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§ 117
Information om VIVAB:s framtidsutmaningar.
KS 2018/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om Vatten och Miljö i Väst AB:s (VIVAB) behov och
utmaningar samt utvecklingsplaner för den framtida verksamheten.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 118
Information - Toleransfrämjande medel:
Återrapportering av studieresa till Polen, KS 2017/12
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 att tilldela
Falkenbergs gymnasieskola medel om 18 000 kr för toleransfrämjande
arbete, vars syfte var till att möjliggöra en studieresa för elever och lärare till
Auschwitz i Polen. Resan var en del av att på ett aktivt sätt motverka
främlingsfientlighet, rasism och tolerans i Falkenbergs kommun. Gruppen
från resan redogör för sina erfarenheter.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 119
Förbundsordning Räddningstjänsten Väst och
Reglemente för direktionen respektive revisorer i
Räddningstjänsten Väst; nu fråga om revidering av
förbundsordningen och reglementena., KS 2018/125
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1 Under förutsättning att Varbergs kommun fattar ett likalydande beslut,

godkänna revidering av förbundsordning och reglementen för direktionen
respektive revisorerna Räddningstjänsten Väst.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av nya kommunallagens ikraftträdande behövde
Räddningstjänsten Västs förbundsordning ses över för att leva upp till nu
gällande lagkrav. Även reglementena för direktionen respektive revisorerna
i kommunalförbundet behövde ses över. Räddningstjänsten Väst
(tjänstemannaorganisationen) har tagit fram ett förslag till revidering som
därefter bearbetats av kommunstyrelseförvaltningarna i Varberg och
Falkenberg. De reviderade dokumenten har gåtts igenom vid ägarsamrådet
den 10 april, vilket resulterat i de nu framlagda förslagen.
Motivering av beslut
En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018. Den innehåller
förändringar som påverkar kommunalförbund och deras förbundsordningar
genom att en digital anslagstavla måste finnas och det ska anges hur
revisorerna utses (tidigare kunde bara en av medlemmarnas fullmäktige utse
revisorerna). Dessa förändringar har tagits med i förslag till revidering av
förbundsordning. Den nya kommunallagen föranleder även ändringar i
reglementet då kapitelindelningen förändrats.
I samband med översynen har även diverse revideringar gjorts i
förbundsordningen samt reglementena som bättre återspeglar hur
verksamheten fungerar idag och hur saker bör benämnas, exempelvis ändras
ägardirektivet efter behov och inte nödvändigtvis varje mandatperiod,
ägarsamråd har bytts mot medlemsforum och ett förtydligande kring vem
som ska tjänstgöra för ordförandens/vice ordförandens förfall har lagts in.
Med hänsyn till att kommunernas uppsiktsplikt för kommunalförbundet är
identisk med den uppsiktsplikt som gäller för kommunala bolag, bör det
precis som i bolagens ägardirektiv regleras att kommunalförbundet ska
säkerställa att kommunernas fullmäktigeförsamlingar får ta ställning innan
beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Ekonomi
Revideringen medför ingen ekonomisk påverkan för kommunen.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-19
Förslag till reviderad förbundsordning och reglementen, 2018-04-10.
Anteckning
Tore Holmefalk (C) deltar ej i beslutet.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 120
Dialogforum - Utvärdering av mandatperioden, KS
2018/228
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna till protokollet att interndialog för utvärdering av
kommunstyrelsens styrarbete under mandatperioden 2015-2018 är
genomförd.
Beskrivning av ärendet
Dialog i arbetsutskottet om hur kommunstyrelsens styrning förlöpt under
innevarande mandatperiod 2015-2018 i syfte att skapa en stabil övergång till
kommande mandatperiod.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 121
Information - Plats för förskola i Vinberg, KS 2018/227
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information angående vilka alternativ som föreligger om var i Vinberg en
förskola skulle kunna etableras.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 122
Kommunstyrelsens månadsuppföljning för mars 2018,
KS 2018/167
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna kommunstyrelsens månadsuppföljning för perioden januarimars 2018.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat
månadsuppföljning för perioden januari-mars 2018. Kommunstyrelsen,
exklusive affärsverksamhet, redovisar ett överskott för perioden om 2,2
mkr. Inklusive affärsverksamheten uppgår överskottet till 2,1 mkr.
För helåret 2017 prognostiserar kommunstyrelsen ett sammantaget utfall om
166,1 mkr mot budgeterat 166,7 mkr vilket innebär en positiv avvikelse med
0,6 mkr. Det är utvecklingsavdelningen som prognostiserar ett överskott till
följd av vakanser.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för kommunstyrelsen
perioden januari-mars, vilken föreslås ska godkännas.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-18
Kommunstyrelsens månadsuppföljning för perioden januari-mars 2018

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 123
Kommunens månadsuppföljning och prognos mars
2018 , KS 2018/168
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beskrivning av ärendet
Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett underskott om 2,1 mkr.
Nämndernas sammanlagda prognos för 2018, beaktat de centrala
nämndsmedlen, är ett underskott om 9,3 mkr. Försörjningsstödet, kulturoch fritidsnämnden samt tekniska nämnden prognostiserar underskott för
året medan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden
prognostiserar överskott.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar
för perioden januari-mars och nämndernas prognoser för 2018.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-18
Månadsuppföljning Falkenbergs kommun mars 2018 inkl nämnderna
Bilaga socialnämnden volymer mars 2018

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 124
Remiss - Ny inriktning för beskattning av tung
lastbilstrafik, KS 2018/152
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Meddela Finansdepartementet att Falkenbergs kommun avstår att
översända synpunkter på remissen med anledning av att den korta
remisstiden inte bereder möjlighet för kommunen att svara.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
Finansdepartementets promemoria En ny inriktning för beskattning av tung
lastbilstrafik.
I 2017 års ekonomiska vårproposition angavs att regeringen avser att arbeta
vidare med ett förslag om en avläsningsbar och, bl.a. utifrån ett
regionalpolitiskt perspektiv, differentierad vägslitageskatt och att
återkomma till riksdagen före mandatperiodens slut. Ambitionen är att
regeringen ska lämna en inriktningsproposition om vägslitageskatt före
mandatperiodens slut.
I promemorian görs bedömningen att inriktningen bör ändras från en
tidsbaserad till en avståndsbaserad beskattning för tung lastbilstrafik.
Vägslitageskatten bör omfatta vägkategorierna europavägar, övriga
riksvägar och primära länsvägar. Dock bör de delar av detta vägnät som har
en alltför låg trafikintensitet avseende tung trafik undantas från beskattning.
Vidare bör vissa tillägg till vägnätet göras för att undvika att den tunga
trafiken annars leds om till vägar med sämre bärighet. Skatten bör
differentieras geografiskt dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels
utifrån områden där det finns respektive saknas alternativ till vägtransporter.
Skattepliktiga fordon bör vara tunga lastbilar över 3,5 ton.
Differentiering av skatten på fordonstyp bör ske utifrån fasta
fordonsegenskaper som avspeglar vägslitage. Denna differentiering bör ske
utifrån motorfordonets vikt och antal hjulaxlar samt med hänsyn till
förekomsten av draganordning. Vidare bör differentiering ske utifrån
fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med Falkenbergs Näringsliv AB
sammanställt synpunkter i en tjänsteskrivelse, vilken föreslås översändas av
kommunstyrelsen till Finansdepartementet som Falkenbergs kommuns svar
på remissen.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka den kommunala ekonomin.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-23
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Mari-Louise
Wernersson (C), Per Svensson (S) och Dahn Persson (S), att arbetsutskottet
ska meddela Finansdepartementet att Falkenbergs kommun avstår att
översända synpunkter på remissen med anledning av att den korta
remisstiden inte bereder möjlighet för kommunen att svara.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
mot Tore Holmefalks (C) med fleras ändringsyrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 125
Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil,
KS 2017/92
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i program för utomhuslek
avsätta plats för en lekplats med särskilt hög tillgänglighet.
2. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Marcelle Farjallah (S) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att skapa en
ny kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil. Motionären menar att det
finns flera lekplatser runt om i kommunen, men ingen av dessa har
tillgänglighetsprofil som därmed tillfredsställer de behov och krav barn med
funktionsnedsättning har.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen
och föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt nämnden att lämna ett
äskande om investering för ny kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil i
2018 års budgetprocess för budget 2019. Nämnden anser att det är av vikt
att höja nivån i arbetet för ökad tillgänglighet inom området för
fritidsmöjligheter. För tillfället pågår ett arbete på kultur- och
fritidsförvaltningen med att upprätta ett program för utomhuslek, vilken bör
vara fastställd innan ett eventuellt budgetäskande i enlighet med
motionärens förslag framställs.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är
av värde att alla barn ges möjlighet att på lika villkor nyttja kommunens
lekplatser för ett rikare friluftsliv. Lekplatser med en tillgänglighetsprofil
skulle kunna ses som en åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges
övergripande mål om ökad inkludering.
Enligt kultur- och fritidsnämnden kommer det lämnas ökat utrymme för ett
tydligare tillgänglighetsperspektiv i det kommande programmet för
utomhuslek gällande kommunala lekplatser som har arbetats fram av kulturoch fritidsförvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen vid
kommunstyrelseförvaltningen. Planen väntas bli politiskt fastställd av
kultur- och fritidsnämnden i juni 2018. Rimligen borde motionens förslag
om tillgänglighetsprofil därför avvakta nämnda lekplatsplan för att inte
föregripa innehållet i planen som berör det lånsiktiga utvecklings, skötseloch etableringsarbete av lekplatser som ska vara gällande framöver.
Då kultur- och fritidsnämnden är positivt inställd till motionärens förslag
eftersom dess intention stämmer ambitionsmässigt väl överens med
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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kommande program för utomhuslek, samt att motionen vidare är följsam
med kommunens utvecklingsmål om inkludering, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses bifallen då kultur- och
fritidsnämnden i så fall avser äska medel för en lekplats med
tillgänglighetsprofil för budget 2019.
Ekonomi
Om motionens förslag införlivas påverkas den kommunala ekonomin då
investeringskostnaderna uppskattas vara 12-13 miljoner kronor, enligt
kultur- och fritidsnämndens yttrande. Vidare poängterar nämnden att
kostnaden är förenat med ambitionsnivån kopplat till markberedning,
byggnation och redskap. En mer precis kostnad är att vänta vid en eventuell
utredning och äskande till budgetberedningen om lekplats med
tillgänglighetsprofil.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-27
Motion om kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil, 2017-02-14
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13, § 46
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska uppdras att i
program för utomhuslek avsätta plats för en lekplats med särskilt hög
tillgänglighet, och att motionen därmed anses bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) ändringsyrkande mot
kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar
i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)

15

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24

§ 126
Motion - Familjecentral i centrala Falkenberg, KS
2017/303
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Återremittera ärendet till Rådet för social hållbarhet för yttrande.
2. Yttrandet anhålles till kommunstyrelsen senast juni 2018.
Beskrivning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige
ska besluta att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i samarbete med
Region Halland starta en familjecentral i centrala Falkenberg. Motionären
beskriver en familjecentral som ett föräldrarum med barns bästa i centrum
där personal arbetar med uppgift att förebygga och främja barns hälsa och
utveckling, med mera. Exempel på verksamheter som bedrivs är
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande
socialtjänst. Samordning av resurser på huvudmannanivå och verksamheter
samlade på samma plats underlättar för samverkan och samarbete, enligt
motionären, som vidare anser att det föreligger stort behov av att i tid
uppmärksamma förskolebarn och familjer som är i behov av stöd och hjälp.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
motionen och förmedlar att berörda förvaltningar ska uppdras att, i
samverkan med Region Halland, utreda möjligheterna till etablering av en
familjecentral i centrala Falkenberg. Mot bakgrund av den kartläggning som
Rådet för social hållbarhet har genomfört anser barn- och
utbildningsnämnden att det är av vikt att åtgärder vidtas i den del av
Falkenberg där området Sloalyckan ingår i syfte att möta barn och ungas
uppväxtvillkor, vilket erfordrar samverkan mellan berörda parter. Nämnden
föreslår således att motionen bör bifallas.
Socialnämnden har också beretts yttra sig över motionen och förmedlar att
det för närvarande pågår ett arbete med bland annat de boende på
Sloalyckan, Falkenbergs kommun, Region Halland och Polisen, i syfte att
stärka och förbättra Sloalyckan som bostadsområde. Ett uppdrag från
kommunfullmäktige i enlighet med motionärens förslag bör avvaktas i
väntan på resultatet av det arbete som bedrivs för att därefter pröva om det
är en familjecentral bäst svarar upp mot identifierade behov. Vidare anser
nämnden att det är nödvändigt utreda lokal- och kostnadsfrågor innan
eventuellt beslut om etablering av familjecentral fattas.

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen, liksom barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden, delar motionärens uppfattning att tidiga insatser för barns
uppväxtvillkor ökar möjligheterna till god hälsa och utveckling senare i
livet. En familjecentral erbjuder verksamhet som bland annat är
hälsofrämjande och stödjande för barn och unga, samt vårdnadshavare,
vilket således är positivt.
Sedan en tid finns en öppen förskola verksam i bostadsområdet Sloalyckan i
centrala Falkenberg, där det bland annat finns tillgång till personal från
barnavårdscentralen, bibliotek, folktandvården och grannskapsarbetare. Den
öppna förskolan kan till viss del tillfredsställa de behov som finns bland de
boende i området i avvaktan på en eventuell familjecentral. Utöver den
öppna förskolans verksamhet pågår för närvarande ett dialogarbete med de
boende på Sloalyckan och ett antal samhällsaktörer, däribland Falkenbergs
kommun, som har till syfte att stärka och förbättra levnadsvillkoren i
området. Arbetet pågår under hela 2018 och väntas fortsätta även
kommande år.
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens yttrande i avseendet att
det arbete som pågår på Sloalyckan bör avvaktas innan beslut fattas om
etablering av familjecentral på i centrala Falkenberg, eftersom det först efter
arbetet tydliggörs huruvida det föreligger behov av att starta en
familjecentral i eller omkring området, samt vilka övriga behov som finns
bland de boende i området som följaktligen kan påverka familjecentralens
utbud. Mot bakgrund därav anser kommunstyrelseförvaltningen att Rådet
för social hållbarhet bör återrapporterna hur dialogarbetet med de boende på
Sloalyckan fortskridit och vilka identifierade behov som föreligger i syfte
att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området. Om en familjecentral
bedöms svara upp gentemot de identifierade behoven bör barn- och
utbildningsnämnden, i samverkan med socialnämnden och Region Halland,
utreda förutsättningarna för en etablering av familjecentral i centrala
Falkenberg. Då förutsättningarna för att etablera en familjecentral bör
utredas i ett första skede, istället för att direkt starta en etablering av
familjecentral, bör motionen anses behandlad.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi. En eventuell
utredning som synliggör förutsättningarna för en etablering av familjecentral
i centrala Falkenberg kommer att presentera översiktliga ekonomiska
konsekvenser.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-09
Motion om familjecentral i Falkenberg, 2017-05-30
Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-09-27, § 161
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-08-30
Socialnämnden 2018-02-21, § 49
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-01-25

Utdragsbestyrkande

2 (3)
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Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24

Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Tore
Holmefalk (C) och Per Svensson (S), att ärendet återremitteras för att Rådet
för social hållbarhet ska beredas möjlighet att yttra sig över motionen.
Yttrande från Rådet för social hållbarhet anhålles senast juni 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
mot Mari-Louise Wernerssons (C) med fleras ändringsyrkande och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.

Utdragsbestyrkande

3 (3)
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