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§ 118
Livsmedel – kvalitetsrutiner. Dnr KS 2013-22
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Livsmedelsleverantören Martin och Servera är Sveriges ledande restaurang- och
storköksspecialist. Falkenbergs kommun har avtal med företaget sedan drygt två år
tillbaka. Martin och Servera arbetar långsiktigt och metodiskt med kvalitetssäkring och
socialt ansvar.
Anteckning:
Stefan Calrell, försäljningschef offentliga kunder, på Martin och Servera presenterar
företagets verksamhet och redogör för företagets kvalitetsrutiner.
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§ 119
Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i
förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att planering pågår för utbyte av återstående plasttallrikar och plastglas i
kommunens skolor och förskolor.
2 Besluta att engångsmaterial såsom plasttallrikar, plastglas och plastmuggar ska bytas ut
i all kommunal verksamhet inom ett år.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Sara Grimpe Wernersson (S) 2013-02-01 om utbyte av plasttallrikar och
plastglas i skolor och förskolor.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 21/13
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, § 16/13
Yttrande från verksamhetschefen för kost- och städservice 2013-02-11
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att plasttallrikar och plastglas förbjuds i förskolors och skolors
verksamhet och byts ut mot andra och säkrare material.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar i sitt yttrande att det utifrån tillgänglig kunskap
inte finns några rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket om
att barn inte ska äta mat på plasttallrikar. Nämnden framhåller ändå att ett utbyte av
plasttallrikar och plastglas skulle kunna vara i linje med miljöbalkens försiktighetsprincip.
Nämnden pekar dock samtidigt på den konflikt som kan uppkomma gentemot en annan av
miljöbalkens principer, nämligen principen om resurshushållning.
Barn- och utbildningsnämnden anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att
plasttallrikar ska bytas ut inom alla Bun´s enheter.
Kost- och städservice redogör för förekomsten av plasttallrikar och plastglas inom
kommunens skolrestauranger och redovisar en planering för utbyte av de plasttallrikar/
plastglas som fortfarande finns kvar. Vidare hänvisar kost- och städservice, liksom miljöoch hälsoskyddsnämnden, till Livsmedelsverkets bedömningar.
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Ekonomi
Frågan om påverkan på ekonomin av ett utbyte av plasttallrikar/glas berörs i yttrandena
från barn- och utbildningsnämnden och kost- och städservice. Det medför vissa kostnader,
men dessa bedöms kunna hanteras inom budget.
Övervägande
Kanslienheten uppfattar att det utbyte av plasttallrikar/glas som planeras innebär att
förslaget i motionen är på väg att genomföras. Därmed bör motionens anses behandlad
med det som framkommer i yttrandena.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Jan Dickens yrkar på att motionen ska anses vara bifallen, istället för att anses vara
behandlad. Ingemar Johansson (C) instämmer i yttrandet.
Ingemar Johansson (C) yrkar på att engångmaterial såsom plasttallrikar, plastglas och
plastmuggar ska bytas ut i all kommunal verksamhet inom ett år. Jan Dickens (S)
instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer först proposition på Ingemar Johanssons tilläggsyrkande gentemot
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Dickens yrkande och finner det bifallet.
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§ 120
Information om Jämförelsetjänst. Dnr KS 2013-157
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2013-04-08
Sammanfattning av ärendet
Som en del i ökad kommunal transparens och som en service till medborgarna har många
kommuner infört en så kallad jämförelsetjänst där det är möjligt att, baserat på t ex
brukarundersökningar och olika nyckeltal, jämföra exempelvis förskolor, grundskolor,
äldreboende, hemtjänst och andra kommunala tjänster med varandra.
Syftet är att efter att jämförelsetjänsten presenterats i olika grupperingar lämna ett
beslutsförslag avseende implementering till KSAU för politiskt ställningstagande.
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§ 121
Framtidens hemsjukvård. Dnr KS 2013-138
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Rapporten Framtidens hemsjukvård syftar till att göra en översyn och hitta
förbättringsområden. Förslaget innebär ett samlat ansvar för hemsjukvården och i
rapporten presenteras tre alternativ på hur detta kan arrangeras:
- Ansvaret samlas hos kommunerna
- Ansvaret samlas i en gemensam nämnd/kommunalförbund (delat ansvar)
- Ansvaret samlas hos regionen.
Vilket alternativ som Falkenberg ska förespråka arbetas fram enligt angiven tidsplan.
Förslagen har diskuterats i socialnämndens arbetsutskott, vilka förespråkar att ansvaret
samlas hos kommunerna.
Datum
2013-03-19
2013-03-27
2013-04-02
2013-04-03 till 2013-04-15
2013-04-10
2013-04-16

Forum
KSAU
SN
KSAU

2013-04-24
2013-05-22

KB
KB

SNAU
KSAU

Aktivitet
Fastställa tidsplan
Tjänstemannadragning förslaget
Tjänstemannadragning förslaget
Politisk dialog i respektive parti
Diskussion/övervägande om inriktning
Diskussion/beslut om inriktning
(Ordf. och FC från SN deltar)
Inriktning Falkenberg
Politisk styrgrupp utifrån inriktning
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§ 122
Handelspolicy. Avrapportering av samråd. Dnr KS 2011-23
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
2 Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar, fast ersätta formuleringen
”bedöms inte lämpligt” med ”bedöms mycket olämpligt”.
3 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram antagandehandling.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2013-04-10
Samrådsredogörelse, 2013-04-10
Förslag till Handelspolicy, 2013-04-10
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2012-03-13 § 48 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny
handelspolicy med utgångspunkt från handelsutredningen ”Handeln i Falkenberg” (NIRAS
2012-02-20). Som bilaga till handelsutredningen finns ”Tillgänglighetsstudie dagligvaror
Falkenbergs stad” (NIRAS 2012-03-09). Ett förslag till Handelspolicy har varit ute på
remiss under tiden 28 november 2012 – 31 januari 2013.
Inkomna yttranden omfattar ett brett spektrum av frågeställningar från övergripande nivå,
rörande lokalisering, till en mer detaljerad nivå avseende utformning och fysisk miljö.
Synpunkter på övergripande nivå berör främst bilparkering, lokalisering och tänkbart utbud
av sällansköpshandel i externa/halvexterna lägen i staden, handelsutvecklingen i Ullared
samt vikten av satsning i centrum.
Klicka här för att ange text.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har sammanställt och kommenterat inkomna yttranden i en
samrådsredogörelse. Följande revideringar av handelspolicyn föreslås:
1. Under avsnittet 2 ”Mål för handeln i Falkenbergs kommun”/Staden; punkten om
”Fri etablering av bostadsnära dagligvaruhandel” kompletteras med
”…dagligvaruhandel i mindre skala”.
2. Under avsnittet ”Mål för handeln i Falkenbergs kommun”/Övriga tätorter; punkten
om ”Fri handel för övriga tätorter.” justeras till ”Fri etablering av efter gjord
lämplighets- och lokaliseringsprövning.”
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3. Riktlinje för Tånga handelsområde revideras med ”sällanköpshandel inom
beklädnad och skor m.m. (shopping) bedöms inte lämpligt”.
4. Under avsnitt 3 ”Riktlinjer för staden”, punkt 3. Lokalt centrum; komplettera med
”Sällanköpshandel inom beklädnad och skor bedöms inte lämpligt”.
5. Under avsnitt 3 ”Riktlinjer för staden”, punkt 5. Smedjeholm; revideras med
”Verksamhetsanknuten sällanköpshandel och volymhandel tillåts. Beklädnad och
skor bedöms inte lämpligt inom området.”
6. Komplettera handelspolicyn med en kort lägesbeskrivning av e-handeln i Sverige.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att samrådsredogörelsen med förslag till revideringar
ligger till grund för framtagande av antagandehandling.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Ingemar Johansson (C) yrkar på att formuleringar i föreslagna revideringar 3, 4 och 5
ändras från ”bedöms inte lämpligt” till ”bedöms mycket olämpligt”. Jan Dickens (S)
instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
Ingemar Johanssons yrkande.

9 (21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-16

§ 123
Detaljplan för kv Dalkullan 1 m fl, Tånga handelsområde.
Avrapportering av samråd. Dnr KS 2011-198
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna avrapportering av samråd.
2 Anteckna informationen i koncept till samrådsredogörelse.
3 Anteckna informationen om handel i stadsplaneringen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2013-04-10
Orienteringskarta
Koncept till samrådsredogörelse, 2013-04-10
Planbeskrivning (samrådsskede), 2012-09-26
Plankarta (samrådsskede), 2012-09-26
Illustrationskarta (samrådsskede), 2012-09-26
Sammanfattning av ärendet
Arbete med att ta fram en ny detaljplan för kv Dalkullan 1 m fl, Tånga handelsområde,
pågår. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av handel och kontor. Ett
planförslag omfattande cirka 25 000 kvm handel har varit ute på samråd hösten 2012.
Stadsbyggnadskontoret har sammanställt och kommenterat inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse. Synpunkterna berör främst trafikalstringen och förslag till trafiklösning, riskhänsyn till Västkustbanan samt dispositionen/utformningen av föreslagen
bebyggelse.
Efter samrådet har avstämningsmöten skett med fastighetsägaren. Kommunen har beställt
en fördjupad trafikutredning och den är i stort färdig. Fastighetsägaren har tagit fram ett
PM Riskhänsyn. Denna har delgetts länsstyrelsen. Under perioden efter samrådet har även
centrumarbetet och kommunens arbete med riktlinjer för handelsetableringar
(handelspolicyn) förts vidare.
En fördjupning av trafikutredningen är under framtagande.
Klicka här för att ange text.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret informerar om inriktningen i koncept till samrådsredogörelse.
Västkustbanan är en mycket viktig och strategisk transportkorridor för person- och
godstransporter, såväl idag som för lång tid framöver. Utöver hänsyn vad gäller hälsa och
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säkerhet bedömer kommunen det viktigt att beakta transportkorridorens utvecklingspotential samt eventuella framtida förändringar av stationens spårområde. Det är mycket
svårt att i dagsläget spekulera i reella mått, men förutsättningen ska beaktas. En annan
viktig strategisk fråga är annonseringen av Falkenberg/mötet med staden och vyn från
järnvägsstationen. Uppförande av en eventuell vall eller mur riskerar att anonymisera detta
möte. Utrymme ska skapas för en planteringszon närmast Västkustbanan. Mot bakgrund av
flera planerings- och gestaltningsaspekter samt avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen föreslås bebyggelsens avstånd till Västkustbanan justeras. Bebyggelse ska
placeras på minst 50 meters avstånd från närmaste rälsmitt. Det utgör rekommenderat
basavstånd för industri utmed Västkustbanan, i enlighet med Riskanalys av farligt gods i
Hallands län, Meddelande 2011:19 samt inriktningen i länsstyrelsens yttrande.
Illustrationsförslaget i samrådsskedet redovisar en mycket stor byggnadsvolym. Den
sammanhängande stora volymen har en främmande skala i en framtida stadsmiljö och i ett
område med mer uppbruten bebyggelsestruktur samt att volymen är sluten mot infarten till
Falkenberg. För att skapa genomsikt från omgivningen till handelsområdet och vidare mot
kulturmiljön vid Stomma kulle och Stafsinge kyrka ska byggnaden delas i minst 2
byggnadskroppar. Enligt beslut i samband med godkännande av Gestaltningsprogram för
väg 154 ska bebyggelsen utformas med stor omsorg. Områdets disponering och
markplanering ska ses över för att säkerställa ett väl gestaltat område. I samband med
fortsatt planarbete ska en översyn ske av byggnadsstrukturen, placering och utformning
etc.
En ny handelspolicy är under framtagande och ett förslag har varit på remiss under
höst/vinter 2012-2013. Förslaget till policy anger att stadscentrum är Falkenbergs primära
och mest allsidiga handelsplats. Policyn pekar ut Tånga handelsområde som stadens andra
primära handelsplats. I Tånga handelsområde föreslås inriktningen vara dagligvaruhandel
och sällanköpshandel med inriktning volymhandel. Tånga handelsområde bedöms inte vara
lämpligt för traditionell shopping; beklädnad och skor etc. Planförslaget föreslås därför
kompletteras med planbestämmelse som anger att handel ska lokaliseras till markplan.
Möjligheten att med planbestämmelse styra innehållet inom sällanköpshandel är begränsat.
Planförslaget möjliggör en bygghöjd för kontor på upp till 4-5 våningar, på del av
bebyggelsen. Andelen föreslås utökas från att omfatta 20% av byggelsens längd till att
omfatta 30%. Den högre bebyggelsen ska lokaliseras till planområdets södra del. Detta för
att bland annat tydliggöra och förstärka mötet med staden.
Den pågående trafikutredningens resultat ska inarbetas i planförslaget.
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§ 124
Detaljplan för del av Hjortsberg 4:1 m fl, Kristineslätts
idrottsområde – avrapportering av samråd. Dnr KS 2012-160
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna revideringar och ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram granskningshandlingar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2013-04-10
Samrådsredogörelse, daterad 2013-04-10
Samrådsmöte 2012-11-28 – minnesanteckningar & deltagarlista
Kartbilaga
Samrådshandlingar 2012-11-14 – illustrationskarta
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat och samrått förslag
till detaljplan för del av Hjortsberg 4:1 m.fl., Kristineslätts idrottsområde. Syftet med
samrådsförslaget var att pröva förutsättningarna för uppförande av en ny fotbollsarena
inom planområdet. Även pröva möjligheterna för en kombihall och flera
idrottsanläggningar samt möjligheten att samla delar av kommunens parkförvaltning i
området. Förslaget samråddes med tre olika illustrationsalternativ (se bifogat
beslutsunderlag) för att visa på de olika möjligheter som det flexibla planförslaget innebar.
Samrådet, som bedrevs 2012-11-21 till 2012-12-21, beskrivs närmare och inkomna
yttranden finns redovisade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter
berör främst trafiken i området samt det faktum att planförslaget eventuellt innebär en
rivning av de bostadshus som har pekats ut i rapporten Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse som togs fram 2006. Vidare berörs frågor kring belysning och buller från
fotbollsarenan, eventuell förekomst av föroreningar, gestaltningen av området samt dess
sammanhang/tillhörighet till rekreations- och parkområdet söder om planområdet.
Utöver inkomna och redovisade yttranden i samrådsredogörelsen har Gatu- och
trafikavdelningen i efterhand inkommit med önskemål om att planlägga för en
cirkulationsplats i korsningen Kristineslättsallén/Skogsvägen vilket medför en ny dragning
på avslutningen av Skogsvägen. Man vill även planlägga Skogsvägen och föreslagen GCväg som ett vägområde i plankartan.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att samrådsredogörelsen godkänns, redogörelsens
redovisade revideringar och kompletteringar med anledning av inkomna yttranden
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genomförs och att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram
granskningshandlingar.
Förutom framtagandet av en trafikutredning är de större frågor som behöver diskuteras och
utredas inför granskningsskedet bl a eventuell placering av parkförvaltningens verksamhet
inom idrottsområdet. Även dragningen av GC-stråket i nord-sydlig riktning och områdets
sammanhang gentemot parkområdet söderöver, samt vilka eventuella gestaltningskrav som
skall införas i plankartan, är frågor som behöver diskuteras.
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§ 125
Överlåtelse av optionsavtal med Carlsberg Sverige AB.
Dnr KS 2013-155

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna överlåtelse av optionsavtal med Carlsberg Sverige AB gällande del av
Slätten 1:1.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Carlsberg Sverige
Överlåtelse av avtal
Optionsavtal nr. 186
Sammanfattning av ärendet
Carlsberg Sverige AB har ett optionsavtal för den industrimark som gränsar till deras
fastighet. Avtalet upprättades 2011 och har en giltighetstid på 10 år. Avtalet upphör
automatiskt att gälla 2020-12-31 om det ej har nyttjats.
Från och med den 1 april 2013 går den verksamhet som rör Carlsbergs produktion och
logistik över i ett helägt dotterbolag, Carlsberg Supply Company Sverige AB. Carlsberg
Sverige AB vill därmed att befintligt optionsavtal överlåts till Carlsberg Supply Company
Sverige AB.
Ekonomi
Ingen påverkan.
Övervägande
Markområdet som ingår i optionsavtalet utgör en naturlig förlängning av Carlsbergs
befintliga verksamhet.
Carlsberg Supply Company Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Carlsberg Sverige AB.
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§ 126
Ändring av delegationsregler för kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Dnr KS 2013-62

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avsnitt 15, med tillhörande bilaga 6, avseende viss delegation till räddningstjänsten tas
bort från delegationsreglerna för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Gällande delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet/Övervägande
Kommunstyrelsen beslöt enligt § 70/13 om vissa ändringar i kommunstyrelsens
delegationsregler, bl a med anledning av att räddningstjänsten inte längre ingår i
ansvarsområdet. Av underlaget till detta beslut framgick inte klart att även avsnitt 15 (med
tillhörande bilaga) avseende ”Delegation som avser tillämpning av räddningstjänstlagen,
räddningstjänstförordningen, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt lagen om
brandfarliga explosiva ärenden” skulle utgår ur delegationsreglerna.
Kanslienheten föreslår att detta förtydligas med ett kompletterande beslut.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 127
Godkännande av investeringsprojektet flispanna på
växthuset. Dnr KS 2013-147

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt flispanna växthuset med en
projektbudget på 950 tkr.
Arbetsutskottet beslutar
1 Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför nästa kommunstyrelsesammanträde
komplettera med vilka energikostnadsbesparingar som förslaget investeringsprojektet
innebär.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2013 § 20
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet flispanna växthuset.
Ekonomi
I investeringsplan 2013-2017 är 950 tkr avsatta för projektet. Efter bearbetad beräkning
bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen är
beräknad till 124 tkr och avsatt i budget.
Övervägande
Projektet flispanna växthuset är i investeringsplan 2013-2017 belagd med anmärkningen
bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före
genomförande. Kultur- och fritidsnämnden har efter samråd med byggavdelningen bedömt
att tekniska nämnden inte behöver fatta beslut angående denna investering.
Yrkande och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att förslaget inför nästa kommunstyrelsesammanträde
kompletteras med eventuell information om vilka energikostnadsbesparingar som förslaget
innebär.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
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§ 128
Utredning avseende vinterdäck för kommunala fordon.
Dnr KS 2012-428

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uttala att dubbade vinterdäck inte längre får inköpas till kommunala fordon.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-22 ” Vilken typ av vinterdäck bör
användas på kommunala fordon i Falkenberg”.
Sammanfattning av ärendet och övervägande
Ärende i frågan väcktes av Claes Ljung (M). Beslut togs 2013-01-08 av kommunstyrelsen
att bäst lämpade däcktyp för fordonsflottan skulle utredas av
kommunstyrelseförvaltningen. Utredningen skall innehålla miljömässiga-, ekonomiskaoch säkerhetsmässiga konsekvenser.
Ekonomi
Aktuellt förslag bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Baserat på miljö/hälso-, säkerhets och ekonomiska faktorer anser
kommunstyrelseförvaltningen att en övergång från dubbdäck till odubbade vinterdäck kan
genomföras utan att säkerheten påverkas nämnvärt för fordon som huvudsakligen
uppehåller sig i stadsnära miljö. Övergången sker genom att inga nya inköp av dubbdäck
görs inför kommande vintersäsong, uppskattningsvis 1/3 av däcken byts ut varje år.
För de fordon som i stor utsträckning färdas utanför tätorter, bland annat hemtjänstens
fordon, är rekommendationen att dessa till en början inte byter däcktyp.
Efter den första vintersäsongen där delar av kommunens fordonsflotta använt dubbfria
vinterdäck bör en utvärdering av resultatet göras för att fastställa om det är försvarbart att
gå vidare med byte till dubbfria vinterdäck för samtliga av kommunens fordon.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Claes-L Ljung (M) yrkar på att endast första beslutsmeningens första mening behålls i
beslutsförslaget och att ordet ”bör” i denna mening ersätts med ”får”. Jan Dickens (S)
instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
Claes-L Ljungs yrkande.
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§ 129
Samordning av liknande verksamheter inom tekniska
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Vivab och Fabo.
Dnr KS 2012-34

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 För närvarande inte vidta några ändringar i kommunens organisation.
2 Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att närmare undersöka lokalbehovet samt
lokalisering för park- och växthus i samband med flyttningen från Kristineslättsområdet.
Beslutsunderlag
Utredning daterad november 2012
Kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat 2013-01-22
Tekniska nämndens yttrande daterat 2013-01-23
Falkenbergs Bostads AB yttrande daterat 2013-01-28
Vivab:s yttrande daterat 2013-02-15
Sammanfattning av ärendet och övervägande
Inom kommunkoncernen utförs arbeten med grönytor, yttre städning m m av tekniska
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Vivab och Fabo.
Kommunstyrelsen, § 36-12, gav ett utredningsuppdrag att titta närmare på samordning av
liknande verksamheter inom dessa nämnder samt undersöka möjligheten att
konkurrensutsätta samordningsförslaget som helhet och samtidigt göra en ekonomisk och
verksamhetsmässig konsekvensbeskrivning.
Alla fyra remissinstanserna instämmer i utredarens förslag och har inget övrigt att tillföra
utredningen.
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§ 130
Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande
uthyrning av FaBo´s lägenheter. Dnr KS 2012-400

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att de åtgärder som redovisas i FaBo´s yttrande innebär att motionens
intentioner till stor del har uppfyllts
2 Motionen ska med detta anses behandlad
Beslutsunderlag
Motion 2012-11-28 från Marcelle Farjallah (S) om ”bättre villkor för vissa grupper
gällande uthyrning av lägenhet i FaBo AB”.
Yttrande från FaBo´s styrelse, § 35/13.
Sammanfattning av ärendet
Marcelle Farjallah (S) föreslår i motion till kommunfullmäktige att FaBo ska få i uppdrag
att införa en liknande modell som tillämpas i Halmstad och Varberg avseende
uthyrningspolicy personer som uppbär försörjningsstöd eller studielån. Nuvarande
riktlinjer inom FaBo innebär att försörjningsstöd inte godkännes som inkomst och att
studielån/stöd godkännes om det inte understiger 100 000 kr/år.
I FaBo´s yttrande anges att bolaget beslutat ändra i kredit- och uthyrningspolicyn så att
försörjningsstöd i fortsättningen ska räknas som inkomst. Av yttrandet - och genom
kontakt med bolaget - framgår också att kravet på årlig inkomst kommer att ändras till ett
belopp motsvarande två gånger årshyran.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Kommunens krav på affärsmässighet i
bolagets verksamhet regleras i bolagsordning och ägardirektiv.
Övervägande
Kanslienheten bedömer att FaBo genom de redovisade åtgärderna sitt beslut till stor del
uppfyllt motionens intentioner och att den därmed kan anses behandlad.
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§ 131
Medborgarförslag om möjligheter till naturundervisning
utomhus för kommunens skolor. Dnr KS 2012-438

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Medborgarförslaget om möjligheter till naturundervisning utomhus ska anses behandlat
genom barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit 2012-12-17, om möjligheter till naturundervisning utomhus
för kommunens skolor.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, § 15/13.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innebär att varje skola bör ha tillgång till vissa naturtyper i sitt
närområde för att underlätta naturundervisning utomhus.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande olika aspekter vid planeringen av en
skola och framhåller också att utomhuspedagogik är ett viktigt inslag i undervisningen.
Vidare redovisas hur nämnden avser att arbeta att man i detaljplaner ska beakta inverkan
på skolors och förskolors användning av grönområden och skogar.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kanslienheten har inget att tillägga till det som redovisas i barn- och utbildningsnämndens
yttrande.
Yrkande
Jan Dickens (S) yrkar bifall på kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 132
Kurser/Anmälningar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m,
daterad 2013-04-16.
Bilaga AU § 132/13

Klicka här för att ange text.
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