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Tekniska nämnden 2015-04-15

§ 25
Budgetuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Katarina Löfberg informerar om budgetuppföljning jan-mars 2015.
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§ 26
Investeringsuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsuppföljning redovisades.
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§ 27
Slutredovisning brandlarm Stadshuset. Dnr TKN 2013/12
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till strategienheten.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30
Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontorets bygg- och projektavdelning fick i budget2013 anslag att installera
nytt brandlarm för hela Stadshuset inklusive butiker.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 27/15)
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§ 28
Slutredovisning brandskydd gruppbostäder
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till strategienheten.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30
Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontorets bygg- och projektavdelning har installerat ny sprinkler i
gruppbostäderna Valhall, Vesslevägen och Villa Balder.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 28/15)
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§ 29
Slutredovisning installation av larm- och passersystem i
Stadshuset
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till strategienheten.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30
Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30
Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudget för 2007 fick stadsbyggnadskontorets bygg- och projektavdelning
uppdrag att installera nytt larm- och passersystem i Stadshuset.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 29/15)
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§ 30
Slutredovisning lunchrum Svea källare
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till strategienheten.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30
Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30
Sammanfattning av ärendet
Ombyggnad av Svea källare till lunchrum för personalen i Stadshuset.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 30/15)
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§ 31
Slutredovisning ombyggnad Stadshuset vind, Hallbergska huset
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till strategienheten.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30.
Sammanfattning av ärendet
Ombyggnad av Hallbergska vinden till kontor för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 31/15)
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§ 32
Slutredovisning toalettbyggnader 2013. Dnr TKN 2013/73
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till strategienheten.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30.
Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30.
Sammanfattning av ärendet
Nybyggnation av toalettbyggnader vid Falkenbergs bussterminal, strandtoaletter vid
Ringsegård och Rosendal.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 32/15)
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§ 33
Slutredovisning ventilationsanläggning Stadshuset. Dnr TKN
2012/44
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-30.
Dokumentation – inbyggda byggprodukter 2015-01-30.
Sammanfattning av ärendet
Installation av ny ventilation i Stadshuset enligt nya riktlinjer angående energihushållning i
kommunens byggnader, anläggningar och förhyrda lokaler.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 33/15)
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§ 34
Slutredovisning cirkulationsplats väg 767-Strandvägen. Dnr TKN
2012/1
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Slutredovisning 2015-01-20.
Sammanfattning av ärendet
Ombyggnad av fyrvägskorsningen väg 767-Strandvägen till cirkulationsplats.
Ekonomi
Se bilaga.
(Bilaga TKN § 34/15)
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§ 35
Internhyressättning och lokalanvändning. Dnr TKN 2014/98
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Överlämna tekniska nämndens yttrande till kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Internhyressättning och lokalanvändning”, daterad december 2014.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 8 april 2015.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en genomlysning av tekniska
nämndens arbete med internhyressättning och lokalanvändning. Revisionsfrågan för
granskningen är ”Har kommunen en ändamålsenlig internhyressättning samt
ändamålsenligt arbete för en effektiv lokalanvändning?”.
PwC konstaterar att kommunen har en ändamålsenlig internhyressättning samt att arbetet
med effektiv lokalanvändning inte är helt ändamålsenlig.
(Bilaga TKN § 35/15)
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§ 36
Beläggning och belysning Solhagavägen. Dnr TKN 2015/42
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1 Att beviljade medel till beläggning och belysning Solhagavägen (400 tkr) överförs till
investeringsprojektet gång- och cykelvägar i första hand Läroverksgatan.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har under 2014 byggt ut gång- och cykelväg längs Batterivägen
och Solhagavägen. Delar av utbyggnaden vid Solhagavägen har bekostats av FABO enligt
exploateringsavtal. För gång- och cykelvägen längs Batterivägen har kommunen beviljats
statsbidrag med 50% av kostnaden.
Genom att projektera i egen regi och samordna dessa projekt har Stadsbyggnadskontoret
kunnat hålla nere kostnaderna och färdigställa projekten utan att utnyttja beviljade medel
till Solhagavägen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att de avsatta medlen överförs till investeringsprojektet
gång- och cykelvägar, och att dessa kan användas för att bygga ut gång- och cykelvägar
vid Läroverksgatan i samband med planerad utbyggnad av dagvattensystemet.
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§ 37
Energibokslut 2014. Dnr TKN 2015/39
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
Energibokslut 2014.
Sammanfattning av ärendet
Normalårskorrigerad energiförbrukning redovisas per objekt från 2010 till 2014. Den totala
energiförbrukning för redovisade byggnader är 26,2 GWh år 2014, vilket motsvarar
144 kWh/m². Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar i
kommunens byggnader för att minska energikostnader samt minska utsläpp av fossila
bränslen.
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§ 38
Revidering av Falkenbergs författningssamling, ”Bestämmelser
och tillämpningsföreskrifter för bidrag till enskilda vägar”.
Dnr TKN 2014/65
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1 Revidera Falkenbergs författningssamling, ”Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter
för bidrag till enskilda vägar”, enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Beslut i TKN 2014-10-15 § 82 avseende fördelning av ökade medel till bidrag enskilda
vägar.
Sammanfattning av ärendet
I kommunens budget för 2015 och framåt fanns förslag om en ökad medelstilldelning
avseende bidrag till enskilda vägar, vägföreningar och vägsamfälligheter.
Förslaget innehöll också en vilja att bidragsprocenten höjs från 80% till 90% av godkänd
budget. Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2014-10-15 att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag om fördelningen, samt att höja bidragsprocenten till 90%
av de nya godkända budgetarna.
Detta föranleder att ”Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för bidrag till enskilda
vägar” i Falkenbergs Författningssamling måste revideras.
Stadsbyggnadskontoret föreslår nedanstående revideringar markerade med röd text i
bifogat utdrag ur författningssamlingen.
B1 Enskild väg inom rättsligt bildad vägförenings verksamhetsområde.
Bidrag utgår för vägföreningsväg, grönområden och lekplatser med 90% av ett av
kommunen godkänt bidragsunderlag.
D1 Anläggningsbidrag
Bidrag till anläggning och upprustning av lekplats …..
F o m 2015 14.000 kr

E2 ……
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Fastighet inom frididsområde kan medgivas bidrag under förutsättning att sådan fastighet
åretruntbebos av på fastigheten mantalsskriven person samt att fastigheten genom
medlemskap i rättsligt bildad vägförening eller motsvarande erlägger vägunderhållskostnader enligt för föreningen gällande normer.
(Bilaga TKN § 38/15)
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§ 39
Information om möjligheter att söka kommunala bidrag till
satsningar i lokalsamhällen. Dnr TKN 2015/22
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I kommunens investeringsplan för 2014 – 2018 fanns upptaget 500 tkr under åren 2014 och
2015. Dessa medel avsågs att vara till speciella satsningar i lokalsamhällen.
I budget 2015 har dessa medel istället budgeterats i tekniska nämndens driftbudget och
även förlängts till åren 2016 och 2017 med omprövning inför budget 2018
Lokalsamhällena (vägföreningarna) skall kunna ansöka om ovanstående medel för åtgärder
på allmän platsmark såsom förbättring av lekplatser, försköning av centrumanläggningar,
skapande av träffpunkter m.m.
I ansökan skall det finnas en kort redovisning av åtgärden tillsammans med en
kostnadsberäkning. Varje åtgärd skall vara färdigställd och slutbesiktigad under det år som
ansökan avser. Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast den 30 juni innevarande år
Under 2014 har ansökningar och fördelning av dessa medel administrerats av
kanslienheten och kommunstyrelsen. 10 vägföreningar har beviljats bidrag med
sammanlagt ca 734 tkr varav ca 453 tkr har betalats ut under 2014.
Fr.o.m. 2015 är det tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret (gata och
trafikavdelningen) som administrerar ansökningarna och dessa skall i framtiden skickas till
Tekniska nämnden, 311 80 Falkenberg.
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§ 40
Regler för schakt i allmän mark. Dnr TKN 2015/40
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anta de nya reglerna för schakt i allmän mark.
2 Vite enligt ”Regler för schakt i allmän mark” utgår efter beslut av trafiknämnden.
Beslutsunderlag
Regler för schakt i allmän mark daterad 2015-03-30.
Sammanfattning av ärendet
Många entreprenörer gräver i kommunens mark och det är viktigt att dessa arbeten
samordnas och planeras på ett riktigt sätt. De nya reglerna, som bl a innebär att kommunen
återställer asfalten, medför att kommunen kan göra tilläggsbeställningar och ”passa-på”åtgärder i större utsträckning än tidigare.
Ekonomi
Återställning efter grävning skall göras på ett korrekt sätt och till ett pris som uppfattas
som rimligt av både kommun och ledningsägare.
Övervägande
Gata och trafik, parkavdelningen och kommunekologerna har gemensamt tagit fram ett
dokument som täcker schakt i hårdgjord yta, grönytor och bredvid större träd.
(Bilaga TKN § 40/15)
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§ 41
Tillgänglighetsinventering och handbok. Dnr TKN 2015/41
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden
1 Anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetshandbok för utemiljö i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Tillgänglighetshandboken för utemiljöer i Falkenbergs kommun är framtagen för att kunna
inventera stråk och platser i offentlig utemiljö i Falkenbergs kommun. Arbetet har letts av
stadsbyggnadskontoret i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen. Handboken ska
betraktas som ett levande dokument. Med detta menas att dokumentet kontinuerligt
uppdateras och ses över för att hållas aktuellt och relevant. Ansvarig för detta arbete är
stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun.
Handboken omfattar enkelt avhjälpta hinder i den offentliga utemiljön och avser allmänna
platser såsom gator, vägar, torg, friluftsbad, parkeringsplatser, lekplatser och liknande.
Ekonomi
Inventering av offentlig utemiljö pågår i projektet, medel finns i kommunens
investeringsbudget. Inventeringen kommer att resultera i en åtgärdsplan med
kostnadsuppskattningar och skall ligga till grund för kommande investeringsäskanden för
tillgänglighetsåtgärder på allmän plats inom kommunens verksamhetsområde.
Övervägande
Tillgänglighetshandboken föreslås inte fastställas som ett kommunalt policydokument
eftersom lagar och regler revideras, och stora delar av handboken innehåller överväganden
som görs på verksamhetsnivå. Istället är den tänkt att användas som ett arbetsmaterial i
stadsbyggnadskontorets och kultur- och fritidsförvaltningens arbete.
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§ 42
Remiss hållplatshandbok. Dnr TKN 2015/27
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Uppdra åt driftingenjör Anette Lomarker att avge tjänstmannayttrande om
hållplatshandbok.
Beslutsunderlag
Remiss hållplatshandbok
Sammanfattning av ärendet
Hallandstrafiken har skickat ut den nya hållplatshandboken på remiss. Svar med eventuella
synpunkter önskas senast 17 april.
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§ 43
Medborgarförslag om belysning på Ågatan från Hwitan mot
Garvareforsen. Dnr KS 2015/56
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstyrka medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Björn Holmberg.
Sammanfattning av ärendet
Björn Holmberg har lämnat in ett medborgarförslag om att belysa gångbanan längs kajen
från Hwitan mot Garvareforsen.
Tekniska nämnden har fått förslaget för yttrande.
Yttrande
Belysning finns på andra sidan Ågatan så sträckan är belyst idag. Sträckan ingår i det
populära promenadstråken runt Ätran. Sträckan som saknar belysning är på båda sidor av
gatan ca 140 m lång. Utbyggnad av belysning på båda sidor av gatan kan grovt
kostnadsberäknas till 250 tkr. Orsaken till den relativt höga kostnaden är att sträckan är
stensatt och därmed dyrare att återställa.
Tekniska nämnden anser inte att det finns skäl att anlägga belysning på sträckan och
avstyrker därför medborgarförslaget.
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§ 44
Medborgarförslag om cykelväg till Okome. Dnr KS 2015/51
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstyrka medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Charlotte Lycksjö.
Sammanfattning av ärendet
Charlotte Lycksjö har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en cykelväg utmed väg
714, Okomevägen från Okome skola i riktning mot Ullared för att barnen ska kunna ta sig
själva till skolan.
Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått förslaget för yttrande.
Ekonomi
Den önskade sträckan är 3 km. En cykelväg längs Okomevägen kostar uppskattningsvis
mellan 6 och 10 miljoner kronor. Medel för cykelvägen ryms inte i tekniska nämndens
budget.
Yttrande
Falkenbergs kommun får många önskemål om cykelvägar. Någon utbyggnad längs den
aktuella vägen är inte planerad. Trafikverket är väghållare för vägen.
Enligt uppgift från barn- och utbildningsförvaltningen kan barn beviljas skolskjuts om
skolvägen bedöms vara trafikfarlig.
Tekniska nämnden avstyrker förslaget om en ny gång- och cykelväg längs väg 714,
Okomevägen.
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§ 45
Medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen vid
Rosendals strand. Dnr KS 2015/72
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstyrka medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gudrun Rosgardt. Kartor som visar vägföreningens område samt
detaljplanen.
Sammanfattning av ärendet
Gudrun Rosgardt har lämnat in ett medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen vid
Rosendals strand, Morup, så att den blir trafiksäker för både gångtrafikanter och
fordonsförare.
Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt stadsbyggnadskontorets planenhet har
fått förslaget för yttrande.
Ekonomi
En eventuell utbyggnad av parkeringsplatsen bekostas inte av tekniska nämnden.
Yttrande
Falkenbergs kommun är inte väghållare för Rosendalsvägen, den ligger inom Rosendals
vägförenings område. Den gällande detaljplanen för området visar att vägmarken stäcker
sig ca 40 meter väster om Törnrosvägen. Väster om detta är marken allmän plats, park och
plantering. Detta innebär att detaljplanen inte medger ytterligare utbyggnad av
parkeringsplatsen.
Det är inte självklart att brist på parkeringsplatser ska lösas genom en utbyggnad av antalet
parkeringar. Problemet kan också lösas genom att underlätta för andra trafikslag att enkelt
och säkert komma till platsen. Genom att förbättra för gång- cykel eller kollektivtrafik kan
fler ha möjlighet att välja detta istället för bilen.
Den nationella cykelleden, Kattegattleden, kommer att gå genom Glommen och vidare
norrut på enskilda vägar. Tyvärr kommer Kattegattleden inte att gå via Rosendals strand
utan kommer att ledas ut på väg 735 innan Rosendal. Detta beroende på att Falkenbergs
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kommun inte nått överenskommelse med samtliga väghållare och privata markägare på
denna sträcka.
Med hänvisning till ovanstående avstyrks medborgarförslaget.
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§ 46
Lokala rekreationsleder. Dnr TKN 2015/46
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Delegera åt gatuchef Linda Larsson att besluta om lokal rekreationsled under
förutsättning att kriterierna uppfylls enligt TRV 2011/71328.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ekomuseum nedre Ätradalen 2015-03-25.
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit en skrivelse från Ekomuseum nedre Ätradalen som önskar att cykellederna
Pyttebaneleden och Ätrabaneleden klassificeras som lokala rekreationsleder.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att tekniska nämnden delegerar åt gatuchef Linda Larsson
att besluta om lokal rekreationsled under förutsättning att kriterierna uppfylls enligt TRV
2011/71328.
Övervägande
Det har kommit en skrivelse från Ekomuseum nedre Ätradalen som önskar att cykellederna
Pyttebaneleden och Ätrabaneleden klassificeras som lokala rekreationsleder.
Föreningen motiverar förslaget enligt följande:
För ökad hållbarhet och kvalité av cykellederna på de g:a banvallarna Ullared-Älvsered
(Pyttebaneleden) och Ullared-Fegen (Ätranbaneleden) önskar vi i Ekomuseum nedre
Ätradalen att Falkenbergs kommun beslutar om att klassificering av cykellederna till s.k.
lokala rekreationsleder, enl. ny klassificering från Trafikverket.
Inom vårt nyss avslutade Leaderprojekt Cykelinland har vi under 2014 skapat rastplatser
och/eller parkbänkar med jämna avstånd längst lederna. Vi har märkt upp de två
cykellederna med de nya rödvita skyltarna. Dessutom har vi placerat ut 20
informationsskyltar om ex. sevärdheter, järnvägens historia etc. längs lederna. Dessutom
finns det tre större informationsskyltar om rekreationsleder, cykelturer och vandringsleder
på orterna Ullared, Fegen och Älvsered.
Vi har utsett ett antal tillsynsansvariga (bygdeföreningar och lokalbefolkning) för våra
rastplatser och informationsskyltar. Lederna marknadsförs via trycksaker och internet samt
i appen Scandinavian Trails.
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Pyttebaneleden är markerad röd och
går mellan Ullared och Älvsered.
Ätrabaneleden är markerad blå och
går mellan Ullared och Fegen

Lokala rekreationsleder
Lokala rekreationsleder är kortare leder, som längst ungefär 65 km. De används framför
allt för kortare utflykter men även för dagsturer. Lokala leder kan knyta ihop regionala
leder. De är viktiga både för den lokala befolkningen och för turister som semestrar i
området
Kvalitetskriterier lokala rekreationsleder
För lokala rekreationsleder där det ska finnas utmärkning och som inte bara går på
kommunala gator gäller följande:
1. Leden är trafiksäker (om statliga vägar används gäller samma
trafiksäkerhetskriterier som för nationella och regionala leder).
2. Leden har en utpekad huvudman.
3. Ledens sträckning är förankrad med berörda kommuner och Trafikverksregioner.
4. Det finns avtal med enskilda väghållare (med och utan statsbidrag) där rättigheter
och
skyldigheter är reglerade.
5. Ledhuvudmannen har en plan för kvalitetssäkring av infrastruktur och utmärkning.
Berörda kommuner (och Trafikverket) ska leverera uppgifter om cykelbanor och
cykelfält (som ingår i leden) till nationella vägdatabasen NVDB.
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Ansvarsfördelning för utmärkning av Lokala rekreationsleder
Utmärkning på lokala rekreationsleder förankras med berörda väghållare.
Ledhuvudmannen ansvarar för att göra en vägvisnings- och vägutrustningsplan, som ska
godkännas av respektive väghållare. Efter att väghållaren har godkänt planen finansierar
ledhuvudmannen utmärkningen.
Detta avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare finansierar vägvisning på
sina egna vägar. Kommunen svarar för underhållet på kommunala gator och Trafikverket
ansvarar på statliga vägar. På enskilda vägar regleras underhållet i avtalet.

Så här ska cykelleden märkas upp.
Ansökan om en lokal rekreationsled
En ansökan för utmärkning av en lokal led som delvis använder statliga vägar, skickas i
tidigt skede till berörd Trafikverksregion, enhet Planering (se www.trafikverket.se för
adresser). Enheten Planering inom Trafikverket fungerar som kontakt till den som ansöker.
Följande handlingar ska bifogas:
• en karta som visar ledens sträckning; den kan vara handritad
• en redovisning av ledens trafiksäkerhetsstandard enligt kriterierna.
Ledens sträckning i sin helhet är förankrad med berörda kommuner och
Trafikverksregioner.
Om trafiksäkerhetskraven uppfylls, då redovisar ledhuvudmannen hur de ska kvalitetssäkra
infrastrukturen, utmärkningen och vägvisningen till service om denna ska finnas. Avtal
med enskilda väghållare redovisas. Drift och underhåll av märken och tillstånd att skylta
måste vara reglerad i avtalet.
Ledhuvudmannen gör en vägvisnings- och utmärkningsplan som måste godkännas av
väghållare. Berörda kommuner (och Trafikverket) ska leverera uppgifter om cykelbanor
och cykelfält (som ingår i leden) till NVDB. Trafikverket kommer att äga och sköta
märken längs med statliga vägar.
Då det är osäkert om kvalitetskriterier och ansvarsfördelning är uppfyllda föreslår
stadsbyggnadskontoret att tekniska nämnden delegerar åt gatuchef Linda Larsson att
besluta om lokala rekreationsleder under förutsättning att kriterierna uppfylls enligt TRV
2011/71328.
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§ 47
Skrivelser för kännedom
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-01-27 och
2015-02-10:
§ 23 Investeringsprojekt Tallgläntan hus A/Tallkottens förskola
§ 35 Ansökan om förstudie av administrativa lokaler på räddningsstationen i Falkenberg
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-03:
§ 50 Förslag till riktlinjer för uteserveringar
Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-24:
§ 7 Motion om att anta ett miljömål om ”Giftfri miljö”, kartlägga och göra sig av med
giftiga ämnen i kommunens verksamheter samt ha giftfrihet som krav vid kommunens
upphandlingar
§ 14 Medborgarförslag om förskole- och skollokaler, skolkök och skolmatsal samt
personalutrymmen vid Långåsskolan
§ 18 Renovering av Söderskolans kök
§ 21 Investeringsprojekt bussterminal Ullared
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-10:
§ 57 Brandstation Ullared
§ 58 Kommunens Kvalitet i Korthet – resultatredovisning 2014, länken nedan går till
KKiK-rapporten på SKL:s hemsida
http://skl.se/download/18.27a2758c14b3091437ea05ca/1424186508888/skl-resultatrapport-KKiK2014-slutversion-2015-02-10.pdf

§ 59 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2014
§ 78 Ändring av detaljplan för anpassning till busstation i Ullared
§ 79 Nämndernas verksamhetsplaner 2015
§ 85 Remissvar: Regional cykelplan för Halland 2015-2025
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-31:
§ 33 Motion om att utreda förutsättningar för att utveckla Badhusparken till mötesplats i
innerstaden
§ 37 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen
§ 38 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad
§ 39 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Köinge och Hakestad
§ 40 Brandstation Ullared
§ 41 Tillägg i tekniska nämndens reglemente
§ 42 Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun
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§ 48 Över- och underskott från 2014 till 2015 – samtliga nämnder
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§ 48
Delegationsbeslut
GIS-ingenjör:
Adressättning nya fastigheter.
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§ 49
Övriga frågor
Inge Emanuelsson:
Informerar om att presentation av förslag till budget 2017 kommer att tas upp på
sammanträdet i juni. Slutligt beslut av budget i augusti.
Irene Hedenbjörk (FP):
Önskar information/utbildning i de olika verksamhetsområdena i tekniska nämnden.
Nämnden tog 2015-02-25, § 24, beslut om att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att ta fram
förslag till utbildning/fadderskap för ledamöterna.
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