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§ 157
Information - Toleransfrämjande medel:
Återrapportering av studieresa, KS 2018/84
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-02 att tilldela
Falkenbergs gymnasieskola medel om 34 030 kr för toleransfrämjande
arbete, vars syfte var att möjliggöra en studieresa för elever och lärare till
Srebrenica och andra städer i Bosnien och Hercegovina. Resan var en del av
att på ett aktivt sätt motverka främlingsfientlighet och öka toleransen i
Falkenbergs kommun. Gruppen från resan redogör för sina erfarenheter.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 158
Revidering av lokala ordningsföreskrifter; nu fråga om
förtydligande angående förbudet om biltrafik på
badstränder m.m., KS 2019/220
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Revidera lokala ordningsföreskrifter beträffande § 23
Motorfordonstrafik på badstränder i form av förtydligande i enlighet
med följande text:
Om inget annat anges är det förbjudet att framföra motorfordon
inklusive körning med moped på badstränder i Falkenbergs kommun.
Undantaget är stranden vid Ringsegård, stranden vid Långasand,
Ugglarps havsbad mellan Trossnäs och Sallebjäret och från Sallebjäret
och ca 300 meter söderut, där det är tillåtet att framföra motorfordon,
inklusive körning med moped, året runt. Dock endast tillåtet inom ett
avgränsat område under perioden 15 maj – 15 september, som angivits i
bilaga 5:3 och 5:4.
Beskrivning av ärendet
Förslag på revidering i de av kommunfullmäktige antagna lokala
ordningsföreskrifterna föreligger. Revideringen avser § 23
Motorfordonstrafik på badstränder, och innebär ett redaktionellt
förtydligande av inledningen av texten i syfte att göra bestämmelserna mer
begripliga. Ny föreslagen ordalydelse följer enligt nedan kursiv text:
Om inget annat anges är det förbjudet att framföra motorfordon inklusive
körning med moped på badstränder i Falkenbergs kommun.
Undantaget är stranden vid Ringsegård, stranden vid Långasand, Ugglarps
havsbad mellan Trossnäs och Sallebjäret och från Sallebjäret och ca 300
meter söderut, där det är tillåtet att framföra motorfordon, inklusive
körning med moped, året runt. Dock endast tillåtet inom ett avgränsat
område under perioden 15 maj – 15 september, som angivits i bilaga 5:3
och 5:4.
De kartbilagor som tillhör § 23 kommer att tydliggöras så att de stämmer
överens med den nya texten om vart det är tillåtet respektive otillåtet att
framföra motorfordon.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige reviderar de
lokala ordningsföreskrifterna § 23 Motorfordonstrafik på badstränder, i
enlighet med föreslagen text.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-24
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-05-21, § 148
Reviderad text Lokala ordningsföreskrifter § 23
Kartbilagor
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019-04-18, § 72

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 159
Överlåtelse av exploateringsavtal nr 224. Ugglarp 3:3,
KS 2019/255
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna att exploateringsavtal nr 224 överlåts till Södra Kusten
Fastighet AB
Beskrivning av ärendet
Etikhus i Varberg har via ett av sina dotterbolag förvärvat fastigheten
Ugglarp 3:3. Syftet med förvärvet är att genomföra exploatering, försäljning
och byggnation av området enligt upprättad detaljplan.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-26 att godkänna exploateringsavtal
nr 224 avseende exploatering av fastigheten Ugglarp 3:3.
Exploateringsavtalet reglerar exploatörens åtaganden för genomförandet av
detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl.
Då fastigheten har överlåtits till Södra Kusten Fastighet AB ska även
exploateringsavtalet överlåtas till bolaget.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att exploateringsavtal nr 224
överlåts till Södra Kusten Fastighet AB.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-05-20
Begäran om övertagande av exploateringsavtal för Ugglarp 3:3, 2019-05-20
Exploateringsavtal nr 224, 2017-12-21

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 160
Information - Entreprenörsregionen, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Per Svensson (S) informerar om entreprenörsregionens stämma i Värnamo
27 maj.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 161
Information - Kommun- och regionledningsforum, KS
2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Per Svensson (S) och Lars Fröding, kommunchef, informerar om kommunoch regionledningsforum senaste sammanträde.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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