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§ 13
Förslag till avtal om anläggningsarrende gällande del
av Falkenberg innerstaden 3:1, KS 2019/40
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna avtal om anläggningsarrende med SIA Glass AB gällande del
av Falkenberg Innerstaden 3:1.
Beskrivning av ärendet
SIA Glass vill bedriva glassförsäljning i form av glasscafé med tillhörande
uteservering på del av fastigheten Falkenberg Innerstaden 3:1. Ett förslag
har arbetats fram i dialog med centrumutvecklaren vid
kommunstyrelseförvaltingens näringslivsavdelning. Mark- och
exploateringsenheten vid samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat ett
förslag till avtal om anläggningsarrende med SIA Glass AB.
Motivering av beslut
Förslaget om permanent glassförsäljning i centrum ses som ett positivt
komplement i utbudet av affärsrörelser i centrumkärnan och har arbetats
fram mellan SIA Glass AB och centrumutvecklaren.
Ekonomi
Kommunen erhåller en arrendeavgift på 22 400 kr per år, vilken räknas upp
med konsumentprisindex.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-21
Förslag till avtal om anläggningsarrende 200 704
Yrkande
Marcelle Farjallah (S), Anneli Andelén (C) och Ninni Gustavsson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 14
Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Utredning av
hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre
kostnad och mer kostnadseffektivt , KS 2018/49
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Uppdraget om hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre
kostnad och mer kostnadseffektivt ska överlämnas till kultur-, fritid- och
tekniknämnden för återrapportering inför budgetarbetet 2019.
Beskrivning av ärendet
I samband med budget för 2018 lämnade kommunfullmäktige ett antal
uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen fastställde därefter
uppdragsbeskrivningar. Ett av de uppdrag som nu redovisas är att tekniska
nämnden ska, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utreda hur
skötsel av allmänna områden kan ske till en lägre kostnad och mer
kostnadseffektivt.
Tekniska nämnden låter meddela att det är viktigt inom varje
verksamhetsområde att säkra kvalitet och kostnadseffektivitet.
Omfattningen och utformningen av allmänna ytor bestäms redan i
planeringsstadiet av investeringar och exploateringar, varför det är viktigt att
initialt i processen klargöra ambitionen med skötseln av de allmänna ytorna.
Vidare menar tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att den nya
kultur-, fritid- och tekniknämnden från och med 2019-01-01 möjliggör
andra förutsättningar att arbeta med uppdraget och kostnadseffektivitet av
skötsel, men är avhängigt förvaltningsorganisationen.
Kultur- och fritidsnämnden låter meddela att uppdraget bör avslutas
eftersom nämnden ingår i en gemensam nämnd med tekniska nämnden från
2019-01-01. Sammanslagningen av nämnderna skapar ett sammanhållet
ansvarsområde för offentliga ytor och anläggningar.
Motivering av beslut
Mot bakgrund av tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens
redovisande slutsatser föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige antecknar redovisningen av uppdraget och förklarar
densamma avslutat med hänvisning till att frågan framgent kommer hanteras
inom ramen för den nya politiska organisationen från 2019.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-03
Kommunstyrelsen 2018-01-16, § 20
Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-18, § 77
Tekniska nämnden 2018-10-24, § 109
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar att uppdraget om hur skötsel av allmänna
områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt överlämnas till
kultur-, fritid- och tekniknämnden för att återrapporteras inför budgetarbetet
2019.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
mot Marcelle Farjallahs (S) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med Marcelle Farjallahs (S) yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 15
Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Handlingsplan
för hur kommunen ska säkerställa tillfredsställande
luftkvalitet i kommunens lokaler, KS 2018/51
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna redovisningen av uppdraget om handlingsplan för hur
kommunen ska säkerställa tillfredställande luftkvalitet i kommunens
lokaler.
Beskrivning av ärendet
I samband med budget för 2018 lämnade kommunfullmäktige ett antal
uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen fastställde därefter
uppdragsbeskrivningar. Ett av de uppdrag som nu redovisas är att tekniska
nämnden ska återkomma med handlingsplan för hur kommunen ska
säkerställa tillfredställande luftkvalitet i kommunens lokaler.
Tekniska nämnden har med anledning av uppdraget tagit fram en
handlingsplan för tillfredställande luftkvalitet i kommunens lokaler, vilken
även antagits av tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-12. Omfattande
ventilationsåtgärder kommer att genomföras i kommunens skollokaler de
kommande åren för att uppfylla de krav som tillsynsmyndigheter ställer,
varför det är av vikt att löpande drift och skötsel av ventilationsanläggningar
fungerar, samt att förebyggande arbete sker för att undvika akuta åtgärder.
I handlingsplanen framgår bland annat att det vid projektering ska
säkerställas att ventilationsaggregaten med tillhörande utrustning är av hög
kvalitet och har hög driftssäkerhet, att samtliga system ansluts till
övervakningssystem som rapporterar fel, att vid obligatorisk
ventilationskontroll som genomförs kontinuerligt ska luftflöden kontrolleras
i en tredjedel av byggandens lokaler, skyltning om maximalt antal personer
per rum ska vara synligt samt årlig service av ventilationsaggregat på
samtliga anläggningar ska genomföras.
Motivering av beslut
Mot bakgrund av tekniska nämndens redovisning av uppdraget föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner
densamma.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi bortsett från att kostnaderna
för den obligatoriska ventilationskontrollen ökar med anledning av
ytterligare luftflödesmätningar.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-03
Kommunstyrelsen 2018-01-16, § 20
Tekniska nämnden 2018-08-29, § 83
Kommunstyrelseförvaltningen, Handlingsplan för hur kommunen ska
säkerställa luftkvalitet i kommunens lokaler, 2018-09-03

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 16
Översiktsplan 2.0 - remiss angående
aktualitetsprövning av ÖP 2.0 och dess fördjupningar,
KS 2018/596
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Remittera bifogade frågeställningar internt i kommunorganisationen.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-15 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med en aktualitetsprövning av ÖP
2.0 och dess fördjupningar. Detta innebär att kommunstyrelseförvaltningen
fått i uppdrag att ta fram underlag som gör att kommunfullmäktige kan
pröva aktualiteten av översiktplanen och dess fördjupningar. Vid aktualitetsprövningen ska en bedömning göras om översiktsplanen är aktuell utifrån de
krav som anges i plan- och bygglagen (PBL). Framför allt gäller det om
planen och dess fördjupningar uppfyller innehållskraven i PBL 3kap. 5 §.
Enligt 3 kap 28 § PBL ska länsstyrelsen redovisa sina synpunkter i fråga om
sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplanens aktualitet. I övrigt finns det ingen vedertagen praxis på hur
underlaget till aktualitetsprövningen ska tas fram. Noterade exempel är:
 Att ansvarig tjänsteperson gör en genomgång av översiktsplanen ur olika
aspekter och då kopplat till omvärldsbevakning.
 Att en grupp tjänstepersoner från olika delar av den kommunala
verksamheten gör en genomgång av översiktsplanen ur olika aspekter
och då även kopplat till omvärldsbevakning.
 Att ansvarig tjänsteperson gör en genomgång av översiktsplanen ur olika
aspekter kopplat till omvärldsbevakning samt intervjuar vissa
nyckelpersoner inom den kommunala verksamheten.
 Att ansvarig tjänsteperson gör en genomgång av översiktsplanen ur olika
aspekter och då kopplat till omvärldsbevakning men även att berörda
nämnder och bolag inom kommunen ges möjlighet att yttra sig angående
aktualiteten.
Planenheten föreslår det sistnämnda exemplet vilket bland annat innebär att
kommunens nämnder och bolag ges möjlighet att lämna synpunkter på
aktualiteten av översiktsplanen och dess fördjupningar genom att besvara ett
antal frågeställningar.
Motivering av beslut
Det är grundläggande att nämnder och bolag inom kommunen ges möjlighet
att inkomma med synpunkter angående aktualiteten av de dokument som
har en påverkan på kommunens mark- och vattenanvändning samt även för
hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-22
Frågeställningar aktualitetsprövning av ÖP 2.0 och dess fördjupningar,
2019-01-22
Kommunstyrelsen 2019-01-15 § 26

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 17
Motion om bidrag till Falkenbergs kvinnojour, KS
2018/359
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att det finns medel avsatta för bidrag till Falkenbergs
kvinnojour i budget 2019 och i dess planperiod fram till 2021.
2. Därmed anse motionen vara bifallen.
Beskrivning av ärendet
Mikael Hallberg (V) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige tilldelar Falkenbergs kvinnojour kommunala bidrag
över en period om tre år i budgetens planperiod för att möjliggöra för
kvinnojouren att planera sin verksamhet långsiktigt.
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och avger
att nämnden ansvarar för insatser till brottsoffer och ska särskilt beakta att
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
Åtgärder kan vara tillfälligt boende för den utsatta. Socialnämnden har
emellertid inga boende i egen regi, utan tillgodoser behovet genom andra
utförare, däribland Falkenbergs kvinnojour.
Vidare förmedlar socialnämnden att Falkenbergs kommun sedan 2009 är
bidragsgivare till Falkenbergs kvinnojour genom socialnämndens
föreningsbidrag. Socialnämnden har årligen en bestämd summa att fördela
som tilldelats av kommunfullmäktige genom budgetanslag. Storleken på det
beviljade bidraget kan variera från år till år och måste sökas. Socialnämnden
utreder för närvarande förutsättningarna för att ingå partnerskap med vissa
sociala föreningar och utifrån resultaten möjliggöra för partnerskapet att
erbjuda en mer långsiktig finansiering, samt större möjligheter att samordna
insatser med socialnämnden.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn om värdet av en
långsiktigt fungerande kvinnojour i Falkenberg. Kvinnojouren är ett viktigt
komplement till den kommunala verksamheten i syfte att ge stöd åt
våldsutsatta kvinnor. Om Falkenbergs kvinnojour erhåller ett bidrag över en
period om tre år, vilket motionären föreslår, finns bättre möjligheter för
planering ur ett längre perspektiv för utvecklande verksamhet, än om
ekonomiskt bidrag söks år för år som varit gällande hittills.
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att socialnämndens
utredningsarbete om partnerskap med vissa sociala föreningar och utifrån
resultaten möjliggöra för partnerskapet att erbjuda en mer långsiktig
finansiering, samt större möjligheter att samordna insatser med
socialnämnden är välkommet.
Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Mot bakgrund av socialnämndens positiva inställning till motionärens
intention, samt det faktum att medel om 495 tkr finns avsatt årligen över en
treårsperiod i budget för 2019 efter motionens inkommande anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses vara bifallen.
Ekonomi
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2019 med plan för 2020
och 2021 finns årligen 495 tkr avsatt till Falkenbergs kvinnojour.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-04
Motion om bidrag till Falkenbergs kvinnojour, 2018-06-26
Socialnämnden 2018-12-12, § 247

Utdragsbestyrkande

2 (2)

12

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29

§ 18
Motion om trafiksäkra övergångsställen, KS 2018/425
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Anse motionen bifallen eftersom det i budget för 2019 finns avsatt
100 tkr extra för underhåll av vägmålning.
Beskrivning av ärendet
Dahn Persson (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige
ska uppdra åt tekniska nämnden att snarast ordna målningen vid
övergångsställen och övriga linjemarkeringar till acceptabelt skick.
Motionären anser att det är angeläget att kommunen säkerställer synligheten
för övergångar och linjemarkeringar i vägarna då biltrafiken ökar.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och
förmedlar att nämnden, genom kultur-, fritid- och tekniknämnden, erhåller
100 tkr i budget för 2019 i syfte att se över och förbättra befintliga
linjemarkeringar i kommunen. Översynen och åtgärderna väntas inledas i
Falkenbergs centrum, och utifrån förutsättningarna därefter fortgå i övriga
delar av kommunen.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens syn på värdet av säkra
övergångsställen och tydliga linjemarkeringar i vägnätet. Eftersom
kommunfullmäktige i samband med beslut om budget för 2019 avsatt
100 tkr till kultur-, fritid- och tekniknämnden för vägmålning bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att motionärens förslag är tillgodosett. Då
medel finns avsatt i budget och åtgärdsarbete kommer påbörjas bör
motionen anses bifallen.
Ekonomi
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2019 finns 100 tkr avsatt
till kultur-, fritid- och tekniknämnden för vägmålning.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-10
Motion om trafiksäkra övergångsställen, 2018-08-14
Tekniska nämnden 2018-12-12, § 125

Utdragsbestyrkande

1 (1)

13

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29

§ 19
Motion om att kommunen undersöker förutsättningar
för etablering av hundrastgård, KS 2018/331
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Uppdra åt kultur-, fritid- och tekniknämnden att utreda förutsättningarna
för etablering av hundrastgård på fastigheten Motorn 9 i Falkenberg.
Därmed anse motionen vara bifallen.
Beskrivning av ärendet
Lars Fagerström (L) har inkommit med en motion om att kommunen låter
undersöka om det finns förutsättningar för att anlägga hustrastgårdar på
någon eller några av ett antal föreslagna platser i Falkenberg.
Mark- och exploateringsenheten vid samhällsbyggnadsavdelningen på
kommunstyrelseförvaltningen har beretts möjlighet att avge ett yttrande
över motionens förslag. I korthet förmedlar mark- och exploateringsenheten
att det finns anledning att utreda förutsättningarna för hundrastgård vid
Kvekatorpsvägen, vilken är en av de flera platser motionären föreslår. Den
aktuella fastigheten, Motorn 9, bedöms som intressant då området är
tillräckligt stort, underlaget är lämpligt för rastgård, möjligheterna till
skugga är goda tack vare träd och växtlighet samt kommunen är ägare av
fastigheten och har därmed rådighet över densamma.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att en av de många platser som
motionären föreslår som potentiella områden för hundrastgårdar ägs av
kommunen, vilken är Motorn 9 vid Kvekatorpsvägen i Falkenberg. Utifrån
mark- och exploateringsenhetens yttrande ser därför
kommunstyrelseförvaltningen att det finns bäst möjligheter att på Motorn 9
utreda förutsättningar för etablering av hundrastgård, vilket bör genomföras
av kultur-, fritid- och tekniknämnden. Därmed kan motionen anses vara
bifallen.
Ekonomi
Investeringskostnaderna för anläggande av hundrastgård beräknas uppgå till
170 tkr, varpå uppskattningsvis 40 tkr tillkommer i årliga skötselkostnader.
Kostnaderna är emellertid avhängigt hundrastgårdens storlek och
utformning.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-11
Motion om att undersöka förutsättningarna för etablering av
hundrastgårdar, 2018-06-12
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-12-11

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 20
Medborgarförslag om att tidsbegränsa och
avgiftsbelägga parkeringen vid Stålboms konditori, KS
2018/239
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Hänskjuta medborgarförslagets intention till kultur-, fritid- och
tekniknämndens arbete med parkeringsöversyn.
2. Därmed anse medborgarförslaget vara behandlat.
3. Uppdra åt kultur-, fritid- och tekniknämnden ska delrapportera till
kommunstyrelsen i juni 2019 om hur arbetet med parkeringsöversyn
fortskrider.
Beskrivning av ärendet
Helene Stålbom har inkommit med ett medborgarförslag om att
grusparkeringen vid Stålboms konditori ska tidsbegränsas och
avgiftsbeläggas. Förslagsställaren ser med en sådan förändring möjligheter
till större rotation på parkeringsplatserna samt större möjligheter till
eventuell asfaltering.
Tekniska nämnden och trafiknämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
medborgarförslaget. Bägge nämnderna förmedlar att aktuell grusparkering
rymmer platser för 80 bilar, varav 18 är reserverade för boendeparkering till
en kostnad om 1200 kr per år. Parkeringen i övrigt är tidsbegränsad upp till
24 timmar. Vidare meddelar nämnderna att det för närvarande pågår arbete
med parkeringsstrategi samt efterföljande parkeringsplan i Falkenberg,
vilket innebär att ett enskilt beslut om parkering vid Stålboms konditori i
sådana fall föregår helhetsarbetet.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention med att
tidsbegränsa och avgiftsbelägga parkeringen vid Stålboms konditori. Dock
pågår sedan en tid ett arbete med översyn av och lösningar till
parkeringssituationen i stort i Falkenberg i form av en parkeringsstrategi.
Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med medborgarförslaget innebär
det följaktligen att pågående parkeringsarbete i parkeringsstrategin och
sedan därefter i parkeringsplan föregrips. Därför föreslås istället att
medborgarförslagets intention hänskjuts till kultur-, fritid- och
tekniknämndens arbete med parkeringsöversyn i Falkenberg, samt att
medborgarförslaget därmed kan anses vara behandlat.
Ekonomi
Om parkeringen vid Stålboms konditori skulle tidsbegränsas och
avgiftsbeläggas enligt förslagsställarens förslag innebär det kostnader för
omskyltning till uppskattningsvis 15 000 kr. Vilka övriga kostnader och
Utdragsbestyrkande
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intäkter som kan tillkomma bör eventuella utredningar redovisa.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-04
Medborgarförslag om tidsbegränsa och avgiftsbelägga parkeringen vid
Stålboms konditori, 2018-04-27
Trafiknämnden 2018-09-12, § 23
Tekniska nämnden 2018-10-24, § 105
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar att kultur-, fritid- och tekniknämnden ska
delrapportera till kommunstyrelsen i juni 2019 för hur arbetet med
parkeringsöversyn fortskrider.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per
Svenssons (S) yrkande.
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§ 21
Laglighetsprövning av Fördjupad översiktsplan för
norra och södra kusten, KS 2014/273
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Översända kommunstyrelseförvaltningens yttrande till
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 13667-18.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-10-30 den fördjupade översiktsplanen för
den norra och södra kusten. Två överklaganden lämnades in inom utsatt tid.
Falkenbergs kommun har av Förvaltningsrätten i Göteborg beretts möjlighet
att yttra sig över innehållet i de två överklagandena.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, vari
överklagandena bestrids.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-01-23
Överklagande 1
Överklagande 2
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Yrkande
Marcelle Farjallah (S) och Ninni Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 22
Information - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs
stad, KS 2017/189
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan över
Falkenbergs stad.
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§ 23
Information – Mottagningsstation Tångaområdet, KS
2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om etablering av mottagningsstation tillhörande Falkenberg
Energi AB (FEAB).
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