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Tekniska nämnden 2016-04-20

§ 28
Budgetuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Katarina Löfberg redovisar budgetuppföljning jan-mars 2016.
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§ 29
Investeringsuppföljning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Redovisades investeringsuppföljning jan-mars 2016.
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§ 30
Fastighetsansvar för barn- och utbildningsnämndens paviljonger.
Dnr TKN 2016/37
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottetet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Från och med 2017 ta över ansvaret för samtliga paviljonger hos barn- och
utbildningsnämnden.
2 I samband med tertialbokslut 30/4 2016 ta över investeringsansvaret för etablering av
förskolepaviljongerna på Stafsinge och Kristineslätt
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 § 29
Kommunfullmäktige 2016-03-29 § 78
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ansvarar för kommunägda paviljonger, medan barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för ett antal inhyrda paviljonger. Senast har det tillkommit
två förskolepaviljonger på Stafsinge och Kristineslätt. Barn- och utbildningsnämnden
föreslår att tekniska nämnden tar över ansvaret för samtliga paviljonger inom sin
verksamhet. Paviljongerna kommer att läggas in i internhyressystemet och interndebitering
till barn- och utbildningsnämnden kommer att ske enligt samma principer som för övriga
fastigheter. Ansvarsöverlåtelsen sker i samband med årsskiftet 2016/2017.
När det gäller förskolepaviljongerna på Stafsinge och Kristineslätt bokförs
etableringsutgifterna som investering. Förslaget innebär att ansvaret och utfallet för
investeringen flyttas från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.
Ansvarsöverlåtelsen sker i samband med tertialbokslutet den 30 april 2016. Även det som
dittills bokförts kommer omföras till tekniska nämnden.

Ekonomi
Tekniska nämnden kommer att få högre kostnader för lokalhyra, kapitalkostnader till följd
av etablering av paviljonger, energi osv. Tekniska nämndens intäkter kommer att öka i
motsvarande grad då barn- och utbildningsnämnden kommer att interndebiteras för
kostnaderna i form av internhyra. Förändringen sker i samband med årsskiftet 2016/2017.
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Investeringen gällande etableringen av paviljongerna på Stafsinge och Kristineslätt skrivs
av med hyresavtalets längd (3-4 år). Den del av etableringen som kan tillgodogöras vid en
eventuell permanent förskola skrivs dock av under längre tid, enligt regler för
komponentavskrivning. Enligt barn- och utbildningsnämndens kalkyl hamnar utgiften för
etablering av de båda paviljongerna på 16 mkr, varav ca 6 mkr kan tillgodogöras vid
framtida permanenta förskolebyggnader. Kapitalkostnaderna kommer att ingå i
internhyran. Investeringen är inte budgeterad utan genererar ett underskott i
investeringsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutade i mars att underskottet till följd
av detta inte ska tas med till 2017.
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§ 31
Information grundskoleutredning
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Irene Wigroth och Angelica Forsaeus informerar om grundskoleutredningen.
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§ 32
Medborgarförslag om gång och cykelväg genom Glommens
samhälle. Dnr KS 2016/82
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstyrka förslaget om cykelbana då frågan kommer att behandlas i planprogram för
Glommens hamn samt i kommande detaljplaner.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-02-12
Planprogram för Glommens hamn
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag där man önskar gång- och cykelväg på
Glumstensvägens södra sida från rondellen vid Långavekaskolan till affären. Även
hastighetsdämpande åtgärder önskas på Glumstensvägens 30-sträcka.
Ekonomi
Medel finns inte avsatt i kommunal budget
Övervägande
Hastighetsdämpande åtgärder
Falkenbergs kommun har inte rådighet över Glumstensvägen utan det är Trafikverket som
är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten.
Gång- och cykelväg
Utrymme finns i detaljplan för att bygga en gång- och cykelväg. Det är en statlig väg och
medel finns inte avsatt i kommunal budget. Kommunalt behandlas frågan i planprogram
för Glommens hamn samt kommande detaljplaner.
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§ 33
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Glommen. Dnr KS 2016/82
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Avstyrka förslaget om gc-väg på Glumstensvägens södra sida då frågan kommer att
behandlas i planprogram för Glommens hamn samt i kommande detaljplaner.
2 Avstyrka förslaget om hastighetsdämpande åtgärder på Glumstensvägen då det är
Trafikverket som är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-02-12
Planprogram för Glommens hamn
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in ett medborgarförslag där man önskar gång- och cykelväg på
Glumstensvägens södra sida från rondellen vid Långavekaskolan till affären. Även
hastighetsdämpande åtgärder önskas på Glumstensvägens 30-sträcka.
Ekonomi
Medel finns inte avsatt i kommunal budget
Övervägande
Hastighetsdämpande åtgärder
Falkenbergs kommun har inte rådighet över Glumstensvägen utan det är Trafikverket som
är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten. Förslagsställaren kan hos Trafikverket
ansöka om hastighetsdämpande åtgärder.
Gång- och cykelväg
Utrymme finns i detaljplan för att bygga en gång- och cykelväg. Det är en statlig väg och
medel finns inte avsatt i kommunal budget. Kommunalt behandlas frågan i planprogram
för Glommens hamn samt kommande detaljplaner.
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§ 34
Skrivelser för kännedom
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-08 och 2016-04-05:
§ 79 Utökning av budget Ullareds brandstation
§ 106 Redovisning av tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande
flyktingsituationen
§ 108 Månadsuppföljning för kommunen – februari 2016
§ 109 Överföring av centrala budgetmedel
§ 110 Förvärv av del av fastigheten Långaveka 2:10, Morups Tånge
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-29:
§ 69 Kvalitetssäkring av kommunens byggprocesser – Redovisning av uppdrag
§ 75 Medborgarförslag om bättre underhåll av gatubelysning
§ 79 Över- och underskott från 2015 till 2016 – samtliga nämnder
§ 81 Iordningsställandet av allmän platsmark inom detaljplaneförslag för kv Strandbaden 3 mfl
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-23:
§ 29 Fastighetsansvar för barn- och utbildningsnämndens paviljonger

9 (11)

Tekniska nämnden 2016-04-20

§ 35
Delegationsbeslut
GIS-ingenjör:
Adressättning, nya eller ändrade adresser
(Bilaga TKN § 35/16)
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§ 36
Övriga frågor
Tekniska nämnden instämmer med det beslut som tagits i förvaltningen att inga ytterligare
åtgärder ska vidtas när det gäller den krokiga mittlinjen på cykelvägen vid Heberg, den sk
”dyngrakan”.
På fråga från Agneta Åkerberg informerar Linda Larsson att vägföreningen i Ullared
ansvarar för torget i Ullared.
Doktorspromenaden diskuteras och förvaltningen får i uppdrag att uppdra till Skanska att
utreda om enklare åtgärder avseende vattenavrinning kan göras.
Irene Hedenbjörk efterfrågar information om lokalsamhällens möjligheter att ansöka om
bidrag, och om hur lokalsamhällena informerats om den möjligheten, vilken förvaltningen
får i uppdrag att återkomma med.
Linda Larsson informerar om skador på Söderbron.
Iréne Wigroth informerar om Röda Korsets stuga på Skrea strand.
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