliga lekplatsen i södra delen av planområdet bevaras.
En behovsbedömning har tagits fram och ska samrådas med Länsstyrelsen samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Kommunens uppfattning är att planförslaget inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte
behöver upprättas.
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Ekonomi
Exploatören Västkuststugan AB står för 100 % av plankostnaderna vilket är reglerat i
undertecknat och antaget planavtal.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att koncept till samrådshandlingar för Långaveka
3:21 m.fl. godkänns för färdigställande och samråd.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 57
Del av Bilen 2 - Ansökan om planläggning. KS 2017/471

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå ansökan om planläggning för del av fastigheten Bilen 2.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-14
Orienteringskarta
Ansökan från Select Möbelvaruhuset AB
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-02-14
Sammanfattning av ärendet
En begäran om att Falkenbergs kommun ändrar gällande detaljplan för fastigheten Bilen 2
har inkommit från fastighetsägaren Select Möbelvaruhuset AB. I ansökan anförs att man
önskar bygga flerbostadshus med möjlighet till handelsändamål. I komplettering till
ansökan skriver sökanden att tomten ligger mittemellan Mio-huset och tänkta Fjällvråken,
och att tomten bebyggd passar betydligt bättre in i den miljön än vad den gör för tillfället.
I beredningen av detta ärende har Hallandstrafiken, kultur- och fritidsförvaltningen, miljöoch hälsoskyddsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
FEAB, FABO, VIVAB, FNAB, trafikplaneraren samt ledningsgruppen inom
samhällsbyggnadsavdelningen beretts möjligheten att lämna synpunkter.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete förutsätts bekostas av sökanden. Övriga kostnader för
genomförande av planen skall regleras via exploateringsavtal som tecknas i
samband med antagande av ny detaljplan.
Övervägande
Genomförandetiden i befintlig detaljplan, detaljplan 328, har ännu inte löpt ut vilket i
princip innebär att den tid man räknar med att syftet med planarabetet ska kunna
genomföras ännu inte är slut. Inte vid något tillfälle under processen med framtagandet av
detaljplan 328 har Select Möbelvaruhuset AB yttrat sig angående önskemål om
planbestämmelse för bostadsändamål.
I detaljplanearbetet för plan 328 diskuterades planbestämmelser som var tänkta att
tillgodose de kommande behoven av ett tänkt närcentrum. Dock inte av samma omfattning
och dignitet som Hjortsbergs centrum då Stafsinge närcentrum ligger närmare Falkenbergs
centrum. Bakgrunden är att det finns och planeras för stora bostadsområden i området,
Falkagård, Ekbacka, Ekhaga, Stafsinge och Gustavsberg. Det är därför av vikt att marken
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som avsatts för ändamålet centrumverksamheter och handel i detaljplan också kvarstår som
sådan. Möjlighet finns att inom gällande plan bebygga den aktuella platsen med
kommersiella lokaler, kontor etc. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt
trafikplaneraren anför också att området inte är någon lämplig boendemiljö. På grund av
ovanstående skäl föreslås ansökan om planläggning avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C), Claës-L Ljung (M) och Per Svensson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 58
Eldstaden 6, Kristineslätt - Godkännande av förstudie av förskola.
KS 2018/112
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Godkänna förstudie av förskola på Eldstaden 6 på Kristineslätt.

2

Ge barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen ta fram förslag på var på fastigheten
Eldstaden 6 förskolan kan byggas.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-20
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24, § 14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19, § 371
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2017-12-19 förstudier av förskolor enligt barnoch utbildningsnämndens lokalprogram. Här ingick förstudie av Kristineslätts förskola
(som ska ersätta befintliga förskolepaviljonger) samt Hertingsskolans förskola. Barn- och
utbildningsnämnden har inkommit med ytterligare en begäran om godkännande om
förstudie av förskola på Kristineslätt - på fastigheten Eldstaden 6.
Etableringen av en stor förskola i anslutning till Hertingsskolan på de befintliga
gräsplanerna, har stor påverkan på den verksamhet som bedrivs av fotbollsföreningar i
Falkenberg. IF Böljan har hela sin verksamhet på dessa fotbollsplaner. Den tänkta
byggnationen av förskola kan i dagsläget bara åstadkommas med att fotbollsplanerna
bebyggs och fotbollsplanerna måste då ersättas. Alternativet är att förskolan byggs på
annan plats, till exempel på fastigheten Eldstaden 6, som är ett stort område på
Kristineslätt. En förstudie av förskola även inom detta område bör därför inledas.
Ekonomi
Förstudien kommer att ge underlag till barn- och utbildningsnämndens lokalprogram och
till kommande budgetberedning. I det fall förstudien resulterar i ett investeringsprojekt
kommer utgiften ingå i projektet. I annat fall ska barn- och utbildningsnämnden bära
kostnaderna inom befintlig driftsbudgetram.
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Övervägande
Syftet med förstudien är att få in fakta kring utformning, tidsplan och ekonomi som sedan
kan ingå i kommande budgetprocess. Lokaliseringen inom fastigheten Eldstaden 6 bör ske
i samråd mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsavdelningen.
Enligt gällande investeringsprinciper ska begäran om förstudie av investeringsprojekt
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter kan barn- och utbildningsnämnden
överlämna en förfrågan om förstudie till bygg- och projektenheten på
samhällsbyggnadsavdelningen.
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§ 59
Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal samt
exploateringsavtal. KS 2018/98

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal samt exploateringsavtal inom
Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-13
Kommunstyrelseförvaltningen, Förslag: Riktlinjer för markanvisningsavtal samt
exploateringsavtal
Sammanfattning av ärendet
Syftet med riktlinjer för markanvisningsavtal samt exploateringsavtal är att förtydliga
kommunens utgångspunkter vid överlåtelse av kommunal mark samt att beskriva
fördelningsgrunder, villkor och rutiner vid exploatering på mark som ägs av exploatören.
Riktlinjerna ska medverka till att alla intressenter, byggherrar och exploatörer bemöts på
ett likvärdigt sätt och att kommunens rutiner och tillvägagångssätt är kända, förutsägbara
och transparenta. De ska även utgöra ett vägledande underlag för politiska beslut.
Från och med den 1 januari 2015 är det lagreglerat att kommuner ska ta fram riktlinjer för
markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjer för kommunala markanvisningar
regleras i en egen lag (2014:899) och riktlinjer för exploateringsavtal regleras i 6:e kap 39§
Plan- och bygglagen (2010:900).
Ekonomi
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övervägande
Riktlinjerna ska visa på hur frågor kring markanvisningar/reservationsavtal samt
exploateringsavtal tas fram och hanteras av kommunen. Riktlinjerna visar på ett mer
överskådligt sätt än tidigare dels hur processen går till vid respektive förfarande samt vad
för krav som ställs av kommunen på externa parter. Arbetet med riktlinjerna har även
föranlett en viss justering av det interna arbetet för att göra de olika processerna som
presenteras i riktlinjerna mer likartade och därmed förhoppningsvis även mer
lättförståeliga.
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Den förändrade arbetsordningen som beskrivs och föreslås i riktlinjerna innebär att
ordningen som avtal skrivs blir som följer:
Markanvisningsavtal eller reservationsavtal – Marköverlåtelseavtal – Köpebrev.
Markanvisningsavtal är när ändamålet är bostäder, dock inte småhustomter, och
reservationsavtal används när ändamålet är någon form av verksamhet. Innehållet i avtalen
är snarlika och förändras bara i en mindre omfattning vid antagandet av dessa riktlinjer.
Kommunen ställer sedan krav på färdig fastighetsbildning, färdigt bygglov samt
uppvisande av entreprenadkontrakt för att skriva ett marköverlåtelseavtal. Köpebrev
utfärdas som kvitto på att betalningen är genomförd i enlighet med marköverlåtelseavtalet.
Vad det gäller exploateringsavtal förtydligas vad kommunen räknar med att kunna reglera i
avtalet.
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§ 60
Ansökan om medel för toleransfrämjande arbete. KS 2018-84
Ärendet utgår.
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§ 61
Remiss – Kunskapsstöd med rekommendationer
om behandling vid spelmissbruk och spelberoende.
KS 2017-602

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända tjänsteskrivelsen till Socialstyrelsen som Falkenbergs kommuns
svar på remissen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-09
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-07, § 39
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Socialstyrelsen, Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid
spelmissbruk och spelberoende, 2017-12-21
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Socialstyrelsens remiss
Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och spelberoende.
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid
missbruk och beroende av spel om pengar. Kunskapsstödet är ett resultat av det
regeringsuppdrag som Socialstyrelsen haft, mot bakgrund av de ändringar som träder i
kraft 2018-01-01 i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att förebygga, motverka och
bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälso- och sjukvården innebär lagändringen en
skyldighet att särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om en vuxen
som barnet bor tillsammans med har ett missbruk av spel och pengar. Lagändringen
innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan kring
personer som missbrukar spel om pengar.
Socialnämnden har för kommunstyrelsen ombetts yttra sig över Socialstyrelsens remiss.
Socialnämnden låter meddela att kunskapsstödet ger ett stöd vid behandling av
spelberoende och spelmissbruk. Kunskapsstödet ger konkreta förslag på metoder,
exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal), som redan idag
används i arbetet med annan beroendeproblematik inom Falkenbergs kommun.
Kunskapsstödet ger även goda förslag på metoder för identifiering och bedömning av
spelproblematik.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har av socialnämndens yttrande sammanställt synpunkterna
i en tjänsteskrivelse, vilken föreslås översändas till Socialstyrelsen som Falkenbergs
kommuns svar på remissen.
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§ 62
Remiss – Vissa farleds- och hamnfrågor. KS 2017/603

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Översända tjänsteskrivelsen till Näringsdepartementet som Falkenbergs kommuns
svar på remissen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-08
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-02-08
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 10
Näringsdepartementet, Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor, 2017-12-21
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets
promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor. Promemorian tar avstamp utifrån
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ny ram för
tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar,
vilken ska tillämpas som svensk lag från och med 2019-03-24.
Det övergripande syftet med förordningen är att förenkla tillträdet till marknaden för
hamntjänster och förbättra kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds de aktörer
som nyttjar hamnarna. Vidare ger förordningen medlemsstaterna möjlighet att företa vissa
nationella anpassningar beträffande tillämpningen av denna, vilket bland annat gäller
förordningens tillämpning på andra hamnar än de som ingår i det transeuropeiska
transportnätverket. I promemorian framgår att förordningen inte bör förändras att gälla för
andra hamnar än de som ingår i det transeuropeiska transportnätet.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att för kommunstyrelsen avge yttrande över
remissen, vilket kommunstyrelseförvaltningen sammanställt i en tjänsteskrivelse. Tekniska
nämnden har inga synpunkter på förslaget i sig, men låter dock meddela att Falkenbergs
hamn inte berörs direkt av lagförslaget. Däremot bör Falkenbergs kommun förhålla och
anpassa hamnverksamheten enligt lagförslaget då det bland annat innebär organisatoriska
begreppsändringar, byte av tillsynsmyndighet, kompletterande bestämmelser till lagen om
offentlig upphandling (LOU) för tillhandahållande av hamntjänster och regler för finansiell
tillsyn i hamnar, samt tillsyn och sanktioner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi, men eventuella ändringar i hamnavtal som
kan följa av remissens förslag kan komma att påverka ekonomin i viss utsträckning.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har av tekniska nämndens yttrande sammanställt
synpunkterna i en tjänsteskrivelse, vilken föreslås översändas till Näringsdepartementet
som Falkenbergs kommuns svar på remissen. Tekniska nämnden låter i sitt utlåtande
meddela att det inte föreligger synpunkter på remissen i sig.
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§ 63
Motion - Maxtak för barngruppernas storlek i förskolan.
KS 2014/336

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att barn- och utbildningsnämnden arbetar med lokalprogram för att utöka
antalet förskolelokaler för att uppfylla Skolverkets riktlinjer om barngruppsstorlek.
2 Motionen överlämnas till budgetberedningen som tillsammans med barn- och
utbildningsnämndens lokalförsörjningsprogram utgör underlag för den fortsatta
förskoleutbyggnaden.
3 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-14
Motion om stopp för stora barngrupper, 2014-08-28
Barn- och utbildningsnämnden § 11, 2018-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 384, 2017-12-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243, 2017-08-29
Barn- och utbildningsnämnden § 102, 2017-04-26
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-04-03
Barn- och utbildningsnämnden, § 75, 2014-11-19
Sammanfattning av ärendet
Daniel Bernhardt (KD) och Georgia Ferris (KD) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige ska besluta införa maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i
Falkenbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen 2014-11-19 och lät då föreslå
kommunfullmäktige besluta att minska barngruppernas storlek i förskolan till i genomsnitt
17 barn per barngrupp under innevarande mandatperiod (2014-2018), samt att
ambitionsnivån ska vara att grupperna ej överstiger 20 barn. Behandlingen av motionen
var efter barn- och utbildningsnämndens beslut vilande i avvaktan på barn- och
utbildningsnämndens fastställande av plan för förskola och skola.
Därefter har barn- och utbildningsnämnden på nytt beretts möjlighet att yttra sig över
motionen och föreslår 2017-04-26 att motionen bör avslås. Nämnden motiverar i korthet
avslagsförslaget med att det är viktigt att följa upp hur befintliga resurser fördelas i
förskolan och hur det genererar trygghet och utveckling för barnen, samt att den viktigaste
kvalitetsfaktorn i förskolan är personella resurser i form av personalförsörjning och
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kompetens. Hänsyn bör således tas till det enskilda fallet, och därmed är ett generellt
maxtak för barngrupperna inte nödvändigt. Vidare har barn- och utbildningsnämnden för
egen del beslutat att följa Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek och kommer
ta hänsyn till kvalitetsfaktorer som personalens kompetens, personaltäthet, sammansättning
och antal barn i grupperna samt inne- och utemiljöerna vid bildandet av barngrupper.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-29 att återremittera ärendet för att i
dialog med barn- och utbildningsnämnden se vad som är ett rimligt maxtak för
barngrupper. Dialog mellan barn- och utbildningsnämndens presidium och
kommunstyrelsens arbetsutskott genomfördes 2017-12-19, varpå barn- och
utbildningsnämnden därefter, 2018-01-24, på nytt behandlat motionen och föreslår åter
igen att den ska avslås. Vidare föreslår nämnden att det ska planeras för utökning av
lokaler för förskoleverksamheten utifrån pågående arbete med lokalprogram för att nå
riktmärket för antal barn som Skolverket rekommenderar. Uppdraget ska genomföras
senast år 2022.
Ekonomi
Förskolornas budget bygger på ett belopp som grundas på barnets ålder och antalet
schemalagda timmar i förskolan. Förskolornas budget består till 97 % av
personalkostnader, vilket innebär att tjänstgöringsgraden på förskolorna balanseras
gentemot antalet barn och schematimmar för att uppnå balans i budgeten. Om motionens
förslag om maxtak i barngrupperna förverkligas är en negativ budgetavvikelse att vänta då
förskolorna hamnar i en situation med för få schematimmar i förhållande till
personalstyrkan, medan maxtaket stoppar mottagandet av fler barn till förskolan för att i
sådana fall möjliggöra en balans i budget. En ändring av sammansättningen i
barngrupperna föranleder således anpassningar i budget.
En riktlinje för lokalernas utformning i förskolorna är under utredning på
kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning. Det färdiga lokalprogrammet
för förskola och grundskola visar på behov av investeringar i nya lokaler för
förskoleverksamheten. Tillskapandet av nya förskolelokaler, i takt med ökat antal barn, är
en faktor som har betydelse för verksamheternas möjligheter att arbeta med mindre
barngrupper.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen beaktar den forskning på området som barn- och
utbildningsnämnden hänvisar till och konstaterar att personalens utbildning och kompetens
är den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan, men att det också är viktigt att vid
resursfördelningen ta hänsyn till barngruppernas storlek och sammansättning. För att en
barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek krävs att personalen har adekvat
utbildning och kompetens, samt förutsätts att det råder en god personaltäthet i förhållande
till antalet barn. Det är inte givet att färre barn i en grupp genererar förhöjd kvalitet
eftersom det enligt forskningen är flera samverkansfaktorer som påverkar kvaliteten,
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exempelvis tidigare nämnda personella förutsättningar, barngruppens sammansättning,
lärmiljöerna och de socioekonomiska förhållandena.
Skollagen anger att barngrupper ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Som
riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6-12 antal barn i åldern
1-3 år, respektive 9-15 barn i åldern 4-5 år. Riktmärke ska tolkas som något att förhålla sig
till och inte något statiskt, vilket beror på faktorer som personalens utbildning och
kompetens, barngruppernas sammansättning, miljöns utformning och socioekonomiska
förhållanden. Att besluta om att införa ett maxtak för barngruppernas storlek, som
motionärerna föreslår, kan ge en felaktig bild av att det är antalet barn i gruppen som är
den viktigaste faktorn. Problem kan uppstå gällande personaltätheten, eftersom
barngruppernas storlek varierar under året och det är en stabil organisation som
eftersträvas. Ett högt maxtak för att svara upp mot det kan ge intryck av att huvudmannen
har en annan inställning till storlek på barngrupper än vad Skolverket rekommenderar.
Då det för en god kvalitet i förskolan är centralt med bra personalförsörjning utifrån
flertalet aspekter anser kommunstyrelseförvaltningen, mot bakgrund av barn- och
utbildningsnämndens yttrande och hänvisningar, att det inte är nödvändigt att införa
maxtak för barngruppernas storlek i förskolan. Utöver det arbetas det för närvarande med
att presentera en riktlinje för utformning av förskolans lokaler, varför det torde det vara
lämpligt för barn- och utbildningsnämnden att ta fram en norm för hur lokaler för
förskoleverksamheten i kommunen kan utformas för att därmed kunna fördela barnen i
lämpliga grupper. Med det föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) och Per Svensson (S) yrkar det i beslutet ska framgå att barnoch utbildningsnämnden arbetar med lokalprogram för att utöka antalet förskolelokaler för
att följa Skolverkets riktmärken om barngruppernas storlek, att motionen överlämnas till
budgetberedningen som tillsammans med barn- och utbildningsnämndens
lokalförsörjningsprogram utgör underlag för den fortsatta förskoleutbyggnaden, samt att
motionen därmed anses behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Mari-Louise
Wernerssons (C) med fleras ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat i
enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 64
Medborgarförslag - Åtgärder för miljömål Hav i balans
samt levande kust och skärgård. KS 2017-460

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom kommunen redan idag har som målsättning att
verka för ett kretsloppssamhälle och att ett långtgående arbete för detta pågår bl.a.
genom att bevaka utvecklingen inom avloppsrening samt bedriva ett aktivt
uppströmsarbete. Att föreskriva urinseparerande system vid alla nya detaljplaner
bedöms inte vara lämpligt.
2 I övrigt informera förslagsställaren att VIVAB redan idag arbetar för möjliggörande av
förbättrad avloppsrening.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-08.
Medborgarförslag om miljömål i Falkenberg, 2017-10-03.
Vatten och Miljö i Väst AB, yttrande, 2018-02-01
Sammanfattning av ärendet
Anders Källström har lämnat ett medborgarförslag som i korthet innebär att kommunen
ska:
 Satsa på avlopp i kretslopp. Vid planläggning av nya områden och i detaljplaner ska
kommunen föreskriva att endast urinseparerande toaletter är tillåtna.
 De kommunala reningsverken bör snarast uppgraderas till högsta tekniska reningsnivå.
 Avloppsreningsverket vid Smedjeholm bör förses med nya reningssteg som tar bort
mikroplaster, såväl som bakterier samt miljögifter.
 Det är också viktigt att dagvattenutsläppen till reningsverket från villor o dyl. på
landsbygden upphör.
 Anläggningen i Ullared bör också uppgraderas enligt ovanstående och avloppsvattnet
ska omledas från utsläpp i Högvadsån till utsläpp i skogsmark.
Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beretts möjlighet att yttra sig över
medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsavdelningen har därefter gjort en bedömning och
presenterar förslag till beslut.
Ekonomi
I nuläget har inte utförts någon ekonomisk bedömning. Förslaget har granskats utgående
från verksamhetsaspekter samt miljömässiga och juridiska perspektiv.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens syn på vikten av att skydda våra hav
och kustvatten samt att arbeta mot ett kretsloppsanpassat samhälle. Kommunens skyldighet
att ordna vattentjänster styrs av § 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om det
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall
kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet tillgodoses genom en allmän vaanläggning. Vattentjänstlagen i sig beskriver inte val av teknisk lösning förutom att
kommunen ska upprätta förbindelsepunkter för vatten och avlopp. Inom kommunens
ansvarsområde är det dock troligen inte möjligt att belasta fastighetsägarna med ökade
kostnader för t.ex. urinseparering.
Det traditionella vattenburna systemet för hantering av spillvatten tillsammans med
modern avloppsrening fungerar väl med hänsyn till återvinning av näringsämnen och
reduktion av smittoämnen. I ett modernt avloppsreningsverk finns också förutsättningar att
bryta ned vissa läkemedelsrester. Man kan också förvänta sig höggradig avskiljning av
mikroplaster. När avloppsreningsverken avskiljer komponenter som inte är nedbrytbara
hamnar dessa ämnen antingen i det grovrens som skickas till förbränning eller i
avloppsslammet. Detta kan t.ex. förutsättas gälla vissa fraktioner av mikroplaster,
tungmetaller med flera ämnen.
Många oönskade ämnen i spillvattnet kan förutsättas härröra från människors konsumtion.
Det är alltså inte så att fekalier eller urin från människor är fritt från oönskade ämnen. I ett
längre perspektiv behöver vi få bort icke nedbrytbara och oönskade ämnen från kretsloppet
genom att minimera användningen av dessa ämnen i samhället. Om man önskar testa
alternativ till traditionella system bör man noggrant beakta hygieniska aspekter. Olika
tekniska lösningar för att samla in fraktioner (urin, fekalier, svartvatten) kan utgöra
alternativ till va-lösningar för enskilda fastigheter eller grupper av fastigheter. Kommunens
samhällsbyggnadsavdelning har t.ex. ansökt om LOVA-bidrag för att undersöka
förutsättningarna för kretsloppsanpassad VA-försörjning i Asige.
Att minska mängden dag- och dräneringsvatten till avloppsreningsverken ingår i VIVAB:s
uppdrag och är ett ständigt pågående arbete. Mot bakgrund av ovanstående föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att förslagsställaren ska informeras om att VIVAB
redan idag arbetar för möjliggörande av förbättrad avloppsrening.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.
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§ 65
Övrigt.
Mari-Louise Wernersson (C) initierar ett ärende om att arbetsutskottets företrädare i Rådet
för social hållbarhet ska belysa behovet av en gynekologimottagning i Falkenberg, med
anledning av beskedet att stadens enda mottagning ska avvecklas.
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