
  Protokoll 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  Sammanträdesdatum 
  2022-11-29 
  Sammanträdestid 
  08:30-12.10 
 

 
Ledamöter 
 

Rebecka Kristensson (S) 
Ninni Gustavsson (M), §§ 271-278 
Björn Jönsson (S) 
Per Svensson (S) 
Anneli Andelén (C) 
 

 
 

Tjänstgörande ersättare Göran Janko (M), §§ 279-284 
 

 

Ersättare Göran Janko (M) 
Markus Jöngren (MP), jäv § 278 
Per Johansson (C) 
Georgia Ferris (KD) 
Lars Fagerström (L) 
 

 

Övriga närvarande Oskar Åhrén, utredningssekreterare, §§ 271-284 
Irhan Kasic, samhällslärare, § 271 
Lars Fröding, kommundirektör, §§ 272, 274-278 
William Hedman, ekonomichef, § 272- 275, 278 
Michael Hederström Sandahl, säkerhetssamordnare, § 272 
Charlotta Hansson Allefelt, VD FABO, §§ 273-275 
Maria Sjödal, förvaltningschef KFT, § 273 
Linnéa Severinsson, byggprojektledare, § 273 
Anja Ljungberg, kommunikatör, § 273 
Robby Engvall, ekonomichef, FABO, § 274 
Christina Johansson (S), ordf. FABO, § 274 
Katarina Löfberg, controller, §§ 274-275 
Liselotte Jönsson, bitr. ekonomichef, §§ 274-275 
Herman Pehrson, koncernchef, §§ 274-275 
Johan Klingborg,. Socialchef, §§ 274-275 
Jakob Strand, controller, §§ 274-275  
Fredrik Jansson, VD Destinations Falkenberg AB, §§ 278, 281 
Kristjan Sigurdarson, destinationsutvecklare, §§ 278, 281 
Anna Hedman, kommunjurist, § 284 
Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringsingenjör, § 284 

 

Paragrafer §§ 271-284 

Justering Ordföranden och Anneli Andelén. 

 
Digitala underskrifter Ordförande Per Svensson 
 Justerare Anneli Andelén 
  

1



  

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet justerat 2022-12-01 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-11-29 
Datum då anslaget sätts upp 2022-12-02 
Datum då anslaget tas ned 2022-12-26 
Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
  

2



  

 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 271 Information - Redovisning av genomförd 
studieresa till Srebrenica 

2021/471 4 

§ 272 Godkännande av försäkringsupphandlingar 2022/476 5 

§ 273 Information - Energiplanering 2022/2 6 

§ 274 Information från Fabo avseende överskridande 
av projektbudget för projektet kvarteret 
Trädgården 

2022/429 7 

§ 275 Information om aviserade kostnadsökningar för 
projektet Trädgården 

2022/429 8 

§ 276 Anläggningsarrende med Ingrid Capacity, del 
av Arvidstorp 1:39 

2022/420 9 - 10 

§ 277 Godkännande av överenskommelse om 
förlängning av reservationsavtal nr 76, del av 
Tröinge 6:75 

2022/192 11 

§ 278 Ansökan om ekonomiskt stöd från Falkenbergs 
volleybollklubb 

2022/441 12 - 13 

§ 279 Förslag på begravningsombud 2023-2026 
enligt begravningslagen 

2022/472 14 - 15 

§ 280 Revidering av antagna sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2023 

2022/260 16 - 17 

§ 281 Uppdrag om att ta fram viljeinrikting för 
utveckling av destinationen Falkenberg 

2022/474 18 

§ 282 Svar på remiss - Naturvårdsverkets redovisning 
Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar 

2022/396 19 - 20 

§ 283 Ansökan om planbesked - Ullared 8:5 2022/150 21 

§ 284 Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns 
ansvarsutredning gällande Sadeln 9 

2022/258 22 

 

3



Falkenbergs kommun    
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 271 

Information - Redovisning av genomförd studieresa till 
Srebrenica , KS 2021/471 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. Anteckna informationen till protokollet 

Beskrivning av ärendet 
Irhan Kasic, samhällslärare, och elever från samhällsvetenskaps-
programmets samhällsinriktning informerar om sin studieresa till 
Srebrenica. 
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Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 272 

Godkännande av försäkringsupphandlingar, KS 
2022/476 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Godkänna redovisning av försäkringsupphandling att gälla från och  

med 2023-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Det föreligger förslag för kommunstyrelsen att godkänna nya 
försäkringspremier att gälla från och med 2023-01-01. 

Falkenbergs kommuns försäkringsmäklare Söderberg & Partners har under 
2022 arbetat intensivt med att skapa nya och bättre 
försäkringsupphandlingar, så kallade försäkringsportföljer, för kommunen. 
Befintliga försäkringar upphör att gälla från och med 2022-12-31, varför 
nya upphandlade försäkringar med nya premier ska börja gälla från och med 
2023-01-01. 

Motivering av beslut 
Syftet med försäkringsportföljerna är att Falkenbergs kommun som kund 
ska kunna dra nytta av den volym som Söderberg & Partners upphandlar för 
Falkenbergs räkning och att kommunen därmed kan förbättra sitt 
försäkringsskydd.  

Falkenbergs kommun har fått nya försäkringsgivare inom flera områden, 
vilket visar att volymen ger en förbättrad konkurrens. Kommunen får även 
en bättre försäkringsomfattning och premieförändringar enligt 
redovisningen i tjänsteskrivelsen Försäkringsupphandlingar 2022. 
Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas av förslaget. I tjänsteskrivelsen 
Försäkringsupphandlingar 2022 framgår befintlig årspremie, årspremie 
vinnande anbud samt förändringarna. LOU-försäkringen upphör. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-23 
Sammanställning upphandlingar 2022 
 
Övrig deltagare 
Victoria Van Egmond, försäkringsmäklare, Söderberg & Partner medverkar 
via länk. 
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Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 273 

Information - Energiplanering, KS 2022/2 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. Anteckna informationen till protokollet.  

Beskrivning av ärendet 
Linnéa Severinsson, byggprojektledare, och Charlotta Hansson Allefelt, VD 
FABO, redogör för hur man energiplanerar i kommunen och på FABO. 
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Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 274 

Information från Fabo avseende överskridande av 
projektbudget för projektet kvarteret Trädgården, KS 
2022/429 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Anteckna informationen om att projektet kvarteret Trädgården 
överskrider beslutad budget med 110 mnkr.  

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs bostads AB:s styrelse har informerat Falkenbergs Stadshus AB 
om att investeringsprojektet kvarteret Trädgården kommer att överskrida 
beslutad projektbudget. Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 
uppgår till 360 mnkr. Projekteringen har därefter visat att projektet beräknas 
uppgå till 470 mnkr, det vill säga ett överskridande av projektbudget med 
110 mnkr. Fabos styrelse godkände detta 2022-10-28 (§ 145) och Stadshus 
AB informerades 2022-11-22 (§ 26). Falkenbergs Stadshus AB beslutade då 
att informera kommunstyrelsen.  

Motivering av beslut 
Kommunstyrelsen ska ha en löpande uppsikt över kommunal verksamhet 
som drivs i kommunala företag. 
Ekonomi 
Överskridandet av projektbudget med 110 mnkr består av: 

- 43 mnkr på grund av fastighetens status 
- 41 mnkr på grund av indexökning på 15 % 
- 26 mnkr till följd av utökad beställning från socialnämnden 

Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-22  
Falkenbergs Stadshus AB 2022-11-22 § 26 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 275 

Information om aviserade kostnadsökningar för 
projektet Trädgården, KS 2022/429 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Hänskjuta till budgetberedningen att avsätta medel för lokalkostnader 

för Trädgården. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har lämnat information om aviserade kostnadsökningar för 
projektet Trädgården. I december 2021 skrevs en avsiktsförklaring, där Fabo 
och socialförvaltningen kom överens om att genomföra projektet. I 
avsiktsförklaringen framgår att kostnadskalkylen ska följas upp transparent 
mellan parterna. 

Fabo aviserar nu att kostnaderna för projektet kommer bli högre än 
beräknat. Hälften av kostnadsökningen beror på ökade byggpriser på 
marknaden. Den andra hälften beror på att projektet har fått en tydligare bild 
av fastighetens skick och vilka åtgärder som krävs för att genomföra 
renoveringen.  

För socialförvaltningen och Falkenbergs kommun innebär det en ökad 
årshyra med 1,7 mnkr per år – från 14,9 mnkr till 16,6 mnkr. Utöver 
årshyran tillkommer kostnader för el, värme och vatten. Socialförvaltningen 
erhåller hyresintäkter från brukarna samt momskompensation från 
Skatteverket. Nettokostnadsökningen blir därmed lägre och är ännu inte 
beräknad. I budgetunderlaget för 2024 kommer socialförvaltningen 
precisera den förväntade nettokostnaden. 

Motivering av beslut 
Kommunstyrelsen informeras om kostnadsökningen och ärendet hänskjuts 
till budgetberedningen 2024. 
Ekonomi 
Enligt kommunens resursfördelningsmodell erhåller socialnämnden full 
kompensation för lokalkostnader. I budget för 2023-2025 finns budget för 
Trädgården avsatta centralt för 2024 och 2025, en uppskattning baserat på 
ett befintligt särskilt boende. Inför kommande budgetberedning kommer 
tydligare kalkyl finnas och det kommer då att visa sig om avsatta medel är 
tillräckliga. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-03 
Socialnämnden 2022-10-18 § 154 
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Utdragsbestyrkande 

1 (2) 

§ 276 

Anläggningsarrende med Ingrid Capacity, del av 
Arvidstorp 1:39, KS 2022/420 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
1. Godkänna förslag till arrendeavtal nr 200 772 med Ingrid Capacity 

avseende del av fastigheten Arvidstorp 1:39. 

Beskrivning av ärendet 
Företaget Ingrid Capacity har inkommit med önskemål till Falkenbergs 
kommun om att få arrendera mark i närheten av Falkenberg Energis 
mottagningsstation inom Arvidstorp 1:40. Inom markområdet vill bolaget 
uppföra ett energilager som ansluts via elkabel till Falkenbergs Energis 
intilliggande anläggning. Energilagret består av ett antal mindre moduler. 
Uppskattad byggnadsyta i första skedet är ca 40 kvm.  

Falkenbergs kommun har upprättat ett förslag till arrendeavtal som löper på 
10 år med tillträde 2023-06-01. Arrendeavgiften är 12 000 kronor första året 
(20 kr/kvm) och räknas därefter upp med KPI. Reglerna om 
besittningsskydd är bortavtalade och arrendatorn har inte rätt till ersättning 
för byggnader och anläggningar inom arrendestället den dag arrendeavtalet 
upphör. Avtalet villkoras av att arrendatorn får bygglov och övriga 
myndighetstillstånd senast 2023-12-01 samt att arrendatorn beviljas 
elanslutning från Falkenberg Energi på minst 5 MW senast 2023-12-01. 

I övrigt innehåller avtalet sedvanliga villkor.  

Motivering av beslut 
Ett energilager medför att det vid höglasttimmar går att nyttja energilagrets 
kapacitet och på så sätt kapa nätets effekttoppar och undvika överuttag från 
regionnätet. Energilagret behöver ligga i direkt anslutning till Falkenbergs 
Energis mottagningsstation. 

Berört område är inte detaljplanelagt. I förslag till ny fördjupad 
översiktsplan är området utpekat som grönt (del av Falkenbergs mosse). 
Avstämning har gjorts med Falkenberg Energi samt Falkenbergs kommun 
(parkavdelning, kommunekolog, bygglov och mark- och exploatering), 
vilka samtliga är positiva till att pröva platsen för etableringen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om godkännande av 
arrendeavtal i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning  
punkt 6.04. 
Ekonomi 
Arrendeavgiften är 12 000 kronor första året (20 kr/kvm) och räknas 
därefter upp med KPI. 
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Utdragsbestyrkande 

2 (2) 

Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-10-26 
Avtal om anläggningsarrende nr 200 772, del av Arvidstorp 1:39 
Karta – anläggningsarrende 200 772 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 277 

Godkännande av överenskommelse om förlängning av 
reservationsavtal nr 76, del av Tröinge 6:75, KS 
2022/192 

Beslut 
Arbetsutskott förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Godkänna överenskommelse om förlängning av reservationsavtal nr 76 
avseende del av fastigheten Tröinge 6:75, tecknat med Grimsholm 
Products AB. 

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs kommun och Grimsholm Products AB (nedan benämnd 
köparen) har tecknat reservationsavtal nr 76 avseende del av den 
kommunala fastigheten Tröinge 6:75 vid Falkenbergsmotet. Enligt avtalet 
ska köparen söka bygglov för en verksamhetsbyggnad på 15 000 kvm senast 
2023-01-01 och påbörja byggnationen senast åtta månader efter beviljat 
bygglov. I det fall villkoren inte uppfylls förfaller reservationen.  

Köparen har inkommit med ett önskemål till kommunen om att förlänga 
tecknat reservationsavtal. Mark- och exploateringsenheten har upprättat en 
överenskommelse om förlängning av reservationsavtal nr 76 som innebär att 
köparen ska söka bygglov senast 2023-05-01 istället för 2023-01-01. I 
övrigt gäller samma villkor som i tidigare tecknat avtal. 

Motivering av beslut 
På grund av rådande konjunktur och den osäkerhet som råder i omvärlden 
anser mark- och exploateringsavdelningen att avtalet kan förlängas.  

VIVAB ska bygga en ny dricksvattenledning mellan Falkenberg och 
Vessigebro som delvis kommer att beröra mark inom reservationsavtal nr 
76. Genom att förlänga reservationsavtalet möjliggör vi att dessa 
byggnationer kan samordnas. 
Ekonomi 
Överenskommelsen innebär att befintligt avtal förlängs. Köpeskillingen är 
14 830 000 kr, vilket följer taxa för verksamhetsmark beslutad av 
kommunfullmäktige 2022-03-29. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-18  
Överenskommelse om förlängning av reservationsavtal nr 76, Grimsholm 
Products AB  
Karta reservationsavtal nr 76 
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Utdragsbestyrkande 

1 (2) 

§ 278 

Ansökan om ekonomiskt stöd från Falkenbergs 
volleybollklubb, KS 2022/441 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Utbetala 200 tkr till Falkenbergs volleybollklubb för att bistå föreningen 

med att få en ekonomi i balans. 

2. Kräva av Falkenbergs volleybollklubb att vidta erforderliga åtgärder 
samt upprätta en handlingsplan för hur föreningen ska kunna få en 
ekonomi i balans 2023. Handlingsplanen ska översändas till 
kommunstyrelsen senast mars 2023. Dessutom villkoras bidraget med att 
Volleybollklubben ska erbjuda grundskolelever fri entré till matcherna 
från beslutet t.o.m. 2023 års utgång.    

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs volleybollklubb har till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse där föreningen redogör för sin ekonomiska situation och ansöker 
om ekonomiskt stöd för att inte riskera att försättas i konkurs. 

Föreningen anför i sin skrivelse till kommunen att förra årets resultat visade 
ett underskott om 250 tkr. För 2022 befarar föreningen ett underskott om 
400 tkr. Som skäl anges minskade intäkter och ökade kostnader.  

Motivering av beslut 
Ur ett sportsligt och kulturellt perspektiv är Falkenbergs volleybollklubb en 
framstående och stabil aktör. Därför är den ekonomiska situationen i 
föreningen beklaglig. Under 2022 var föreningen en av sju föreningar i 
Falkenberg som fick så kallad elitstatus av Destination Falkenberg AB och 
därmed var berättigad marknadsföringsbidrag.  

2021 erhöll Falkenbergs volleybollklubb ekonomiskt stöd från kultur-, 
fritids- och tekniknämnden, Destination Falkenberg AB Falkenbergs 
Bostads AB och Falkenberg Energi AB.  

Om ett ekonomiskt stöd utbetalas från kommunstyrelsen till Falkenbergs 
volleybollklubb föreslås att föreningen uppdras att dels vidta erforderliga 
åtgärder för att få ordning på sin ekonomiska situation för att detta scenario 
inte upprepas, samt dels att föreningen tar fram en handlingsplan för hur 
föreningen ska kunna få en ekonomi i balans 2023. 
Ekonomi 
Det finns inga medel avsatta i budget för att ge ett ekonomiskt stöd till 
Falkenbergs volleybollklubb. Om ett ekonomiskt stöd ska utbetalas till 
föreningen får detta belasta posten för kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader.  

För 2021 utgick ett ekonomiskt stöd från Falkenbergs kommunkoncern till 
Falkenbergs volleybollklubb genom bidrag och marknadsföringsbidrag om 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

2 (2) 

cirka 195 tkr. För 2022 är alla eventuella bidrag ej sammanställda, men 
hittillsvarande uppgifter är utbetalningar om cirka 240 tkr. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-21 
Falkenbergs volleybollklubb, Ansökan om ekonomiskt stöd 
 
Yrkande 
Anneli Andelén (C), Per Svensson (S), Ninni Gustavsson (M), Rebecka 
Kristensson (S) och Björn Jönsson (S) yrkar att: 
 

1. Utbetala 200 tkr till Falkenbergs volleybollklubb för att bistå 
föreningen med att få en ekonomi i balans. 
 

2. Kräva av Falkenbergs volleybollklubb att vidta erforderliga åtgärder 
samt upprätta en handlingsplan för hur föreningen ska kunna få en 
ekonomi i balans 2023. Handlingsplanen ska översändas till 
kommunstyrelsen senast mars 2023. Dessutom villkoras bidraget 
med att Volleybollklubben ska erbjuda grundskolelever fri entré till 
matcherna från beslutet t.o.m. 2023 års utgång.    

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer propositionsordning på Anneli Andeléns yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 
 
Jäv 
Markus Jöngren (MP) anmäler jäv och deltar inte i beredning av ärendet. 

Anteckning 
Lars Fagerström (L), Georgia Ferris (KD), Per Johansson (C) och Göran 
Janko (M) ställer sig positiva till Anneli Andeléns (C) yrkande.  
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Utdragsbestyrkande 

1 (2) 

§ 279 

Förslag på begravningsombud 2023-2026 enligt 
begravningslagen, KS 2022/472 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Föreslå Länsstyrelsen i Västra Götalands län att, som ombud med 

uppgift att granska begravningsverksamheten i Falkenbergs kommun för 
mandatperioden 2023-2026, förordna Gösta Svensson (S). 

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att föreslå en eller flera personer 
som begravningsombud till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över begravningsverksamheten och har rätt att 
inspektera en verksamhet och på begäran få de upplysningar samt ta del av 
de handlingar och annat material som behövs för tillsynen. När en 
församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen 
förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar 
till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Till 
begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad 
person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom 
ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, 
livsåskådningar och begravningsseder.  

Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 § begravningsförordningen 
(1990:1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat 
från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till 
kommunfullmäktige. Förordnandet gäller för en tidsperiod om fyra år, den  
1 januari 2023 – den 31 december 2026. Det är möjligt att föreslå personer 
som kommer från andra trossamfund eller andra 
livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom 
kommunens område. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår 
personer som inte innehar uppdrag i Svenska kyrkan, som exempelvis 
ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan.  

Motivering av beslut 
Av begravningslagen 10 kapitlet 2 § 2 st. framgår följande beträffande vad 
som ska beaktas vid bedömningen av lämplighet för uppdraget:  

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och 
kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper 
inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, 
livsåskådningar och begravningsseder. 
Ekonomi 
Av begravningslagen 10 kapitel framgår följande beträffande ombudets 
ersättning för uppdraget:  
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Utdragsbestyrkande 

2 (2) 

7 § Begravningsombudet har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och sina 
utlägg. Ersättningen betalas av församlingen och utgör en kostnad för 
begravningsverksamheten.  

7 a § Församlingen ska bekosta begravningsombudets utbildning. 
Utbildningen utgör en kostnad för begravningsverksamheten. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-18 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Förordnande av ombud enligt 
begravningslagen, 2022-11-11 
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§ 280 

Revidering av antagna sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2023, KS 2022/260 

Beslut 
Arbetsutskott förslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 28 november 2023 
flyttas till tisdagen den 14 november 2023. Sammanträdet börjar kl. 
09.00. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 17 januari 2023 flyttas till 
tisdagen den 10 januari 2023. 

2. Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 14 november 2023 flyttas 
till tisdagen den 31 oktober 2023. 

Arbetsutskottet beslutar 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde tisdagen den 10 januari 
2023 flyttas till tisdagen den 17 januari 2023. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde tisdagen den 31 oktober 
2023 flyttas till tisdagen den 28 november 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställde sammanträdestider för 2023 i augusti och 
september 2022. Det föreligger nu behov av revidering av det fastställda 
sammaträdesschemat för 2023.  

Motivering av beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att förlägga januarisammanträdet till den 17 
januari 2023. Med anledning av den nya mandatperioden 2023-2026 finns 
inga utskott förrän styrelsen tillsatt utskott och utsett ledamöter och 
eventuella ersättare samt presidier. Därför föreslås att styrelsens 
sammanträde den 17 januari flyttas till den 10 januari, och att 
arbetsutskottets planerade sammanträde den 10 januari i sin tur flyttas till 
den 17 januari.  

Kommunfullmäktige har sedan många år tillbaka sammanträtt den sista 
tisdagen i månaden. Kommunfullmäktige har för 2023 bland annat beslutat 
att sammanträda den 28 november för att besluta om budget för kommande 
år. Beslut om kommunens budget har i ett tidigare beslut flyttas från juni till 
november för att öka kvalitén i prognoserna gällande skatteintäkter och 
statsbidrag. Nämnderna ska efter kommunfullmäktiges budgetbeslut senast i 
december fatta beslut om sina respektive internbudgetar. För att bereda 
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nämnderna möjlighet att förhandla internbudgeten i enlighet med de 
tidsangivelser som återfinns i medbestämmandelagen (MBL) behöver 
kommunfullmäktiges beslut om budget fattas i mitten, snarare än slutet, av 
november. Därför föreslås att kommunfullmäktige istället sammanträder den 
14 november. Sammanträdet den 14 november är ett heldagssammanträde 
och börjar kl. 09.00. 

Det innebär i sin tur att kommunstyrelsen, som ska sammanträda två veckor 
innan kommunfullmäktige, sammanträder den 31 oktober, istället för den 14 
november. Det innebär i sin tur att kommunstyrelsens arbetsutskott samma 
dag, den 31 oktober, flyttas till den 28 november. 
Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-16  
Kalender för 2023 
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§ 281 

Uppdrag om att ta fram viljeinrikting för utveckling av 
destinationen Falkenberg, KS 2022/474 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 
1. Uppdra åt Destination Falkenberg AB att, i samverkan med berörda 

nämnder, ta fram förslag på viljeinriktning för destinationens utveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Destination Falkenberg AB:s styrelse har vid sitt sammanträde 2022-11-11 
initierat ett ärende om att få ett uppdrag om att ta fram en viljeinriktning. I 
arbetet om att samordna, utveckla och marknadsföra besöksmålet 
Falkenberg har Destination Falkenberg AB märkt ett behov av en 
gemensam viljeinriktning för kommunkoncernens arbete om destinationens 
utveckling. 

Motivering av beslut 
Falkenbergs utbud som destination av naturupplevelser i grönområden och 
kustområden bör vara tillgängligt och anpassat för alla besökare och 
invånare. Destination Falkenberg har tillsammans med berörda nämnder 
identifierat utmaningar beträffande samsyn av destinationsutveckling ur ett 
besökarperspektiv på grund av olika uppdrag och prioriteringar.  

Det föreligger ett behov av en övergripande viljeinriktning för hur 
kommunorganisationen ska arbeta med strategiska destinations- och 
besöksnäringsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. 

Att ta fram en kommungemensam viljeinriktning för destinationen 
Falkenberg tydliggör och stärker Falkenbergs kommuns samlade arbete med 
att främja utvecklingen av en hållbar destination. Vidare kan 
viljeinriktningen fungera som ett verktyg för kommunorganisationens 
nämnder och styrelser och visa riktningen för hur destinationen kan ges 
förutsättningar att växa och utvecklas. 
Falkenbergs kommun har sedan tidigare haft en turismstrategi, giltig 2012-
2022. 
Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-18 
Destination Falkenberg AB, Styrelseprotokoll 2022-11-11, § 53 
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§ 282 

Svar på remiss - Naturvårdsverkets redovisning 
Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar, KS 2022/396 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Meddela Naturvårdsverket att Falkenbergs kommun ställer sig bakom 

Avfall Sveriges yttrande över remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs kommun har fått möjlighet att svara på Naturvårdsverkets 
skrivelse Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar. I skrivelsen redovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 
att analysera om ansvaret för kommunalt avfall bör förändras avseende visa 
enskilda avfallsströmmar. Naturvårdsverket har i arbetet med uppdraget 
beaktat skyldigheterna att rapportera uppgifter till Europeiska unionen (EU).  

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska förändras: 

- Avfall från detaljhandeln: Förslaget innebär en avgränsad valfrihet 
för butiker inom detaljhandeln, vilket innebär att de får möjlighet att 
välja om de vill hantera sitt avfall själva. Möjligheten till valfrihet 
innebär att kommunen fortsättningsvis har ett ansvar och att de 
aktörer som inte vill ta hand om sitt eget avfall inte heller behöver 
göra det.  

- Använt matfett: Förslaget innebär att insamling och behandling av 
använt matfett undantas från det kommunala ansvaret.  

- Utgrävd jord med invasiva främmande arter: Förslaget innebär att 
kommunen får ett tydligt ansvar för utgrävda massor med invasiva 
främmande arter från hushållen.  

Kommunstyrelsen svarar för Falkenbergs kommun på remisser som är 
ställda till kommunen. För kommunstyrelsen har Vatten och Miljö i Väst 
AB (VIVAB) beretts möjlighet att inkomma med ett yttrande som sedan kan 
översändas som kommunens svar. VIVAB meddelar att kommunen bör 
ställa sig bakom organisationen Avfall Sveriges yttrande. 

Motivering av beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i enlighet med VIVAB:s förslag, att 
Falkenbergs kommun ska ställa sig bakom Avfall Sveriges yttrande som 
svar på remissen.  

Av Avfall Sveriges yttrande framgår bland annat att de förslag som 
Naturvårdsverket lämnar, förutom avseende regleringen av invasiva arter, 
inte är lämpliga. Delar av förslagen är dessutom inte i linje med det som 
Naturvårdsverket hade i uppdrag att utreda eftersom de i alla delar inte 
innebär en tydlig ansvarsavgränsning. I praktiken innebär Naturvårdsverkets 
förslag avseende detaljhandeln ett frival och inte någon avreglering som 

19



Falkenbergs kommun    
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

2 (2) 

innebär att kommunens ansvar avseende kommunalt avfall har återställts på 
det sätt som gällde inom ramen för den tidigare hushållsavfallsdefinitionen. 
För att fullfölja uppdraget borde Naturvårdsverket ha analyserat en formell 
avgränsning av kommunens ansvar för kommunalt avfall från detaljhandel.  

Yttrandet i sin helhet framgår av yttrandet, vilket Falkenbergs kommun 
föreslås ställa sig bakom. 
Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas av förslagen som presenteras i 
Naturvårdsverkets skrivelse. Det som har en direkt påverkan på den 
kommunala ekonomin är omhändertagandet av invasiva arter. 
Omhändertagande av jord som innehåller invasiva växter kostar cirka 3000 
kr per ton i deponeringsavgift. Årskostnaden bedöms bli 80 000 kr, givet att 
det tas om hand 20 ton jord. 

Beträffande hantering av matfett och avfall för detaljhandel tar kommunen 
betalt genom fastställd taxa. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-28 
VIVAB, Yttrande, 2022-11-25 
Avfall Sverige, Yttrande, 2022 
Naturvårdsverket, Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar, 2022-10-04 
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§ 283 

Ansökan om planbesked - Ullared 8:5, KS 2022/150 

Ärendet utgår. 
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§ 284 

Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns 
ansvarsutredning gällande Sadeln 9, KS 2022/258 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Översända yttrandet till Länsstyrelsen i Halland. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Halland har skickat en ansvarsutredning till kommunen inför 
utredning/åtgärd för ett antal fastigheter för att ge kommunen tillfälle att 
lämna synpunkter.  

Länsstyrelsen har i ansvarsutredningen kommit fram till att Falkenbergs 
kommun (kommunstyrelsen) har ett verksamhetsutövaransvar för eventuella 
föroreningar på fastigheten Sadeln 9 i Falkenbergs kommun. Detta eftersom 
kommunen har utfört mark- och grävarbeten på denna fastighet som kan ha 
lett till att föroreningar har spridits i miljön.  

Kommunen ska komma in med eventuella synpunkter på 
ansvarsutredningen senast den 31 januari 2023.  

Motivering av beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där 
kommunen bestrider länsstyrelsens slutsats att kommunen har ett 
verksamhetsutövaransvar för eventuella föroreningar på fastigheten  
Sadeln 9. 
Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-18 
Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns ansvarsutredning gällande 
Sadeln 9 m.fl. 2022-11-18 
Bilaga 1, PM från Relement Miljö Väst AB. 2022-11-18 
Meddelande om ansvarsutredning inför utredning/åtgärd på fastigheterna 
Sadeln 9, 15, 16 och 19-23. 2022-06-14 
Bilaga 1, ansvarsutredning avseende föroreningar vid fastigheter Sadeln 9 
m. fl, Ätranverken. 2022-06-14 
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