Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2018-02-13

§ 60
Satsningar i lokalsamhällen och Ullared. KS 2018/75

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna att medel för Satsningar i lokalsamhällen och Satsningar i Ullared utbetalas
som bidrag via driftsbudget 2018, samt beakta underskottet till följd av beslutet vid
hanteringen av över- och underskott mellan 2018 och 2019.
2 Hänskjuta till budgetberedningen att medel för Satsningar i lokalsamhällen och
Satsningar i Ullared bör flyttas från investeringsbudgeten till driftsbudget från och
med 2019.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-01
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 7
Sammanfattning av ärendet
Medel för satsningar i lokalsamhällen är avsatt i kommunens budget sedan 2014. 2018
flyttades medel från driftsbudget till investeringsbudet. Tekniska nämnden förfogar över
1 000 tkr för satsningar i lokalsamhällen 2018 och 500 tkr 2019. För satsningar i Ullared
finns avsatt 1 000 tkr per år under 2018 och 2019.
Processen för satsningar i lokalsamhällen har hittills sett ut som följande:
- Februari: utskick till vägföreningar och samfällighetsföreningar.
- April: sista ansökningsdag. Föreningarna ansöker om vilka åtgärder de vill ha bidrag för
samt summan.
- Juni: beslut i Tekniska nämnden. Beslutet skickas ut till samtliga sökanden.
- December: redovisning från vägföreningarna och samfällighetsföreningarna.
Utbetalning av bidrag.
Sedan 2015 då budgeten flyttades över till tekniska nämnden har totalt 21 bidrag betalats ut
via satsningar i lokalsamhällen. Det största på 155 tkr och det minsta på 20 tkr. Pengarna
har gått till bland annat byggnation och upprustningar av lekplatser, grillplatser,
aktivitetsytor och grönytor men även till byggnation av en BMX-bana, farthinder, gångoch cykelbanor och förbättrad belysning. Cirka 75 % av bidraget har gått till lekplatser,
boulebanor, grillplatser, fotbollsplaner och grönytor.
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Forts § 60
I det fall satsningarna ska finansieras via investeringsmedel innebär det att åtgärderna görs
av kommunen (tekniska nämnden). Åtgärderna måste projektledas av
samhällsbyggnadsavdelningen samt upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.
Investeringen kommer sedan ägas av kommunen i tio år och avtal med föreningen måste
skrivas eftersom inte kommunen äger marken där anläggningen finns. Efter dessa tio år ska
sedan anläggningen (i befintligt skick) skrivas över till föreningen. Hur detta ska gå till
måste detaljstuderas med hjälp av mark- och exploateringsenheten samt kommunens
jurister.
Det finns fyra alternativ:
Alternativ 1 (enligt beslutsförlaget):
Kommunfullmäktige godkänner att medel för ”satsningar i lokalsamhällen” och
”satsningar i Ullared” utbetalas som bidrag via driftsbudget 2018. Det kommer i så fall
innebära ett godkänt underskott i driftsbudget 2018, samt att det hänskjuts till
budgetberedningen att budget bör flyttas från investeringsbudget till driftsbudget från och
med 2019.
Alternativ 2:
De satsningar som godkänns är endast åtgärder som finns upphandlade inom ramen för
gatu- och trafikenhetens verksamhet. Det innebär belysning, byggnation av gång- och
cykelbanor samt anläggande av farthinder. Satsningarna belastar investeringsbudget.
Alternativ 3:
Projekten projekteras, upphandlas och projektleds av kommunen. Avtal skrivs med
föreningarna och driften sköts av förening eller kommun. Satsningarna belastar
investeringsbudget.
Alternativ 4:
Under 2018 beviljas endast åtgärder enligt alternativ 2, och medel kan ligga kvar som
investeringsbudget. Från och med 2019 kan man flytta medel från investeringsbudget till
driftsbudget, ett beslut som i så fall behandlas under höstens budgetberedning.
Ekonomi
Medel för satsningar i lokalsamhällen och satsningar i Ullared är från och med 2018
avsatta i investeringsplanen. Om satsningarna ska vara av samma typ som tidigare år måste
satsningarna utbetalas som bidrag och kommer då belasta tekniska nämndens driftsbudget.
Övervägande
Diskussion huruvida medel för dessa satsningar ska ligga i driftsbudget eller
investeringsbudget har pågått i omgångar sedan satsningen startade.
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Forts § 60
Ekonomiavdelningen har nu utrett detta och konstaterar att ifall medlen ska användas på
samma sätt som tidigare – det vill säga som bidrag till vägföreningar och
samfällighetsföreningar – kan utfallet inte belasta investeringsbudget.
Bidrag till föreningarna i form av satsningarna i lokalsamhällen har fått stort genomslag
och generellt har föreningarna fått mycket för pengarna eftersom det oftast endast varit
materialet som handlats in.
I övrigt har föreningens medlemmar bidragit med arbetskraft, maskinpark etc. Den nytta
som 1 000 tkr gjort för föreningarna kommer sannolikt bli mindre, om åtgärderna sker som
en kommunal investering.
Yrkande
Per Svensson (S), Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2018-02-14 och anslaget 2018-02-15.
Utdragsbestyrkande
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