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§ 215
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2017-2021.
(AU § 218) KS 2016-278
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt noterar att rapport över
investeringsbehovet på Hertings kraftverk lämnats och att även den frågan överlämnas till
budgetberedningen.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till investeringsbudget för 2017-2021.
2 Överlämna förslaget till budgetberedningen för vidare behandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2017-2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till investeringsbudget 2017-2021.

4 (43)

Kommunstyrelsen 2016-08-09

§ 216
Hantering av ränte- och amorteringsfria lån. (AU § 204)
KS 2015-263
Per-Gunnar Andersson (S) anmäler jäv och i hans ställe tjänstgör Kristina Hallberg (V)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge kommunstyrelseförvaltningen uppdrag att, utifrån beskriven kategorisering, gå
igenom och hantera avtal enligt förslaget.
Beslutsunderlag
Beslutförslag 2016-06-10, inklusive bilaga med förteckning över ränte- och
amorteringsfria lån
Kommunstyrelsen 2016-04-05, § 104
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har historiskt beviljat ett antal lån till föreningar och organisationer
under perioden 1983-2010. I arbetet med att utreda hur vi skall hantera dessa fordringar har
Anders Bengtsson, tidigare handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen, konsulterats.
Syftet med lånen har varit att hjälpa föreningen med sin verksamhet. Andemeningen har
varit att lånen egentligen varit bidrag. Utfärdade skuldebrev, uttagna pantbrev,
borgensförbindelser och andra villkor har upprättats för att säkerställa att tillskjutna medel
inte skulle hamna i fel händer om föreningen upplöstes eller egendom sålts.
Något som ytterligare styrker denna slutsats är att lånen inte finns bokförda i kommunens
balansräkning som fordran.
Numera finns en ny rutin för att hantera utlåning till föreningar och liknande
organisationer. Föreningen erhåller då ett lån med amorteringsplan och ränta. Föreningen
har möjlighet att ansöka om stöd för räntekostnaden hos Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att
utreda och komma med förslag på hur kommunens fordringar på föreningar utanför
balansräkningen skall hanteras. Frågan är hur kommunen skall hantera avtalen och
fordringarna. För att komma vidare vill utredaren, ekonomiavdelningen på
kommunstyrelseförvaltningen, att ett principbeslut erhålls där riktningen för arbetet
fastställs. När arbetet är utfört redovisas alla avtal med notering om hur ärendet behandlats.
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Tanken är att samtliga motparter skall informeras om hur deras avtalsförhållande med
kommunen kommer att se ut framöver, vissa avtal kommer att makuleras andra kommer att
ersättas/förnyas.
Fordringarna är sammanställda i en förteckning som omfattar ca70 avtal med ca 64 olika
motparter och bidrag/lån om totalt ca 69 mkr. Förteckningen är preliminärt kategoriserad
enligt punkt 1-4 nedan. Det kan finnas fler avtal mellan kommunen och ideella
föreningar/andra aktörer än de som listats i detta uppdrag, samma principer som beskrivs i
detta förslag skall gälla aven dem. Tanken är att alla föreningar/aktörer vilka hyr, eller på
annat sätt, begagnar sig av kommunala rättigheter skall omfattas av ett hyres-, arrendeavtal
som reglerar hyra, underhåll, och ansvar i övrigt.
De olika kategorierna är:
1. Bygdegårdar och Folkets hus (Samlingslokaler)
2. Ideella föreningar vilka äger sin egen mark och sin egen byggnad (IF på egen mark i
egen byggnad)
3. Ideella föreningar vilka bedriver verksamhet på kommunens mark i kommunens
byggnad (IF på kommunens mark i kommunens byggnad)
4. Ideella föreningar vilka bedriver verksamhet på kommunens mark i egen byggnad,
byggnad på ofri grund (IF på kommunens mark i egen byggnad)
1. Samlingslokaler:
Samlingslokalerna har under perioden erhållit lån från Boverket vilka varit villkorade av
att kommunen också skjutit till medel. Samlingslokalerna ägs av respektive förening och
kommunen har pantbrev som säkerhet för lånen. Fastigheterna värderas i vissa fall till
betydande belopp och det finns anledning till att kommunen säkerställer att dessa
fastigheter finns kvar som samlingsplatser på respektive ort i kommunen och inte avyttras.
Förslaget är att avtalen med föreningarna ses över och skrivs om. Arbetet bör ske i samråd
med jurist, de nya avtalen ses över, pantbreven inventeras, säkerheter bedömas etc. Vilka
stöd får kommunen ge till näringsverksamhet? Önskemål från föreningar om att
kommunen skall lämna tillbaka uttagna pantbrev utan att skulden regleras bör inte bifallas.
En saldouppgift på lånet bör skickas ut till samlingslokalföreningarna årligen för att
aktualisera skulden.
2. IF på egen mark och i egen byggnad:
Lån till ideella föreningar vilka äger sin egen mark och bedriver verksamhet i egen
byggnad bör skrivas ner till noll och pantbreven återlämnas 20 år efter lånets utbetalning.
Översynen bör leda till en förenkling och minskad administration för båda parter. Frågan är
hur stor risken är att tillgångar som skapats med kommunala medel avyttras eller på annat
sätt hamnar i fel händer 20 år efter tidpunkten för bidraget? Bedömningen är att risken är
ringa.
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I de fall kommunen innehar säkerheter i form av till exempel pantbrev i föreningars
fastigheter kan det innebära en begränsning i föreningens möjlighet till finansiering av
verksamheten, vilket indirekt påverkar föreningslivet hämmande.
Grundläggande bör vara att föreningar som bedriver verksamhet på egen mark och i egen
byggnad skall hantera sina egna tillgångar. Föreningarna finansierar sin verksamhet via
medlemsavgifter och sponsring samt i förekommande fall olika bidrag och stöd.
3. IF på kommunens mark i kommunens byggnad:
Lån till ideella föreningar vilka bedriver sin verksamhet på kommunens mark i
kommunens byggnad bör skrivas ner till noll och eventuella säkerheter återlämnas 20 år
efter lånets utbetalning. Avtalet ersätts med ett hyres-, arrendeavtal som reglerar
förhållandet i alla delar.
Föreningen ansvarar för allt underhåll av marken.
Byggnader: Yttre underhåll (ventilation, yttre ytskikt, tak etc.) bör skötas av kommunen
och inre underhåll (städning, rep av toaletter, kranar etc.) hanteras av föreningen
Villkoren i underhållsavtalen avseende inre och yttre underhåll bör upprättas i samråd med
Bygg- och projektenheten på kommunen och vara enhetliga för denna typ av avtal.
Mark och exploateringsenheten ansvarar för innehållet i arrendeavtalet i alla delar,
exempelvis; mark, byggnader, drift och underhåll. Bygg och projektenheten ansvarar för
byggnaderna. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bidragsfrågorna från
föreningarna.
Föreningarna finansierar sin verksamhet via medlemsavgifter och sponsring samt i
förekommande fall olika bidrag och stöd.
4. IF på kommunal mark i egen byggnad (byggnad på ofri grund):
Lån till ideella föreningar vilka bedriver sin verksamhet på kommunens mark i egen
byggnad bör skrivas ner till noll och eventuella säkerheter återlämnas 20 år efter lånets
utbetalning. Avtalet ersätts med ett arrendeavtal som reglerar förhållandet i alla delar.
Föreningen ansvarar för allt underhåll av såväl mark som byggnad.
Mark och exploateringsenheten ansvarar för innehållet i arrendeavtalet i alla delar,
exempelvis; mark, drift och underhåll. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för
bidragsfrågorna från föreningarna.
Föreningarna finansierar sin verksamhet via medlemsavgifter och sponsring samt i
förekommande fall olika bidrag och stöd.
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Ekonomi
Då skulden inte finns i kommunens balansräkning innebär det ingen ytterligare kostnad om
skulderna skrivs ner till noll. Om kommunen får in pengar kommer det att redovisas som
en intäkt. Tanken är att säkerställa att inte lämnade bidrag hamnar i fel händer utan arbetar
kvar i Falkenbergs föreningsverksamhet.
Den nya hanteringen av IF på kommunal mark och IF i egen byggnad på kommunal mark,
medför en merkostnad men nuläget innebär dolda kostnader då kommunen med jämna
mellanrum tvingas att finansiera renoveringar av denna typ av anläggningar som ägs av
kommunen. Det finns i dagsläget ingen rutin för hur dessa anläggningar hanteras.
Övervägande
Beslut är komplicerat som bygger på många olika aspekter. Hanteringen bör beakta
effekten av att ha ett fungerande föreningsliv i kommunen. Viktigt att understödja
engagemanget i de ideella föreningarna vilka uppfostrar, tar hand om och sysselsätter
många ungdomar som kommunen i annat fall riskerar att får kostnader för.
Beakta reglerna i kommunallagen om att inte gynna enskilda företag med vinstintresse.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), på återremiss med
följande motivering: att remittera förslaget till föreningarna för yttrande.
Filip Bertilsson (M) yrkar, med instämmande av Georgia Ferris (KD) och Jan Berge (MP),
bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Per Svenssons (S) m fl återremissyrkandet. Om
kommunstyrelsen beslutar att avslås återremissyrkandet ställs arbetsutskottets förslag till
beslut under särskild proposition.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner efter
acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutar avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst för Per Svenssons (S) m fl återremissyrkande.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Claës-L Ljung (M)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Filip Bertilsson (M)
Marcelle Farjallah (S)
Lars Fagerström (L)
Kristina Hallberg (V)
Georgia Ferris (KD)
Lennart Torstensson (S)
Jan Berge (MP)
Anders Jansson (SD)
Mari-Louise Wernersson (C)
Resultat

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

Med åtta (8) Ja-röster och fem (5) Nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå
återremissyrkandet.
Mot bakgrund av resultatet av omröstningen beträffande återremissyrkandet ställer
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner efter
acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Ajournering 09.50-10.10
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§ 217
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja
Falkenbergs kommun som utförare av personlig
assistans. (AU § 219) KS 2015-48

KF

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att kommunstyrelseförvaltingens ekonomiavdelnings uppdrag att utreda de
ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har
redovisats.
2 Med hänvisning till den ekonomiska utredningen och de av kommunfullmäktige
fastställda ”Riktlinjerna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” avslå
medborgarförslaget.
3 Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling med fast pris för att i högre grad
säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande personalens utbildning och
kompetens säkerställs.
4 Härmed upphävs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26, § 105, andra beslutssatsen
om att ”tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi”.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-04
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av
personlig assistans, 2015-01-29
Socialnämnden 2015-03-25, § 58
Kommunstyrelsen 2015-08-11, § 185
Kommunfullmäktige 2015-08-25, § 127
Socialnämnden 2016-02-24, § 21
Socialnämnden 2016-03-23, § 38
Kommunstyrelsen 2016-04-05, § 138
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 105
Ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse 2016-06-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28, § 219
Ekonomiavdelningen, kompletterande tjänsteskrivelse 2016-08-04
Sammanfattning av ärendet
Iréne Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att
välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. Tidigare erbjöds personlig
assistans i kommunal regi, vilket dock ändrades för en tid sedan och ersattes därefter av
privata utförare. Förslagsställaren anser att personer som beviljats personlig assistans ska
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få utökad valfrihet att välja utförare, där bland annat Falkenbergs kommun ska finnas som
alternativ.
Socialnämnden har i sitt remissvar i mars 2015 uppgett dels att nämnden upphandlat
personlig assistans för perioden 2013-06-01—2017-05-31 dels att nämnden inte kommer
fatta beslut om personlig assistans i egen regi eller ny upphandling innan den nuvarande
avtalsperioden går ut.
Kommunstyrelsen föreslog i augusti 2015 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att avtalet går ut den 31 maj 2017, dels huruvida Falkenbergs kommun
ska bedriva personlig assistans i helt egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något
som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan avtalsperioden går ut och dels
därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, genom en minoritetsåterremiss, att behov
finns för att utreda de ekonomiska konsekvensera av ett kommunalt alternativ ytterligare.
Socialnämnden har, efter fullmäktiges beslut om återremiss, i sitt remissvar i februari 2016
i huvudsak konstaterat att det är svårt att fastslå om det nu går att bedriva en mer
kostnadseffektiv personlig assistan i egen regi än vad som gjordes 2012, då detta skulle
kräva en omfattande utredning kring hur arbetet såg ut då och vilka förbättringar som
skulle kunna göras. Dock konstaterades utifrån de framtagna uppgifterna att det finns en
risk för ökade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor, exklusive
kostnader för uppstart och administration.
Socialnämnden har därefter i mars 2016 beslutat att godkänna förslag om att upphandla
utförare av personlig assistans, där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare.
Kommunstyrelsen föreslog i april 2016 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att socialnämnden i mars 2016 beslutat att, för perioden efter 2017-05-31,
upphandla utförare av personlig assistans där den enskilde valt kommunen som
assistansanordnare och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
(ekonomiavdelningen) för att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive
statsbidraget för LSS-utjämning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans och
att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi.
Ekonomiavdelningen och socialnämnden har vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni
2016 presenterat ett underlag, beräknat på 40 tillkommande brukare, avseende de totala
ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning, för ett kommunalt
alternativ för personlig assistans. Tjänsteskrivelsen presenterar en sammanställning av
ökade nettokostnader vad avser dels timersättning i kombination med ökad LSS-utjämning
och dels för administration.
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Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonomiavdelningen kompletterat underlaget med
motsvarande beräkning för 25 tillkommande brukare respektive 110 tillkommande brukare,
sistnämnda är samtliga brukare i kommunen idag.
Kommunfullmäktige antog i mars 2009 ”Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal
verksamhet”. Av dessa framgår under rubriken 3.1 ”Facknämndernas ansvar” bl.a.
följande: ”Fatta beslut om viss verksamhet skall utsättas för konkurrens. Som
beslutsunderlag skall redovisas om det är möjligt/lagligt att konkurrensutsätta
verksamheten, om det utifrån kvalitetssynpunkt är lämpligt och om det är ekonomiskt
försvarbart.
Ekonomi
Den ekonomiska utredningen, som kommunfullmäktige efterfrågade i samband med
återremissen i april 2016, visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett
antagande om 40 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar
per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 5 295 tkr årligen.
Den komplettering som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade i juni 2016 visar att
den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 25 tillkommande
brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad
administration, leder till ökade nettokostnader om 3 406 tkr årligen. Motsvarande summa,
vid ett antagande om att snittet istället uppgår till 321 assistanstimmar per månad för de 25
tillkommande brukarna, visar på ökade nettokostnader om 4 778 tkr. Det är rimligt att anta
att kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 115 och 321 timmars assistans per
månad vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Vid ett antagande om att alla
befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgår till 110 personer, väljer kommunen som
utförare visar på ökade nettokostnader om 13 910 tkr.
Övervägande
Av socialnämndens reglemente § 4 framgår att nämnden har, att inom ramen för anvisade
medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvar för verksamhet
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av kommunfullmäktiges
riktlinjer för konkurrensutsättning framgår att facknämnderna ansvarar för att besluta om
konkurrensutsättning, vilket också skett i denna fråga genom socialnämndens beslut i mars
2016.
Av nämnda riktlinjer framgår även att vid beslut om konkurrensutsättning ska beaktas bl.a.
om det är ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till dessa riktlinjer och vad som
framkommit i den ekonomiska utredningen, om de avsevärt ökade nettokostnaderna som
skulle uppkomma om den här aktuella delen av personlig assistans återgår till kommunal
regi, bör verksamheten, på sätt som socialnämnden beslutat i mars 2016, fortsatt
upphandlas.
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Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), bifall till
medborgarförslaget och att kommunen ska tillhandahålla personlig assistans i egen regi fr
o m 1 juni 2017 och att således ingen upphandling ska ske för kommande period samt
bifall till första beslutssatsen om att uppdraget om de ekonomiska effekterna redovisats.
Jan Berge (MP) yrkar, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Mari-Louise Wernersson
(C), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Lars Fagerström (L), bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Jan Berge (MP) yrkar vidare, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Mari-Louise
Wernersson (C), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Lars Fagerström (L), att
punkt 3 i kommunstyrelseförvaltningens förslag blir punkt 4 och att en ny punkt 3 förs in i
beslutet med följande lydelse: "Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling
med fast pris för att i högre grad säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande
personalens utbildning och kompetens säkerställs".
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Per Svenssons (S) m fl yrkande mot
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställs Jan Berges (MP) m fl
tilläggsyrkande under särskild proposition
Ordföranden ställer ovannämnda propositioner och finner efter acklamationsförfarande att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Jan
Berges (MP) tilläggsyrkande.
Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Avvikande mening
Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
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§ 218
Överföring av centrala budgetmedel – justering budgetramar för
löneökningar m.m. (AU § 205) KS 2016-133
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Centralt budgeterade medel för löneökningar (exklusive Kommunal) samt höjda
politikerarvoden 2016 förs över till nämnderna med totalt 20 179 tkr enligt
beslutsunderlag.
2 Nämndernas ramar 2017 justeras med ytterligare tre månaders ökning för att uppnå
helårseffekt på 2016 års löneökning med totalt 6 627 tkr enligt beslutsunderlag.
3 Socialnämndens budgetram minskas med 1 280 tkr och barn- och utbildningsnämndens
budgetram ökas med 1 280 tkr för justering av internhyrorna 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-13
Sammanställning nämndernas ramar 2016
Kompensation för löneökningar avtal 2016
Sammanfattning av ärendet
I budget 2016 har medel till löneökning avsatts centralt. Samtliga fackförbund förutom
Kommunal är klara med avtalen. Nämnderna kompenseras i och med detta beslut för
löneökningar, exklusive kommunal. Resterande kompensation planeras till september.
Löneavtalen för 2016 visar en generell löneökning för de tillsvidareanställda med 3,4 %,
(exklusive Kommunal och oorganiserade). Beräkning av budgetfördelningen bygger på att
full kompensation utgår till nämnderna för löneökning under perioden april till december.
Denna kompensation uppgår till 19 879 tkr.
Löneökningen gäller från den 2016-04-01. För att kompensera fullt ut nästa år måste
ytterligare tre månaders ökning tillföras ramarna för 2017. Detta görs i samband med
budgetarbetet för 2017. Beloppet uppgår till 6 627 tkr.
Förtroendemännens arvode har höjts från 2017-01-01 med 3,1 %. För detta får nämnderna
totalt 300 tkr. Det framräknade beloppet grundar sig på 2015 års arvoden inklusive
arbetsgivaravgifter.
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Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 20 179 tkr från centrala
nämndsmedel avseende kompensation för löneökningar i förvaltningarna exklusive
Kommunal, samt ökning av politiska arvoden. Efter denna justering återstår 20 701 tkr av
centrala nämndsmedel.
Utöver ovanstående fördelning finns ytterligare en justering med i detta beslut. 1 280 tkr
justeras mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende ökat
respektive minskat pris per kvm 2016 i internhyressystemet.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. Efter denna justering återstår
20 701 tkr i posten centrala nämndsmedel.
Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden får i detta beslut inte kompensation för
ökade kostnader inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning samt
vård- och omsorg som inte bedrivs i kommunal regi. Båda dessa verksamhetsområden är
personalintensiva och ska kompenseras till 70 % med den genomsnittliga löneökning som
kommunen har. Eftersom den genomsnittliga löneökningen inte är klar, kommer denna del
kompenseras först i samband med att löneökningarna för Kommunal är klar. Det innebär
att det kan uppkomma en negativ budgetavvikelse i månadsuppföljningen fram till dess att
denna kompensation sker, vilket planeras till september.
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§ 219
Ändring av bolagordning och ägardirektiv för
Falkenbergs Näringsliv AB. (AU § 226) KS 2016-187

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning 4 § andra stycket och ägardirektiv
p.2 andra stycket på så sätt att meningen ”Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för
nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana.” stryks.
2 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s ägardirektiv p.6 andra stycket på så sätt att
meningen ”-Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 milj.
kr.” stryks.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-21
Falkenbergs Stadshus AB 2016-05-30, § 48
Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv AB
Ägardirektiv för Falkenbergs Näringsliv AB
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Näringsliv AB ägde tidigare mark för nyetablering och utveckling av
näringsverksamhet. Under hösten 2015 såldes bolagets kvarvarande mark till Falkenbergs
kommun och ansvaret ligger numera på mark- och exploateringsavdelningen. Med
anledning av att mark och tillika ansvar flyttats från Falkenberg Näringsliv AB till
kommunen måste bolagsordning och ägardirektiv justeras.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 220
Revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil. (AU § 222)
KS 2016-277
Ärendet behandlas efter ärende § 233.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Godkänna förslaget till revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utifrån den presenterade inriktningen ta
fram ett förslag till grafisk profil för Falkenbergs kommun som ska överlämnas till
kommunstyrelsen efter sommaren 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-23
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommuns nuvarande grafiska profil gjordes i samband med marknadsplanen
2007. Under 2015/2016 arbetades det fram ett nytt platsvarumärke för Falkenbergs
kommun som plats. Detta initiativ har påverkat förutsättningarna för kommunens
nuvarande profil och gör att kommunens eget material behöver uppdateras. Kommunens
nuvarande logotyp och grafiska profil utgår idag från konceptet ”Hitta det här” och har
fokus på Falkenberg som plats, snarare än kommunen som värdskapande verksamhet.
Syftet med förslaget att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att presentera ett förslag
på revidering av den grafiska profilen är att stärka, förtydliga och ena kommunens
varumärke samt särskilja kommunen från Falkenberg som platsvarumärke.
Ekonomi
Uppdragets kostnader utgörs främst av kostnader för arbetstid inom
kommunstyrelseförvaltningen, främst för kommunikationsstrateg och grafisk formgivare
samt arbetsgrupp. Kostnader kopplade till produktion av nytt marknadsmaterial som en
följd av varumärkesarbetet kan förslagsvis falla inom ramen för kommunens övergripande
kommunikationsbudget.
Principen för att hålla nere kostnaderna för den reviderade grafiska profilen är jobba med
interna resurser och att gradvis byta ut den gamla grafiska profilen först vid inköp av nytt
material.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen anser att Falkenbergs kommun behöver göra en revidering
av den nuvarande grafiska profilen och grafiska manualen med fokus på
kommunverksamhetens eget varumärke kopplat till uppdraget samhällsutveckling, service
och demokrati.
Vidare behöver kommunen även se över principerna för Falkenbergs kommun som
övergripande varumärke och undervarumärken, samt uppdatera regler och förhållningssätt
för den interna och externa kommunikationen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen dels fattar beslut i ärendet vid dagens möte och
dels beslutar att godkänna förslaget till revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om kommunstyrelsen kan fatta beslut i
ärendet vid dagens möte. Om kommunstyrelsen bifaller yrkandet ställs ordförandens
yrkande om att godkänna förslaget till revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil
under särskild proposition.
Ordföranden ställer ovannämnda propositioner och finner efter acklamationsförfarande att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkanden.
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§ 221
Försäkringar – nu fråga om utnyttjande av option. KS 2016-312
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Förlänga kommun-, motorfordon-, olycksfalls- samt tjänstereseförsäkringen för
perioden 2017-01-01—2017-12-31 i enlighet med försäkringsmäklaren Willis Towers
Watsons rekommendation.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-04
Willis Towers Watsons rekommendation 2016-07-15
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommuns försäkringsavtal beträffande kommun-, motorfordon-, olycksfallssamt tjänstereseförsäkring löper ut den 31 december 2016. Försäkringsavtalen innehåller
en option innebärande möjlighet att förlänga avtalen t o m den 31 december 2017.
Kommunens försäkringsmäklare Willis Towers Watson har från aktuella försäkringsbolag
erhållit förutsättningarna för förlängning för år 2017. Utifrån dessa underlag har
försäkringsmäklaren lämnat en skriftlig rekommendation inför kommunens
ställningstagande om förlängning. Rekommendationen är att förlänga samtliga fyra
försäkringar.
Ekonomi
Premien för kommunförsäkringen kommer att öka med 10 % medan övriga
försäkringspremier är oförändrade.
Övervägande
Bakgrunden till premiehöjningen för kommunförsäkringen är det besvärande skaderesultat
som kommunen genererat under de senaste åren. Skaderesultatet bygger på flera olika stora
skador inom olika försäkringsmoment (ansvar, brand och olycksfall). Rekommendationen
från försäkringsmäklaren är, trots den höjda premien, att kommunen antar
optionserbjudandet.
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2016 intensifierat samarbetet med
Räddningstjänsten Väst för att därigenom säkerställa ett effektivare och bättre arbetssätt
kring kommunens försäkringar och skadeanmälningar. Syfte är att få ett ökat fokus på
kommunens försäkringsskydd, vilket bl.a. bör leda till att organisationen får en ökad
medvetenhet om potentiella skadeområden, bättre möjlighet att se vilka förebyggande
åtgärder som skulle behöva vidtas mm.
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§ 222
Program för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska
inkludera människor med funktionsnedsättning. (ARGUS § 35)
KS 2016-185
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Hänskjuta ärendet till budgetberedningen
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta programmet för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera
människor med livslång fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
2 Tillskjuta medel om sammanlagt 3 965 tkr till kommunstyrelseförvaltningens budget
fördelad enligt följande: 2017: 205 tkr, 2018: 1 205 tkr, 2019: 2 555 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2016-06-09, § 35
Tjänsteskrivelse 2016-05-20.
Program för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera människor med
funktionsnedsättning 2016-05-20.
Plan för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska inkludera människor med
funktionsnedsättning 2016-05-20
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2014 finns medel avsatta till projektet Steget vidare med syfte att minska antalet
deltagare som går från gymnasiesärskolan in i daglig verksamhet. Eftersom elevunderlaget
varit litet under projektets gång överfördes dessa medel till projektet; Hur kan Falkenbergs
kommun som arbetsgivare inkludera fler människor med funktionsnedsättning? Detta
projekt i sin tur utgår från ett av Falkenbergs kommuns utvecklingsmål; Falkenberg ska bli
mer inkluderande.
Programmet har varit på remiss hos Falkenbergs kommunala handikappråd samt
diskuterats med en rad externa aktörer så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Synpunkterna på programmet var positiva och att det länge funnits behov av åtgärder.
Programmet har även presenterats vid stora chefsmötet. Synpunkterna där var positiva med
en viss oro för den ökade arbetsbelastningen vid införandet av serviceassistenter.
Slutsatsen blev dock att arbetsbelastningen ökar just i inledningsskedet, därefter blir
belastningen mindre för varje dag som går.
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Ekonomi
Åtgärderna kräver tillskott av medel om sammanlagt 3 965 tkr (2017: 205 tkr, 2018: 1 205
tkr, 2019: 2 555 tkr) till kommunstyrelseförvaltningens budget.
Beräkningarna bygger på att det sker en omprövning om förlängning av budgeterade medel
för Steget vidare (1 000 tkr).
Övervägande
Människor med psykisk, fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning har på grund av
arbetsmarknadens åtstramningar fått allt svårare att nå, få och behålla en plats på
arbetsmarknaden. Dessa människors unika egenskaper och styrkor riskerar därför att gå
förlorade. För att Falkenbergs kommun som arbetsgivare inte ska gå miste om dessa
människors kompetenser och vara en arbetsplats med lika rättigheter och möjligheter i
arbetslivet samt främja individuella olikheter och mångfald föreslås de åtgärder som
beskrivs i programmet.
På arbetsgivarutskottets agenda finns alltid önskemål om insatser för att stötta de
människor som står längst från arbetsmarknaden. En av de grupper som är mest utsatt är
människor med funktionsnedsättningar. Arbetsgivarutskottet menar att programmets
insatser har den karaktär som möjliggör för målgruppen att nå, få och behålla en plats på
arbetsmarknaden.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och arbetsgivarutskottets förslag till beslut
och finner efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkanden, dvs att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
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§ 223
Remissvar - Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande
och kommunplacering av ensamkommande barn. KS 2016-280
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Överlämna socialnämndens yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet som
Falkenbergs kommuns remissvar.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-07-22
Socialnämnden 2016-07-11, § 113
Socialnämnden, Yttrande Remiss Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, 2016-07-11
Arbetsmarknadsdepartementet, Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21), 2016-06-22
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21). I promemorian föreslås i
korthet att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få
placera barnet i ett boende i en annan kommun under förutsättning att kommunerna har
ingått en särskild överenskommelse om placering. Placering med stöd av lagarna LVU och
SoL undantas från särskild överenskommelse. Vidare föreslås att Migrationsverket
ansvarar för att ge asylsökande sysselsättning ändras i samband med att en ny struktur för
tidiga insatser för asylsökande införs. Myndighetens ansvar för att asylsökande får tillfälle
att delta i svenskundervisning och andra former av sysselsättning föreslås upphöra. Det
föreslås att Migrationsverket i stället ska ge asylsökande tillfälle att delta i
informationsinsatser.
Socialnämnden har för Falkenbergs kommuns räkning ombetts yttra sig över
Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21). I korthet
förmedlar socialnämnden i sitt yttrande, via ordförande på delegation mot bakgrund av
skyndsam hantering av ärendet, en positiv inställning till promemorians utgångspunkt att
den kommun som anvisats att ta emot ett ensamkommande barn placerar vederbörande i
den egna kommunen då det ger bättre förutsättningar för det sammantagna mottagandet av
ensamkommande barn. Dock är det i sammanhanget relevant att beakta de utmaningar som
kan tillkomma då ensamkommande barn kan ha behov av sådan vård och behandling som
erfordrar specialistkompetens och som således ej är tillgänglig i alla kommuner, varför det
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kan förekomma fall då en kommun ser lösningar i att placera berörda barn i andra
kommuner utan att vara överens med kommunerna.
Vidare delar socialnämnden promemorians förslag om att Migrationsverket ska ansvara för
att ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser, men ställer sig dock undrande
kring vilken aktör som istället ska ansvara för sysselsättning och svenskundervisning då
Migrationsverket fråntas ett sådant ansvar, utifrån promemorians förslag. Socialnämnden
anser att det är erforderligt med en mer skarp beskrivning kring rollfördelningen för
sysselsättningsåtgärderna.
Ekonomi
Förslagen att införa krav om gemensam överenskommelse mellan kommuner för att
placera ensamkommande barn i en annan kommun, samt att ändra Migrationsverkets
uppdrag från att ansvara för sysselsättning och svenskundervisning till informationsinsatser
bedöms ej påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Utöver ovanstående har kommunstyrelseförvaltningen ingenting att erinra utöver
socialnämndens mening och föreslår därmed att yttrandet ska översändas till
Arbetsmarknadsdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
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§ 224
Remissvar – Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga. Dnr 2016-273
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att, utifrån barn- och utbildningsrespektive socialnämndens yttranden och efter inhämtande av synpunkter från
överförmyndarförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning,
upprätta och inge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-04
Arbetsmarknadsdepartementets remiss 2016-06-21
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-08-03
Socialnämndens yttrande 2016-07-11, § 114 (OBS! Ärendet har av misstag kommit att få
en felaktig rubrik i ordförandebeslutet)
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsdepartementets promemoria ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga” har som utgångspunkt fastslagit att dagen system för
ersättning till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga inte är
ändamålsenligt, utan snarare svåröverskådligt och administrativt betungande. I
promemorian läggs därför fram ett förslag som avses förenkla regelverket, förbättra
kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka
kostnadseffektiviteten. Det föreslagna ersättningssystemet bygger på schablonersättningar i
större utsträckning än nuvarande system.
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, vilka båda
inkommit med yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen har efter genomgång av remissen
och yttrandena konstaterat att det är lämpligt att även inhämta synpunkter från
överförmyndaren samt kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning, sistnämnda för
att för en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet. Mot
bakgrund härav och den korta remisstiden behöver ärendet delegeras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att inhämta dessa synpunkter. Det kan noteras att Sveriges kommuner och
landsting också utgör remissinstans, varför det kan vara av intresse att även ta del av deras
yttrande innan kommunen avger sitt yttrande.
Ekonomi
De ekonomiska konsekvenser för kommunen som helhet ska belysas av kommunstyrelsens
ekonomiavdelning.
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Övervägande
Kan ske först när de kompletterande synpunkterna inkommit.
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§ 225
Stafsinge kyrkby – Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning
av tomter. (AU § 213) KS 2016-226
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att bygga ut exploateringsområdet
Stafsinge kyrkby (Stafsinge-Arvidstorp 2:194, 2:203 och 2:204).
2 Medel för exploateringen får belasta exploateringsverksamheten 80010.
3 Småhustomter (90 st) inom exploateringsområdet Stafsinge kyrkby fördelas och försäljs
via kommunens tomtkö när utbyggnaden av gator och VA till tomterna är färdigställda.
4 Fastställa försäljningspriset för småhustomterna till 750 000 kr/tomt exkl.
anslutningsavgifter (VA, el m.m.).
5 Ge mark- och exploateringschefen delegation att teckna optioner med exploatörer
gällande tomter för flerbostadshus och radhus inom exploateringsområdet Stafsinge
kyrkby.
6 Godkänna att VA-avtal tecknas med Falkenbergs vatten- och renhållningsbolag
(FAVRAB) rörande utbyggnad av det allmänna VA-nätet.
7 Ge tekniska nämnden i uppdrag att hantera drift och underhåll av färdigställda gator och
gc-vägar inom exploateringsområdet Stafsinge kyrkby.
8 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att hantera drift och underhåll av färdigställda
grönytor inom exploateringsområdet Stafsinge kyrkby.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-24
Exploateringskalkyl för Stafsinge kyrkby 2016-05-24
Karta
Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringsenheten har tagit fram förslag till exploateringskalkyl för
exploateringsprojekt Stafsinge kyrkby. Kalkylen ligger till grund för beslut om
tomtförsäljning inom området. Exploateringsområdets areal utgör sammanlagt ca 26 ha.
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Området omfattar 90 nya småhustomter, 28 nya radhustomter samt fyra nya tomter för
flerbostadshus.
Området berörs av detaljplan laga kraftvunnen 2016-03-19. I kalkylen föreslås att
kommunens kostnader tas ut i form av ett fast pris per småhustomt. Förslag är att
småhustomterna säljs via den kommunala tomtkön för ett pris om 750 000 kr/tomt.
Försäljning av radhustomter och tomt för flerbostadshus tas upp för beslut vid varje enskilt
försäljningstillfälle.
Mark- och exploateringsenheten begär tillåtelse att starta upp exploateringsprojekt
Stafsinge kyrkby. Detta innebär att infrastruktur (gator, grönområden, va) för området
byggs ut och tomter avstyckas. Kommunen påbörjar därefter försäljning av småhustomter,
radhustomter och tomter för flerbostadshus.
När anläggningar (gator, grönytor m.m.) på allmän platsmark är iordningställda
överlämnas de till tekniska nämnden (gator) och kultur- och fritidsnämnden (grönytor) för
drift och underhåll. Dessutom tecknas va-avtal med FAVRAB som innebär att kommunen
förskotterar utbyggnaden av det allmänna va-nätet. FAVRAB återbetalar utbyggnaden i
takt med att köpare till tomterna erlägger anläggningsavgifter.
Ekonomi
Mark- och exploateringsenheten har upprättat en kalkyl för exploateringsprojektet.
Kostnader avseende mark, administration, gator, grönytor och generalplanekostnader
bedöms bli ca 75 miljoner. Försäljningsintäkterna samt exploateringsavgift bedöms med
föreslagen prissättning bli ca 96,8 miljoner. Först efter försäljning av tomtmark påverkas
kommunens finansiella resultat (nedlagda lagerförda kostnader avräknas då mot
försäljningsintäkter).
Kostnader för utbyggnaden av det allmänna va-nätet inom kommunens
exploateringsområde förskotteras av Falkenbergs kommun. När FAVRAB får intäkter i
form av erlagda anläggningsavgifter återbetalas den förskotterade kostnaden.
Förskotteringen berör inte kommunens finansiella resultat. Stadsbyggnadskontoret räknar
med att återbetalningen skall ha skett inom sju till tio år.
Då kommunen är huvudman för allmän platsmark inom detaljplanen, innebär utbyggnaden
av nya anläggningar inom allmän plats ökade kostnader för drift och underhåll. Dessa
kostnader bör beaktas i budgetarbetet för tekniska nämndens respektive kultur- och
fritidsnämndens verksamhet.
Övervägande
Området berörs av detaljplan laga kraftvunnen 2016-03-19. Detaljplanen ger kommunen
möjlighet att exploatera 90 småhustomter, 28 radhustomter samt 13 000 BTA
flerbostadshus. Mark- och exploateringsenheten begär tillåtelse att starta upp
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exploateringsprojekt Stafsinge kyrkby. Prissättningen är satt i syfte att sälja kvartermarken
till ett marknadsvärde. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper.
En option är en överenskommelse mellan kommunen och en exploatör som ger
exploatören rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med kommunen om köp av
mark inom det aktuella området. Mark- och exploateringsenheten begär delegation att
teckna optioner med exploatörer gällande tomter för flerbostadshus och radhus inom
exploateringsprojekt Stafsinge kyrkby. Vid tecknande av köpekontrakt tas köpekontraktet
upp för beslut i sedvanlig ordning.
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§ 226
Köp av del av Stafsinge 6:3. (AU § 208) KS 2016-259
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna avtal om fastighetsreglering mellan Stafsinge 6:3 och Stafsinge 3:27
(kommunalt ägd fastighet).
2 Godkänna ansökan om fastighetsreglering mellan Stafsinge 6:3 och Stafsinge 3:27
(kommunalt ägd fastighet).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-10
LRF Konsult AB, Förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Stafsinge 6:3 och
Stafsinge 3:27
LRF Konsult AB, Förslag till ansökan om fastighetsreglering mellan Stafsinge 6:3 och
Stafsinge 3:27- upprättad av
Kartor tillhörande ärendet
Sammanfattning av ärendet
LRF Konsult AB (mäklare) har haft fastigheten Stafsinge 6:3 till salu. Fastigheten
Stafsinge 6:3 är en bebyggd lantbruksfastighet om totalt ca 88,5 ha. Fastigheten består av
flera skiften som ligger på båda sidorna om västkustbanan. LRF har därav valt att sälja
fastigheten i delar.
För Falkenbergs kommun är den del av fastigheten som ligger närmast väster om
Västkustbanan intressant då den pågående utredningen om att anlägga en ny
kombiterminal vid Västkustbanan tangerar denna del. Samhällsbyggnadsavdelningen har
därav anmält till LRF att kommunen ser ett intresse i att förvärva denna del.
LRF har upprättat ett avtal samt en ansökan om fastighetsreglering som innebär att ett
område, om ca 2,7 ha, av fastigheten Stafsinge 6:3 överförs till den kommunalt ägda
fastigheten Stafsinge 3:27. Som ersättning för marken ska Falkenbergs kommun betala
450 000 kr till ägarna av Stafsinge 6:3. Ersättningen ska erläggas när fastighetsregleringen
vunnit laga kraft. Tillträdesdag är den dag då kommande fastighetsreglering
(lantmäteriförrättning) vunnit laga kraft. I övrigt innehåller avtalet och ansökan vanliga
punkter.
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Avtalet och ansökan om fastighetsreglering har godkänts av ägarna till Stafsinge 6:3 och
samhällbyggnadsavdelningen föreslår att även kommunen godkänner dessa.
Ekonomi
Kostnaderna för kommunen är utöver de 450 000 kr i markersättning även en
förrättningskostnad på ca 25 000 kr. Det bokförda värdet på fastigheten Stafsinge 3:27
ökas med markersättningen och förrättningskostnaden.
Övervägande
Markersättningens storlek (ca 16,7 kr/kvm) är i paritet med vad LRF säljer resterande mark
inom Stafsinge 6:3 för.

30 (43)

Kommunstyrelsen 2016-08-09

§ 227
Detaljplan för Morup 23:1 m.fl. – Planavtal. (AU § 225)
KS 2010-305
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Morup 23:1 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-28
Planavtal 2016-05-23
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i maj 2010 dåvarande Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för Morup 23:1 m.fl., inordna ärendet i
planprioriteringslistan, samt teckna avtal med sökande. Ett planavtal finns nu
upprättat och har skrivits under av exploatören.
Den ursprungliga hemställan om planläggning för Morup 23:1 m fl avsåg fastigheten 23:1,
vilken är delad i en del väster om väg 768 och en del öster om den samma, samt
fastigheten Morup 6:13 som i sin helhet ligger väster om väg 768. En begäran om
planläggning på den intilliggande fastigheten Morup 6:15 inkom våren 2014 och
Kommunstyrelsen beslutade att detta skulle samordnas med redan beslutad planläggning
för Morup 6:13.
I december 2014 inkom sökanden med en önskan om att dela upp det givna planbeskedet
för Morup 23:1 och Morup 6:13. Avsikten var att kunna inleda planarbetet enbart på
Morup 23:1 och sedan planlägga markområden väster om väg 768 som ett eget planärende
i ett senare skede.
I inledande studier har framkommit att andra problem finns i området som behöver
ses över. Det gäller dels den kommunala marken. Det handlar dels om att se över
planbestämmelserna för den kommunala bostadsmarken och dels om att se över
tillgängligheten och utvecklingsmöjligheten på den kommunala idrottsplatsen längst
i söder. Det har även konstaterats att ett aktivt lokalt företag har, vid behov av
expansion, i början av 2000-talet givits tillstånd att bygga till och utveckla
verksamheten på ett planstridigt sätt. Planregleringen av industrimarken här bör
därför samtidigt ses över så att inte framtida behov av bygglov försvåras.
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Sammantaget ger detta en bedömning att planarbetet initieras av fastighetsägaren,
men att ett planarbete samtidigt berör relativt stora angelägna andra frågor. Med
anledning av detta har en uppdelning av plankostnaderna föreslagits, på så sätt att
kommunen tar den större delen av plankostnaden. De kommunala kostnaderna
förväntas delvis täckas av framtida planavgifter som debiteras i samband med
bygglov.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden tar 25 % av kostnaden för planarbetet.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtal för Morup 23:1 m.fl. godkänns.
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§ 228
Detaljplan för del av Boberg 8:27 – Planavtal. (AU § 214)
KS 2010-270
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Boberg 8:27 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-06-13
Planavtal 2016-06-03
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2007-10-15 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för del av Boberg 8:27 m.fl. inordna ärendet i
planprioriteringslistan, samt teckna avtal med sökande. Ett planavtal finns nu
upprättat och har skrivits under av exploatören.
Det aktuella området ligger centralt i Boberg strax norr om Bobergs udde i
anslutning till Bobergs kustväg. Det tänkta exploateringsområdet omfattas av
detaljplan som fastställs 1957-04-15. I den gällande detaljplanen från 1957 regleras
aktuellt åkermarksområde som parkmark, dock utan särskilt förordnande om att
marken skulle upplåtas utan ersättning. Förordnade finns dock om upplåtelse för
markremsor utefter främst vägar som omger åkermarksområdet.
Utbyggnadsområdet ingår i Delöversiktsplan för Falkenbergs centralort och har god
överenstämmelse med delöversiktsplanens intentioner och kartredovisning.
Fastighetsägaren Grimsholmen Fastighets AB önskar pröva möjligheten att planlägga för
48 st nya tomter för hus i varierande storlek. Husen är tänkta att uppföras i 1 ½ våning
anpassat efter terrängen och med hänsyn till byggnation som redan existerar i området.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden tar 100 % av kostnaden för planarbetet.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtalet godkänns.
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§ 229
Remissvar - Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken täkt av berg,
Hjärtared 2:2 och 2:4. (AU § 223) KS 2016-255
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka ansökan om ändring av tillstånd för bergtäkt på fastigheterna Hjärtared 2:2
och 2:4.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-16
Remiss från Länsstyrelsen i Hallands län
Miljökonsekvensbeskrivning
PM buller
Komplettering av ansökan
Sammanfattning av ärendet
Släryd Grus & Entreprenad bedriver täkt av berg och morän på fastigheterna Hjärtared 2:2
och 2:4. Nuvarande tillstånd för bergtäkten gäller från mars 2008 och ger bolaget rätt till
ett årligt uttag om 150 000 ton, varav 15 000 morän. Totalt har bolaget rätt att ta ut
940 000 ton berg och 400 000 ton morän. Nuvarande tillstånd omfattar även rätt att ta emot
10 000 ton rena schaktmassor för återvinning.
Bolaget söker nu om ändring av tillståndet så att tillståndet ska tillåta att hantera 150 000
ton bergmaterial, jungfruligt berg och mottaget entreprenadberg sammanlagt, istället för att
endast avse 150 000 ton jungfruligt berg. Vidare söker bolaget om tillstånd att ta emot
20 000 ton schaktmassor istället.
Ändringen av tillståndet kommer att innebära fler transporter till och från täktområdet. Det
kommer att innebära en ökning av trafiken på väg 153 med ca 20 fordonsrörelser per
arbetsdag. Den tillkommande tunga trafiken kommer då i ett värsta fall att öka med 4 %
avseende tung trafik och med 0,5 % avseende total trafik.
Några bostäder ligger nära täktområdet och dess utfart. Bullerberäkningar har utförts för
dessa fastigheter och det ändrade tillståndet kommer att innebära tydligt försämrad
bullersituation för en fastighet. De beräknade bullervärdena håller sig dock under
riktvärden för buller. Kommunen har tidigare yttrat sig om kompletteringar i ärendet (KS
2016-30, 2016-02-03) och efterfrågade kompletteringar är gjorda.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Täkten på Hjärtared 2:2 och 2:4 är utpekad som täkt med gällande tillstånd i ÖP 2.0. I
strategierna i ÖP 2.0 slås fast att det är av vikt ur ett hushållningsperspektiv att nyttja
befintliga täkter före man öppnar nya. Det föreslagna tillståndet ger möjlighet att gå ett
steg längre ur hushållningsperspektiv och förädla entreprenadberg istället för att bryta nytt
berg. Även utökning av hantering av schaktmassor är bra ur ett hushållningsperspektiv.
Väg 153 är en mycket trafikerad väg och med en stor andel tunga transporter. Att
ändringen av tillståndet kan innebära ytterligare 20 fordon per dygn är i sig inget skäl att
avstyrka ansökan.
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§ 230
Remissvar - ansökan om förlängd nätkoncession mellan
Falkenberg N-Falkenberg S (AU § 224) KS 2016-217
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun tillstyrker koncession i sig under förutsättning att ytterligare
undersöka möjligheter, och därtill hörande kostnader, för nedgrävning av ledningen i
delar och beskriva möjliga åtgärder för att lindra störningar på grund av magnetfält
innan beslut om fortsatt tillstånd lämnas.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-22
Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande.
Sammanfattning av ärendet
E.ON ansöker om förlängt tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning mellan
Falkenberg N och Falkenberg S. Energimarknadsinspektionen har begärt kommunens
yttrande. Energimarknadsinspektionen skriver i sin begäran om yttrande att ansökan gäller
tills vidare medan det i den ursprungliga ansökan står att E.ON ansöker om ett tillstånd på
40 år.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande sig i samrådet som hölls 2009.
Kraftledningen löper från transformatorstationen på Växthuset 4 i nordvästlig riktning
längs väg 767, över Tångakrysset, vidare på norra sidan om Västkustbanan för att vid
Nygård vända söderut, korsa Västkustbanan för att sedan löpa söderut parallellt med
industrispåret till transformatorstationen vid Falkenbergs mosse.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Samrådet hölls 2009 och är vid det här laget ganska gammalt. Det är inte givet att
förhållandena är likvärdiga efter så många år. Ledningen löper genom områden där
Falkenberg har utvecklats och troligen kommer att utvecklas ytterligare. En nedgrävning
av ledningen skulle kunna innebära bättre förutsättningar för utveckling av
markanvändningen i anslutning till ledningsdragningen och möjligen vara
samhällsekonomiskt lönsam.
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E.ON har angett en kostnad för nedläggning av ledningen i sin helhet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har svårt att avgöra i vilken utsträckning den prisuppgiften
är rimlig. Det är däremot tydligt att en nedläggning av ledningen i delar av sträckan är
betydligt mer intressant än i andra delar. Den diskussionen har inte förts alls. Rimligen är
kostnaden för nedläggning av ledningen mindre om sträckan blir kortare medan de
samhällsekonomiska effekterna skulle kunna bli förhållandevis opåverkade eftersom det
endast är delar av sträckan som är intressant att gräva ned.
Runt kraftledningar bildas ett magnetfält. Det finns inga tydliga riktvärden kring
magnetfält men Strålsäkerhetsmyndigheten har bedömt vilka värden som kan betraktas
som normala och vilka värden som kan anses som kraftigt förhöjda. Det finns inga
påvisade kopplingar mellan magnetfälten i dessa storleksordningar och hälsoeffekter. I
några fall går ledningen mycket nära eller till och med över bostadshus. Beräknade värden
visar att några bostäder ligger över normala värden men under kraftigt förhöjda värden. I
samrådet begärdes att E.ON skulle ta fram förslag på åtgärder men har inte gjort det. E.ON
har inte funnit det relevant, eller kostnadsmässigt skäligt, att vidta särskilda åtgärder för att
begränsa magnetfälten.
Mot bakgrund av att elförsörjningen är ett viktigt samhällsintresse anser
Samhällsbyggandsavdelningen att det inte finns skäl att avstyrka ansökan men att det bör
föras ytterligare diskussioner om nedgrävning av ledningen på delar av sträckan samt
åtgärder för att lindra störningar från ledningen innan koncession lämnas.
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§ 231
Dagvattenanvisning – godkännande för remiss. (AU § 216) KS
2016-267
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna konceptet till Dagvattenanvisningar.
2 Skicka Dagvattenanvisningarna på remiss till berörda nämnder och bolag i Falkenbergs
kommun och Varbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-15
Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner 2016-06-13
Vägledning för kommunal VA-planering, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1
Sammanfattning av ärendet
Kommunens ansvar för VA-planeringen är en av punkterna (nr 37) i vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för att åstadkomma en förbättrad status i sjöar och vattendrag. Det finns
dessutom med som ett övergripande utvecklingsmål nr 4:” Den ekologiska hållbarheten
skall öka”. Som önskvärt resultat under detta mål anges bland annat att kommunen ska
minska påverkan av gifter för människor och miljö samt att vattenkvaliteten ska förbättras.
Arbete med de inledande stegen i form av VA-policy och VA-översikt har genomförts
under 2012-2014 och VA-policyn är antagen av kommunfullmäktige i både Falkenberg
och Varberg. Den övergripande VA-planen planeras att kunna tas av kommunfullmäktige i
början av 2017.
Ett av de viktigaste dokumenten som ingår i VA-planen är Dagvattenanvisningarna
eftersom de berör flera förvaltningar och bolag. Det finns därför skäl för att skicka
dokumentet på remiss innan det antas av kommunstyrelsen i respektive kommun.
Dagvattenanvisningarna har under hösten 2015 och våren 2016 tagits fram av en
arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar i båda kommunerna samt
VIVAB.
Ekonomi
De åtgärder som redovisas i anvisningarna kommer i vissa fall att innebära kostnader för
kommunen eftersom det ställer krav på föroreningsinnehållet i dagvattenet. I nuläget är det
inte möjligt att ange hur omfattande detta är i form av filter i brunnar med mera.
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För VIVAB som huvudman där det finns kommunalt verksamhetsområde för dagvatten
kommer det på samma sätt att innebära viss merkostnad.
Övervägande
Att ställa krav på och ge anvisningar för hur dagvattenskall hanteras är en av de viktiga
åtgärderna för att minska dagvattnets påverkan på den ekologiska statusen i
vattenförekomsterna.
Under arbetet med ”Dagvattenanvisningarna” har sammanvägningar gjorts för att på mest
effektiva och ekonomiska sätt kunna ge underlag för att kunna ta fram bra lösningar på de
frågor som finns i olika skeden. Att ha kunskap om hur dagvatten skall hanteras är en
viktig parameter i detaljplaneprocessen och i all övrig planering i förvaltningar och bolag.
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§ 232
Motion: Rusta personal inom omsorg och skola med
kulturkompetens för integration. (ARGUS § 34)
KS 2016-60

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag.
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge uppdrag till personalavdelningen att under 2017 samordna kompetensförsörjning
med fokus på kultur- och integrationskompetens för Falkenbergs kommuns
medarbetare.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Marcelle Farjallas (S) motion: Rusta personal inom omsorg och skola med
kulturkompetens för integration, 2016-02-10. (Bilaga § 34/2016)
Falkenbergsmodell för integration, 2016-04-01
Sammanfattning av ärendet
Ärendet initierades av Marcelle Farjallahs (S) motion där syftet är att Falkenbergs kommun
ska säkerställa att medarbetare inom barn och omsorg har rätt kompetens för att kunna
bemöta nyanlända invandrare och flyktingar efter deras förutsättningar.
Motionen berör det kommunövergripande projektet ”Falkenbergsmodellen för integration”
vars syfte är en förbättrad integration av asylsökande barn/ungdomar och nyanlända vuxna,
som ska genomföras på uppdrag av Integrationsberedningen och socialnämnden. Projektet
är också en del av arbetet med kommunens övergripande utvecklingsmål 1, ”Falkenberg
ska bli mer inkluderande”. Det är därför viktigt att motionen integreras i arbetet med redan
påbörjat arbete.
Ekonomi
Förslaget kan innebära påverkan på kommunens kostnader beroende på valet av
kompetensinsatser.
Yrkanden
Marcelle Farjallah (S) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag till
beslut.

40 (43)

Kommunstyrelsen 2016-08-09

§ 233
Motion om trygghetsboende och särskilt boende
Norra kusten. (AU § 227) KS 2016-146

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt Socialnämnden att särskilt beakta hur ett trygghetsboende i Glommen skulle
kunna tillfredsställa det lokala behovet och lätta trycket på centrala platser, och inarbeta
resultatet i sin utvecklingsplan för trygghetsboenden.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Då det i dagsläget finns en långsiktig utvecklingsplan som ser till behov av äldreomsorg
i hela Falkenbergs kommun saknas motivering att utreda förutsättningarna för
trygghetsboende och särskilt boende för just kustbygden norr om Falkenberg.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-09
Motion om trygghetsboende och särskilt boende Norra kusten, 2016-03-17
Socialnämnden 2016-05-25, § 84
Socialförvaltningen, Utredning behov av särskilda boenden för äldre och trygghetsboende,
juni 2014
Socialförvaltningen, Utvecklingsplan för trygghetsboende och plan för äldreboenden,
2013-05-13
Sammanfattning av ärendet
Daniel Bernhardt (KD) och Anita Andersson (KD) har inkommit med en motion om att
förutsättningarna för trygghetsboende och särskilt boende placerat på kustbygden norr om
Falkenbergs centralort ska utredas och beaktas i den fördjupade översiktsplanen och i
socialnämndens plan för särskilda boenden. Motionärerna menar att det finns behov av
sådana boenden i områdena kring orterna Glommen, Morup och Långås med hänsyn till de
äldre invånare som önskar få bo kvar i sina hemtrakter även då behoven av assistans och
hjälp i vardagen ökar.
Socialnämnden förmedlar i sitt yttrande att det idag finns en utvecklingsplan med fokus på
trygghetsboende och särskilt boende som sträcker sig fram till år 2025. Utifrån planen har
utredningar gjorts som bland annat resulterat i planering för trygghetsboende i Morup.
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Vidare arbetar socialnämnden kontinuerligt fram behovsprognoser och konstaterar utifrån
materialet att det finns en växande efterfrågan av platser på trygghetsboende och särskilt
boende i centralorten Falkenberg, vilket följaktligen påverkar hur boendeförsörjningen bör
prioriteras.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas av ett beslut i motionens anda om att utreda
förutsättningarna för trygghetsboende och särskilt boende längs med kustbygden norr om
Falkenberg.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas tanke om trygghetsboende och
särskilt boende placerat på kustbygden norr om Falkenberg eftersom det blir en närhet för
de äldre som lever i orterna längs med norra kusten och är i behov av assistans och hjälp.
Det är eftersträvansvärt att i den mån det är möjligt verka för att omställningen från eget
boende till särskilt boende eller trygghetsboende sker så smidigt som möjligt.
Dock väger kommunstyrelseförvaltningen in det faktum att socialnämnden redan idag
arbetar efter en långsiktig utvecklingsplan och utredningar som grundar sig på bland annat
kontinuerligt uppdaterade behovsprognoser för äldreomsorgen. I arbetet inkluderas hela
kommunen, och inte enbart avstyckade områden så som norra kustbygden, vilket
motionärerna föreslår. Utredningsarbetet har resulterat i att störst behov av platser på
trygghetsboende och särskilt boende finns i centralorten Falkenberg, men det finns ändock
planering för trygghetsboende i Morup. Då bevakning och utredningar på
äldreomsorgsområdet i hela kommunen sker fortlöpande samt att det finns en befintlig
utvecklingsplan att arbeta efter anser kommunstyrelseförvaltningen att motionärernas vilja
redan anammats och motionen därmed ska anses behandlad.
Yrkanden
Georgia Ferris (KD) yrkar, med instämmande av Lars Fagerström (L), att
kommunfullmäktige beslutar "Uppdra åt Socialnämnden att särskilt beakta hur ett
trygghetsboende i Glommen skulle kunna tillfredsställa det lokala behovet och lätta trycket
på centrala platser, och inarbeta resultatet i sin utvecklingsplan för trygghetsboenden."
Propositionsordning
Ordföranden ställer Georgia Ferris (KD) m fl yrkande mot arbetsutskottet förslag till beslut
i punkten 1 och finner efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Georgia Ferris yrkanden.
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§ 234
Anmälningar
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträde 2016-06-21 och 2016-06-28.
Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
Beslut 2016-05-31om eldningsförbud i Falkenbergs kommun samt beslut 2016-06-30 om
upphävande av eldningsförbud. KS 2016-284
Beslut 2016-07-11 om fullmakt för kommunjurist Anders Eriksson, Varbergs kommun, att
föra kommunens talan inför Förvaltningsrätten i mål avseende överprövning av
upphandling av madrasser till vårdsängar. KS 2015-460
Kommunchef Rolf Landholm
Tilldelningsbeslut 2016-05-12 avseende måleriarbeten. KS 2016-105
Tilldelningsbeslut 2016-06-09 avseende mark- och anläggningsarbeten. KS 2016-46
Tilldelningsbeslut 2016-06-09 avseende akustik- och undertaksarbeten. KS 2016-39
Tilldelningsbeslut 2016-06-21 avseende köp av madrasser till vårdsängar. KS 2015-266
Beslut 2016-06-30 att avbryta upphandling avseende företagshälsovård. KS 2016-132
Kommunjurist Lina Weetman
Yttranden i överprövning avseende upphandling ”Underhålls- och reparationstjänster
/Måleri”, KS2016-227. Motpart Stoby Måleri AB
Yttranden i överprövning avseende upphandling ”Underhålls- och reparationstjänster/El”,
KS2016-197. Motpart Midroc Electro AB.
Yttranden i överprövning avseende upphandling ”Underhålls- och reparationstjänster/El”,
KS2016-196. Motpart Bravida Sverige AB.
Yttranden i överprövning avseende upphandling ”Tekniska konsulttjänster-projektering
hus område husbyggnadskonstruktion”, KS2016-184. Motpart Ottosson & Wolrath
Byggkonsult AB.
Övrigt
Trafikverkets fastställda rapport avseende funktionellt prioriterat vägnät. Rapport och
information finns tillgängliga på trafikverkets hemsida. KS 2014-443
Miljö- och energidepartementets beslut 2016-06-22 att avslå Falkenbergs kommun m fl
överklaganden avseende utvidgat strandskydd för Falkenbergs kommun. KS 2014-308
Integrationsberedningens protokoll 2016-06-07
Tack-kort från Rolf Landholm
Protokoll från Centrala Samverkanskommitténs – CESAK – sammanträde 2016-08-03.
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