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§ 80
Kommundialog med Länsstyrelsen i Hallands län. KS 2018/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att dialog med Länsstyrelsen i Hallands län har genomförts.
Beskrivning av ärendet
Dialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och länsledningen på Länsstyrelsen i
Hallands län. Dialogen handlar bland annat om aktuella frågor inom respektive myndighets
ansvarsområde, samt miljömål i form av Agenda 2030, Klimatklivet och om kort- och
långsiktig samhällsplanering. Vidare samtal beträffande riksdags-, landstings och
kommunalvalet 2018 och om beredskapszoner, civilt försvar och krisberedskap.
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§ 81
Förlikningsavtal avseende hamnavtal nr 50. KS 2018/119
Ärendet utgår.
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§ 82
Arrendeavtal för hamnanknutet industriändamål inom fastigheten
Herting 2:1. KS 2018/120
Ärendet utgår.
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§ 83
Genomförande av allmän platsmark inom detaljplaneområdet för
Växthuset 9 m.fl. KS 2017/450
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att bygga ut allmän platsmark inom
detaljplanen ”Växthuset 9 m.fl.” i enlighet med laga kraft vunnen detaljplan.
2 Ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera drift och
underhåll av färdigställda allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet.
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Växthuset 9 m.fl. vann laga kraft 2017-11-23. Inom detaljplaneområdet
skall en rad åtgärder genomföras inom den allmänna platsmarken där kommunen är
huvudman. Åtgärderna bekostas av exploatören och har uppskattats uppgå till ca 3,4 mkr.
Motivering av beslut
Förslagen till beslut brukar vanligtvis tas i samband med godkännande av
exploateringsavtal men på grund av personalomsättning kom inte beslutsförslagen med vid
det tillfället utan skrivs nu upp som ett separat beslutsförslag.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi då samtliga kostnader förs vidare och
belastar exploatören i enlighet med redan ingånget exploateringsavtal.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-15
Laga kraft vunnen plankarta Växthuset 9 m.fl.
Exploateringsavtal Växthuset 9 m.fl.
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§ 84
Information – Tillfällig stängning av Söderbron. KS 2018/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om den tillfälliga stängningen av Söderbron i Falkenberg under perioden
2018-04-03 – 2018-05-31.
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§ 85
Ansökan om medel för toleransfrämjande arbete – Falkenbergs
gymnasieskola. KS 2018/84
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Avslå ansökan från Falkenbergs gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommuns verksamheter kan av kommunstyrelsens pott för toleransfrämjande
arbete söka ekonomiska medel för aktiviteter som främjar tolerans och motverkar
främlingsfientlighet. Aktiviteterna kan variera i målgrupp och antal deltagare och kan
exempelvis handla om:
- Diskriminering och allas lika värde och rättigheter.
- Att motverka kränkningar och trakasserier.
- Att motverka främlingsfientlighet.
- Att förebygga specifika situationer.
- Att förändra attityder.
- Information och kunskapsspridning.
Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om ansökan ska godkännas eller inte.
Ansökningar behandlas löpande under året.
En ansökan har från Falkenbergs gymnasieskolas introduktionsprogram 2018-02-09
inkommit till kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning. Aktiviteten som
gymnasieskolan anhåller om medel för att genomföra är deltagande i det läsårslånga
skolprogrammet Motivationslyftet. Motivationslyftet ska erbjuda praktiska verktyg som
tränar barn och ungdomar att ta ansvar för sina val, sätta upp konkreta målbilder och hitta
engagemang och motivation för skolarbetet. På sikt kan programmets genomförande ge
positiva effekter både på individ- och gruppnivå, exempelvis i form av ökad tolerans,
integration och inkludering.
Motivationslyftet innebär rent praktiskt att cirka 50 skolanställda deltar i
personalutbildningen vid ett antal tillfällen under vårterminen 2018. Från och med hösten
2018 kommer arbetet inom Motivationslyftet med eleverna starta, vilket bedöms beröra
cirka 240 elever.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar inget förslag till beslut, utan överlämnar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja eller avslå ansökan.
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Ekonomi
I kommunstyrelsens budget för 2018 finns 50 000 kr avsatta för arbete i kommunen som
främjar ökad tolerans. I nuläget är pengarna orörda. Falkenbergs gymnasieskola ansöker
om 50 000 kr, varav 40 000 kr i sådana fall är avsedda för personalutbildning och 10 000
kr är avsedda för elevmaterial.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-12
Ansökan till kommunstyrelsens pott för toleransarbete, 2018-02-09
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) och Per Svensson (S) yrkar att ansökan ska avslås.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) med fleras yrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 86
Ansökan om medel för toleransfrämjande arbete - Tångaskolan,
KS 2018/160
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Bevilja Tångaskolans ansökan om 24 000 kr.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommuns verksamheter kan av kommunstyrelsens pott för toleransfrämjande arbete
söka ekonomiska medel för aktiviteter som främjar tolerans och motverkar främlingsfientlighet.
Aktiviteterna kan variera i målgrupp och antal deltagare och kan exempelvis handla om:

-

Diskriminering och allas lika värde och rättigheter.
Att motverka kränkningar och trakasserier.
Att motverka främlingsfientlighet.
Att förebygga specifika situationer.
Att förändra attityder.
Information och kunskapsspridning.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om ansökan ska godkännas eller inte.
Ansökningar behandlas löpande under året.
En ansökan har från Tångaskolan inkommit 2018-02-05 till kommunstyrelseförvaltningens
administrativa avdelning. Aktiviteten som Tångaskolan anhåller om medel för att genomföra är en
fem dagar lång studieresa i maj månad till Bosnien och Hercegovina och städerna Sarajevo,
Srebrenica, Mostar och Tuzla. Studieresan är en del i ett tjugoårigt utbytesprojekt mellan
Tångaskolan och en skola i Sarajevo med syfte att lära av krigsförbrytelserna under 1990-talets
inbördeskrig i Jugoslavien, samt öka förståelsen och toleransen för andra kulturer för att på så sätt
främja integration. De 13 elever som ska resa ska under sin vistelse i Bosnien och Hercegovina bo
hos värdfamiljer.
Efter projektets genomförande ska eleverna redovisa sina erfarenheter och upplevelser för samtliga
klasser i årskurs 6-9 på Tångaskolan och Falkenbergs montessoriskola, samt för Tångaskolans
personal i samband med en arbetsplatsträff. Eleverna ska också göra en film om resan som ska
finnas tillgänglig på skolans hemsida. Utbytesprojektet är en del i ett forskningsprojekt om
integration vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar inget förslag till beslut utan överlämnar till
kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja eller avslå ansökan.

Ekonomi
I kommunstyrelsens budget för 2018 finns 50 000 kr avsatta för arbete i kommunen som främjar
ökad tolerans. I nuläget är pengarna orörda. Tångaskolan ansöker om 24 000 kr.
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-02-19
Ansökan till kommunstyrelsens pott för toleransarbete, 2018-02-05

Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) och Per Svensson (S) yrkar att ansökan ska beviljas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) med fleras yrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 87
Bemyndigande att teckna kommunens bank- och
plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.
KS 2018/151
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp över 10 000 kr
skall tecknas av någon av följande personer: Jan Fritz, Rickard Nordén, Liselotte
Jönsson eller Herman Pehrson i förening med någon av Karolina Svensson, Irene
Nilsson, Veronica Persson, Ingela Gunnarsson, Negra Savic eller Anna Bylander.
2 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp av 10 000 kr
och därunder skall tecknas av någon av ovanstående personer två i förening.
3 Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsers bank- och plusgiroräkningar samt kontanta
uttag skall tecknas av Jan Fritz, Rickard Nordén, Veronica Persson eller Herman
Pehrson i förening med någon av Karolina Svensson, Irene Nilsson, Negra Savic, Ingela
Gunnarsson eller Anna Bylander.
4 Beslutet gäller tills vidare.
Beskrivning av ärendet
Det föreligger förslag att bemyndiga två nya personer, Herman Pehrson och Anna
Bylander, att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att teckna bankoch plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag för kommunen samt för stiftelser, som
förvaltas av kommunstyrelsen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-13
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