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§ 39 

Hållbarhetspriset 2022, KS 2022/393 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet beslutar 

1. Utse en av kandidaterna till vinnare av hållbarhetspris 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Genomgång och dialog om kandidater till hållbarhetspris 2022. 
Hållbarhetsutskottet enades om vilken av kandidaterna som vinner 
hållbarhetspriset 2022. 
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§ 40 

Upphävande av barn-och ungdomspolicy från 2012, KS 
2022/445 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige 
1. Upphäva barn- och ungdomspolicy. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2012 har en barn- och ungdomspolicy funnits i Falkenbergs kommun. 
Den beskriver hur Falkenbergs kommun ska arbeta med barn och ungdomar 
på ett arbetssätt som inte bedrivits under många år. 

Motivering av beslut 
2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. 2021 antogs en policy av 
kommunfullmäktige för barnets rättigheter i Falkenberg och som ersätter 
den äldre barn och ungdomspolicyn. Därmed bör barn- och ungdomspolicyn 
från 2012 upphävas. 
Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-21 
Barn- och ungdomspolicy 2012 

 

 
 

5



Falkenbergs kommun    
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2022-11-30 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

1 (2) 

§ 41 

Redovisning av uppdrag - Att tillsammans med 
socialförvaltningen utreda hur kommunen kan arbeta 
mer långsiktigt med Falkenbergs kvinnojour, KS 
2022/94 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Godkänna redovisningen av uppdraget. 

2. Ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen 
Falkenbergs Kvinnojour. 

Beskrivning av ärendet 
I januari 2022 gav kommunstyrelsen också hållbarhetsavdelningen i 
uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen utreda hur Falkenbergs 
kommun kan arbeta mer långsiktigt med Falkenbergs Kvinnojour. Både 
Falkenbergs kommun och Falkenbergs Kvinnojour såg att det fanns 
kopplingar i mål och verksamhet där ett samarbete via ett IOP skulle stärka 
arbetet med att förebygga våld i nära relationer. 

I samband med att riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) antogs 
av kommunstyrelsen i slutet på 2021 lyfte föreningen Falkenbergs 
Kvinnojour frågan till Falkenbergs kommun om det fanns ett intresse att 
titta på ett mer långsiktigt samarbete via ett IOP.  

Falkenberg har en stark idéburen sektor och ett starkt civilsamhälle 
(idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och 
intresseorganisationer) vilka alla spelar en viktig roll i arbetet med att skapa 
en mer hållbar samhällsutveckling. Våld i nära relationer är idag ett stort 
samhällsproblem. Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn 
i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra 
föräldern. Det finne inte heller något som tyder på att denna siffra minskar.   

Kommunstyrelsen, socialförvaltningen och föreningen identifierade tidigt i 
processen att det preventiva arbetet behöver stärkas och att det involverar 
fler förvaltningar. Förslaget till IOP har därför tagits fram i en arbetsgrupp 
bestående av representanter från kommunstyrelsen, socialförvaltningen, 
barn och utbildningsförvaltningen, kultur-, fritids och teknikförvaltningen 
samt representanter från styrelsen och verksamheten inom Falkenbergs 
Kvinnojour.  

Motivering av beslut 
Falkenbergs Kvinnojour är ett viktigt komplement till den kommunala 
verksamheten. Föreningen ger kostnadsfritt samtalsstöd och hjälp till 
våldsutsatta kvinnor samtidigt som man driver skyddat boende för kvinnor 
och barn i behov av akut hjälp. Syftet med det idéburna partnerskapet är att, 
genom samverkan mellan föreningen och kommunen, stärka och befästa 
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stödet, insatserna och det förebyggande arbetet kring våldsutsatta kvinnor, 
unga och barn i Falkenberg.  

Överenskommelsen ger partnerna en överblick över hur respektive 
verksamhet kompletterar varandra. Detta skapar i sin tur förutsättningar för 
att forma en gemensam lägesbild och därefter kunna planera in 
gemensamma insatser för att åstadkomma största möjliga långsiktiga effekt. 
Överenskommelsen skapar ett mervärde för båda parter. Kommunen får 
draghjälp i sitt samhällsansvar av föreningen med sin långa lokala 
erfarenhet, sin kompetens och breda kontaktnät. Samtidigt som föreningen 
får, dels förutsättningar att bedriva sin verksamhet på längre sikt, dels 
tillgång till de arenor och den kompetens som finns inom kommunen. 

Partnerskapet bygger på samverkan i två spår, dels om stödjande arbete och 
dels om våldsprevention. Varje år tas det fram en gemensam lägesbild och 
en handlingsplan där båda parter deltar: 

Partnerskapet består av två organisatoriska nivåer; styrgrupp och 
samordningsgrupp. Styrgruppen ansvarar för att fatta beslut om 
handlingsplanen, verksamhetsberättelsen, revidering av partnerskapet och 
principiellt viktiga frågor. Styrgruppen har också till uppgift att godkänna 
framtagen uppföljning.  

Samordningsgruppen tar fram och genomför beslutad handlingsplan samt 
skapar underlag till uppföljning. 

Avtalet löper tre år med möjlighet att omförhandla eller säga upp avtalet 
under avtalstiden. För att ge respektive part möjlighet att ställa om sin 
verksamhet om den andra parten säger upp överenskommelsen är 
uppsägningstiden 12 månader. Föreningen ersätts med 495tkr. Denna 
summa kan omförhandlas under avtalstiden. Föreningen är medveten om att 
detta måste göras utifrån Falkenbergs kommuns budgetarbete. 
Ekonomi 
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2023 finns 495 tkr 
avsatta till Falkenbergs Kvinnojour.  
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 20221111  
Idéburet offentligt partnerskap mellan Falkenbergs kommun och 
Falkenbergs Kvinnojour 
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§ 42 

Information - Samverkansöverenskommelsen, KS 
2022/41 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet beslutar 

1. Anteckna informationen till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Information om genomförd trygghetsenkät. 
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§ 43 

Uppföljning av tilldelade reserver inom 
integrationsområdet, KS 2019/488 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet beslutar 
1. Återremittera ärendet till förvaltningen för att komplettera underlaget 

med de redovisningar som saknas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för att reserver som byggts upp genom 
outnyttjade schablonersättningar och som inte har ett definierat ändamål 
används, tillsammans med eventuella kvarvarande medel i 
Falkenbergsmodellen, till förvaltningarna för att finansiera kvalitetshöjande 
insatser inom integrationsområdet. 

Enligt beslutat arbetssätt lämnar förvaltningarna in önskemål om att ta del 
av reserverna. Medel för dessa insatser tilldelades förvaltningarna enligt det 
överenskomna arbetssättet och har nu följts upp och utvärderats. 
Utvärderingen utgår ifrån att hänsyn tas till två grundförutsättningar. Därtill 
ska ett eller flera kriterier vara uppfyllda. 

Motivering av beslut 
Studiehandledare 5,0 mnkr – Barn- och utbildningsnämnden 
Studiehandledare arbetar med att stödja eleven i att förstå 
ämnesundervisningen med hjälp av sitt modersmål. Studiehandledning är en 
nyckelsats för att långsiktigt kunna arbeta för att alla elever blir behöriga till 
gymnasiet. Insatsen har tagit hänsyn till dessa grundförutsättningar samt en 
eller flera kriterier uppfylls.  

Bas-Sva 2,0 mnkr – Barn- och utbildningsnämnden 
I insatsen arbetar Bassvenska som andra språklärarna med att stärka 
kompetensen hos övriga medarbetare i hur man kan arbeta för att ta emot 
nyanlända elever på ett bra sätt. Med bas-svenska som andraspråk menas 
den första grundläggande undervisningen i svenska för åk 7-9. Insatsen har 
tagit hänsyn till dessa grundförutsättningar samt en eller flera kriterier 
uppfylls. 

Ferieskola 500 tkr – Barn- och utbildningsnämnden 
Ferieskolan för nyanlända på sommaren har som syfte att ge eleverna extra 
tid för att lära sig svenska men även för att lära känna sin nya hemstad 
Falkenberg. Ferieskolan är även en aktivitet där elever får träffa andra 
ungdomar och ha sysselsättning. Sammantaget bidrar ferieskolan till social 
hållbarhet. Fortsatt insats utifrån tidigare beslut. Återstående medel för 
insats 500 tkr 2021. Prognostiserad kostnad 2021;100 tkr. Ferieskolan 
önskas fortsätta under kommande år till en kostnad på 100 tkr per år under 
en längre löptid. Återstående medel på 500 tkr önskas kvarstå men med 
förlängd tidsperiod. Insatsen har tagit hänsyn till dessa grundförutsättningar 
samt en eller flera kriterier uppfylls.  
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Utökning av TSI-projekt 1500 tkr, Barn- och utbildningsnämnden 
Tidiga samordnade insatser-projektet (TSI) pågår på Skogstorpsskolan 
sedan i okt 2020. Projektet handlar om att barn och unga ska få stöd i ett 
tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Insatsen har tagit hänsyn till dessa 
grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

Språkverktyg Lingio 150 tkr – Kommunstyrelsen 
Lingio är digitala språkkurser inom både generell svenska och 
yrkessvenska. Lingio är ett digitalt verktyg där AMA har kopplat en coach, 
som följer deltagarens progression i språkutvecklingen samt följer upp 
användandet och resultatet. Insatsen har tagit hänsyn till dessa 
grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

”Fotbollsplanen mitt i byn”- satsning, 150 tkr - Kommunstyrelsen 
I samverkan med Svensk Elitfotboll, Falkenberg FF och Fabo ska dessa 
medel bidra till att ta fram en samhällsekonomisk analys enligt Svensk 
Elitfotbolls ”Fotbollsplanen mitt i byn”-metodik. Arbetet leds av 
Nationalekonom Ingvar Nilsson och kommer samla lokala krafter från både 
ideell sektor och offentliga aktörer. Insatsen har tagit hänsyn till dessa 
grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

Integrationslots KC 700 tkr – Servicenämnden 
Genom en tjänst under en ettårsperiod fortsätta kunna ge utökat och 
intensifierat stöd till personer med annat modersmål än svenska vid 
kommunens kontaktcenter. Effekten förväntas vara att fler personer lätt kan 
få information om kommunens verksamheter och därmed kunna till del av 
samhällsutbudet för målgruppen. Insatsen har tagit hänsyn till dessa 
grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

Integrationslägenheter 3,650 mnkr – Socialnämnden 
Medel för finansiering av integrationslägenheter för stora familjer under en 
sexårsperiod. Behovet av stora integrationslägenheter var stort under 
2015/2016 vilket gjorde att socialnämnden lade en beställning till Fabo för 
att kunna tillgodose behovet. Insatsen har tagit hänsyn till dessa 
grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

Handläggare externa placeringar 2,9 mnkr- Socialnämnden 

Finansiering handläggare för externa placeringar av barn och unga under en 
ett årsperiod. Volymerna för externa placeringar av barn och unga har ökat 
kraftigt, vilket lett till ökade kostnader. Insatsen har tagit hänsyn till dessa 
grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

Förstärkning av fritidsledarresurser, föreläsningsserie, 1 240 tkr, 
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 
Genom att stärka upp med två 0,5 tjänst under 2021 och 2022 kan 
verksamheten på Stenfalkens Hus förstärkas och utökas. Insatsen har tagit 
hänsyn till dessa grundförutsättningar samt en eller flera kriterier uppfylls. 

Utifrån att samtliga insatser har uppfyllt både grundförutsättningar samt ett 
antal uppsatta kriterier föreslår vi att insatserna godkänns. 
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Ekonomi 
Efter tilldelningen är de reserverade medlen för kvalitetshöjande insatser 
nyttjade, totalt belopp 19,462 mnkr. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-21 
Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 260 
Kommunstyrelsen 2020-12-08 § 335 

Yrkande 
Rebecka Kristensson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen 
för att komplettera underlaget med de redovisningar som saknas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rebecka 
Kristenssons (S) yrkande om återremiss och finner att hållbarhetsutskottet 
beslutar att återremittera ärendet. 
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§ 44 

Information - Leda arbetsprocessen att utveckla hur 
Falkenbergs kommunkoncern bör arbeta för att skapa 
förflyttning i hållbar riktning genom evenemang, KS 
2021/432 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet beslutar 

1. Anteckna informationen till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Information om arbetet med att utveckla hur Falkenbergs kommunkoncern 
bör arbeta för att skapa förflyttning i hållbar riktning genom evenemang. 
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§ 45 

Information - Avtal med Mistra Sustainable 
Consumption, KS 2022/447 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet beslutar 

1. Anteckna informationen till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Information om avtal med Mistra Sustainable Consumption. 
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§ 46 

Godkännande av utbetalning av bidrag till 
Fontänhuset, KS 2022/448 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Utbetala 750 tkr i bidrag till Falkenbergs Fontänhus under förutsättning 

att föreningen redovisar begärt underlag. 

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att under 2023 utreda hur 
Falkenbergs kommun kan arbeta mer långsiktigt tillsammans med 
Falkenbergs Fontänhus. 

Beskrivning av ärendet 
I Falkenbergs kommuns budget för 2023 flyttas budgeten för det bidrag som 
årligen utbetalas till Fontänhuset i januari från socialnämnden till 
kommunstyrelsen.  

Falkenbergs Fontänhus är ett viktigt komplement till den kommunala 
verksamheten i det arbetsrehabiliterande arbetet för personer med erfarenhet 
av psykisk ohälsa. Bidragsbudgeten är en förutsättning för att föreningen 
ska kunna bedriva sin verksamhet i samma omfattning som idag. Ett ettårigt 
bidrag skapar dock en osäkerhet och gör det svårt för föreningen att planera 
verksamheten mer långsiktigt. 

Det finns flera tecken på att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Ett sätt 
att arbeta för att minska den psykiska ohälsan är att hitta samarbeten mellan 
offentlig verksamhet och civilsamhället. Inom Falkenbergs kommuns 
samordnas detta arbete av kommunstyrelseförvaltningen. 

Utbetalning av föreningsbidraget under 2023 ger 
kommunstyrelseförvaltningen möjlighet att tillsammans med Falkenbergs 
Fontänhus och berörda förvaltningar utreda hur ett mer långsiktigt arbete för 
att främja psykisk hälsa skulle kunna bedrivas.  

Motivering av beslut 
Falkenbergs Fontänhus är ett viktigt komplement till den kommunala 
verksamheten. Föreningen ger kostnadsfria arbetsrehabiliterande åtgärder 
till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Föreningen verksamhet 
spelar stor roll i arbetet med att främja psykisk hälsa i Falkenberg. 

Föreningens verksamhet bygger på frivillighet. Förnärvarande organisera 
föreningen sitt arbete i huset i tre olika spår; köket, administration och 
service. Medlemmarna bestämmer själva var och om och hur mycket man 
kan delta i arbetet för dagen.  
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Falkenbergs kommun har som ambition att hitta ett mer långsiktigt 
samarbete med Falkenbergs Fontänhus. Hur detta samarbete kan utformas 
behöver utredas i samverkan med föreningen och eventuellt andra berörda 
nämnder. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att avsatt bidrag i 
budget för 2023 betalas ut under förutsättning att Falkenbergs Fontänhus 
redovisar till kommunstyrelseförvaltningen: 

- uppgift om stadgar, styrelse och revisorer 

- uppgifter om antalet personer som nyttjar verksamheten samt beskrivning 
av den målgrupp som verksamheten avser. Beskrivningen ska även 
innehålla redogörelse för eventuella andra målgrupper som nyttjar 
verksamheten. 

- ekonomisk redogörelse jämte revisionsberättelse för senast avslutat 
verksamhetsår. Av redovisningen ska tydligt framgå vad kostnader och 
intäkter består av. 

- verksamhetsberättelse för senaste avslutat verksamhetsår 

- beskrivning över hur föreningen avser använda bidraget 

- en kostnadskalkyl för den verksamhet föreningen söker bidrag för 

Att Falkenbergs Fontänhus redovisar ovanstående punkter är en 
förutsättning för att bidraget ska betalas ut och säkerställer att verksamheten 
följer de kriterier som finns för ansökan av bidrag enligt Riktlinje för 
beviljande av föreningsbidrag till föreningar inom socialnämndens 
ansvarsområde fråntaget de punkter som specifikt hänvisar till 
socialnämndens ansvarsområde. Bidraget kan tidigast betalas ut i januari 
2023.  

Vidare föreslås att kommunstyrelseförvaltningen, ges i uppdrag att under 
2023 utreda hur Falkenbergs kommun mer långsiktigt kan samarbeta med 
Falkenbergs Fontänhus 
Ekonomi 
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2023 finns 750tkr 
avsatta för bidrag till Falkenbergs Fontänhus. 

Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-11 
Riktlinje för beviljande av föreningsbidrag till föreningar inom 
socialnämndens ansvarsområde 
 
 
 

15



Falkenbergs kommun    
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2022-11-30 
 
 

 
 
Utdragsbestyrkande 

1 (1) 

§ 47 

Ansökan om bidrag med mera från vattenrådet Törlan, 
Uttran och Ramsjö kanal (TUR), KS 2022/422 

Beslut 
Hållbarhetsutskottet beslutar 
1. Återremittera ärendet till förvaltningen för att även behandla Suseåns 

vattenråds bidragsansökan i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenrådet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal (TUR) har 2022-10-20 
inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av att 
Vattenmyndigheten upphör med sitt ekonomiska bidrag till vattenrådet på 
grund av bristande resurser. TUR redogör i sin skrivelse om väsentlig 
information samt ansöker om att det för år 2023 ska avsättas minst 40 000 
kr i investeringsbidrag för vattenrådet, samt ser över hur stödet till övriga 
vattenråd kan öka. 

TUR anför att resurserna till vattenråden krymper och försvinner, att 
vattenrådens insatser har betydelse för kommunen samt att det föreligger 
behov av att kommunen tillsammans med vattenråden uppmärksammar 
ansvariga myndigheter på behovet av resursförstärkning. 

Motivering av beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen ta del av den 
information vattenrådet anför, samt avslå den ansökan om 
investeringsmedel om minst 40 000 kr eftersom beloppet ej ryms i budget. 
Ekonomi 
Det finns ej medel avsatta i budget för att stödja vattenrådet med 
investeringsmedel om 40 000 kr. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-10-31 
TUR:s vattenråd, Skrivelse, 2022-10-20 
 
Yrkande 
Markus Jöngren (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
att även behandla Suseåns vattenråds bidragsansökan i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Markus 
Jöngrens (MP) yrkande om återremiss och finner att hållbarhetsutskottet 
beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 
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