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Falkenbergs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

Utdragsbestyrkande
1 (1)

§ 83

Exploateringsavtal kv. Leken m.fl., KS 2019/167
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Teckna föreslaget exploateringsavtal mellan Falkenbergs kommun och 
Falkenbergs Bostads AB, gällande exploatering inom kvarteret Leken 1 
m.fl.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun har tagit fram ny detaljplan, kvarteret Leken 1 m.fl. I 
samband med detaljplanens antagande är det av stor vikt att även besluta om 
förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Falkenbergs Bostads 
AB (Fabo). Exploateringsavtalet reglerar hur genomförandet av detaljplanen 
ska gå till, inklusive kostnads och ansvarsreglering.

Motivering av beslut
Exploateringsavtalet är ett avtal mellan kommunen och en exploatör, i det 
här fallet Fabo. I exploateringsavtalet regleras markaffärer samt övriga 
ansvarsområden, så som vem som ansöker om fastighetsbildning och vem 
som ansvarar för kvartersmarkens utbyggnad. Avtalet reglerar också vem 
som ska bära vilka kostnader.

Ekonomi
Detaljplanen möjliggör bland annat att en cykelväg byggs på södra sidan av 
Hertings allé, inom detaljplaneområdet. Fabo avstår mark och är med och 
delfinansierar cykelvägen inom området. Detaljplanen leder i övrigt inte till 
några infrastrukturombyggnationer.

För att genomföra byggnationen på kvartersmark behöver Fabo köpa en del 
mark av kommunen, vilket ger kommunen en inkomst om 1 218 000 kr. 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-25
Förslag till exploateringsavtal 2019-03-25

Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 
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Falkenbergs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Detaljplan för kv. Leken m.fl. - Antagande, KS 2013/212
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Anta detaljplan för kvarteret Leken m.fl.

Beskrivning av ärendet
Ny detaljplan gällande kvarteren Leken, Linsen, Lövet på Hertingområdet 
samt för omgivande gator föreligger för beslut.

Motivering av beslut
Falkenbergs Bostads AB (Fabo) har begärt att detaljplanen för kvarteren ska 
ändras, på så sätt att byggrätt för kompletterande bebyggelse medges. 
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsavdelningen vid 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra planarbete och i 
samband med det även reglera den befintliga bebyggelsen med varsamhets- 
och skyddsbestämmelser.

Samråd kring ett planförslag genomfördes 2017. Efter detta omarbetades 
planförslaget relativt mycket varpå en granskningsutställning genomfördes 
2018. Även denna föranledde vissa ändringar och att en kompletterande 
utredning skulle göras. Utredningen kring förmodad markförorening, som 
genomfördes januari 2019, föranledde inte ytterligare åtgärder eller 
förändringar av planförslaget Beslutade revideringar efter remisserna är 
gjorda och planförslaget är nu färdigt för antagande.

Ekonomi
Hela kostnaden för planarbetet har reglerats genom tecknat avtal med 
fastighetsägaren Fabo. Exploateringsavtal som reglerar åtaganden, 
marköverlåtelser m.m. har framtagits och godkänts av fastighetsägaren. 
Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige i samband med att 
detaljplanen antas.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-21
Planförslag, antagandehandlingar i juridisk karta, illustrationskarta, 
planbeskrivning, 2017-01-24 och reviderade 2019-03-19
Bilaga planbeskrivning, förtydligande av plankarta, 2019-03-19
Behovsbedömning, 2017-01-24
Samrådsredogörelse, 2017-05-05
Utlåtande över granskningsutställning, 2018-10-26
PM - Skuggstudie, 2018-04-27
PM - Bedömning, trafikbuller från Kristineslättsallén, 2018-07-13
Bedömning, ev. förekomst av förorenad mark, e-post 2018-07-11
PM –  ÅF Grundvattenprovtagning Lövet 1, 2019-01-23
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Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens 
förslag.
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Falkenbergs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

Utdragsbestyrkande
1 (3)

§ 85

Reparatören 7 - Ansökan om planläggning, KS 
2018/642
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Bevilja ansökan om planläggning för fastigheten Reparatören 7 i syfte 
att justera befintligt markreservat för allmänna underjordiska ledningar 
samt att säkra nytt läge för huvudvattenledning.

2. Planarbetet ska tidsmässigt inordnas i den prioriteringsordning för 
planarbeten som regelbundet upprättas och godkänns av 
kommunstyrelsen.

3. Planarbetet ska föregås av tecknande av planavtal som reglerar 
kostnader.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Reparatören 7 har inkommit med ansökan om 
planläggning för den västra delen av fastigheten. Fastigheten Reparatören 7 
är belägen inom Smedjeholms industriområde, direkt norr om Oktanvägen 
och intill korsningen Göteborgsvägen-Industrivägen i Falkenberg. På 
fastigheten finns tre byggnader som för närvarande inrymmer 
handelsverksamhet, bensinmack samt verkstad. Ansökan om planläggning 
gäller den västra delen av fastigheten. Fastighetsägaren önskar kunna 
förlänga den västra byggnaden åt öster. För att möjliggöra tillbyggnad 
behöver ett markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-område, 
flyttas. 

Reparatören 7 omfattas av två detaljplaner. Stadsplan för Smedjeholm, som 
vann laga kraft 1979 och Detaljplan för Reparatören 7 m.fl. som vann laga 
kraft 2017-04-21. Stadsplan för Smedjeholm gäller för västra delen av 
fastigheten och anger småindustri samt ett 10 meter brett markreservat för 
allmänna underjordiska ledningar, u-område. Markreservatet är även 
markerat med punktprickad markering vilket betyder att marken inte får 
bebyggas. Byggnader får på den västra delen av fastigheten Reparatören 7 
uppföras med högst 6 meters byggnadshöjd samt med 3 graders taklutning. 
Detaljplanen för Reparatören 7 m.fl. gäller för den östra delen av fastigheten 
och anger drivmedelsförsäljning och verksamhet. Planen anger en högsta 
totalhöjd på 8 meter för byggnader. Detaljplanen har genomförandetid kvar. 

I en detaljplan kan kommunen ange markreservat för allmännyttiga ändamål 
på såväl kvartersmark som allmän plats och vattenområde. Markreservatet 
innebär en möjlighet att använda mark, som till exempel skulle vara för 
enskilt bruk, för allmännyttiga ändamål.

Gällande översiktsplan för området, Fördjupad översiktsplan för 
centralorten, antagen år 2007, anger befintligt verksamhetsområde. 
Fastigheten omfattas vidare av riksintresse enligt 4 kap 2 och 4 §§ 
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Falkenbergs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

Utdragsbestyrkande
2 (3)

miljöbalken, de särskilda hushållnings-bestämmelserna för rörligt friluftsliv 
och högexploaterad kust. 

I handelspolicyn för Falkenbergs kommun, antagen år 2013, anges att 
Smedjeholm är ett verksamhetsområde med blandad inriktning av 
tjänsteföretag, produktion, lager och service. Verksamhetsanknuten 
sällanköpshandel och volymhandel tillåts. Verksamhetsanknuten handel kan 
t.ex. vara knuten till produktion av vara, lagerhantering eller 
postorderverksamhet. Handel inom kläder och skor m.m. (shopping) 
bedöms som mycket olämpligt inom området.

Motivering av beslut
I det aktuella markreservatet på Reparatören 7 har Vivab en större 
huvudmatarledning och spillservis till Reparatören 1. För att möjliggöra en 
ändring av markreservatet måste Vivabs ledningar flyttas. Vivab avråder i 
ett första yttrande starkt till ändring av markreservatet på grund av det 
omfattande arbete som det skulle medföra och de stora kostnaderna för 
fastighetsägaren. Alla kostnader som ledningsomläggningen medför 
bekostas av fastighetsägaren. Vidare anför Vivab i ett kompletterande 
yttrande att de inte ser några större problem med en omläggning av 
ledningen om fastighetsägaren bekostar ett ledningsbyte. Nya ledningar 
placeras i så fall inom ett nytt markreservat. Åtgärden utförs genom att 
Vivab utför arbetet eller genom att Vivab skriver ett avtal med exploatörens 
entreprenör som utför arbetet. Vivab tar sedan över ledningen efter 
besiktning. En grov kalkyl visar att kostnader för flytt av ledningen uppgår 
till ca 500 000 kr. Enligt Vivab kan inkopplingen av den nya ledningen ske 
utan större påverkan på vattenförsörjningen. 

Enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det en ökad risk för att 
man vid anläggningsarbeten påträffar föroreningar eftersom det finns en 
drivmedelsverksamhet inom fastigheten. Miljökontroll bör därför ske vid 
gräv- och schaktarbeten och personal bör informeras om den ökade risken. 
Om markföroreningar påträffas ska detta anmälas till miljö- och 
hälsoskydds-förvaltningen.

Bygglovsnämnden ställer sig negativa till förslaget i den del det går att 
utläsa intentionerna med planbeskedet. Markreservatets betydelse behöver 
säkerställas före det att planbesked lämnas. Mark- och exploateringsenheten 
framför att det måste klargöras vilka ledningar som finns i området samt 
vilka rättigheter som finns för ledningen. Det är också viktigt att se hur 
djupt ledningarna ligger eftersom merparten av ett u-område är till för att 
kunna schakta med en ok slänt vid eventuella ledningsbyten.

Det kan konstateras att det gällande markreservatet används för en av 
Vivabs huvudmatarledningar. Enligt gällande detaljplan från år 1979 som 
reglerar den västra byggnaden på fastigheten finns möjlighet att utöka 
befintlig byggnad inom den aktuella fastigheten även om markreservatet 
kvarstår i sitt nuvarande läge. Möjligheten att bebygga fastigheten 
ytterligare hindras inte av befintligt markreservat. 

9



Falkenbergs kommun 
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Utdragsbestyrkande
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En flytt av ledningen innebär att markreservatet i Stadsplanen från år 1979 
behöver tas bort och att nytt markreservat, dvs. u-område, behöver läggas in 
i detaljplanen från år 2017. Åtgärden kan genomföras genom ändring i de 
två gällande detaljplanerna för Reparatören 7 eller genom att en ny 
detaljplan tas fram för hela eller delar av Reparatören 7. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att ansökan om planläggning 
beviljas i syfte att justera befintligt markreservat samt att säkra nytt läge för 
huvudvattenledning. 

I beredningen av detta ärende har synpunkter inhämtats från miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, Vivab, Falkenbergs energi AB, bygglovsenheten 
samt från mark- och exploateringsenheten på 
samhällsbyggnadsavdelningen.

Ekonomi
Ett eventuellt planarbete samt kostnader för flytt av huvudvattenledning 
förutsätts bekostas fullt ut av sökanden.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-19
Orienteringskartor 
Ansökan om planläggning 2018-12-12
Remissvar internremiss

Yrkande
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens 
förslag.
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Utdragsbestyrkande
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§ 86

Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad - riktlinjer 
för förtätning, KS 2017/189
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Anta föreliggande förslag till riktlinjer 1-6.

Beskrivning av ärendet
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för 
Falkenbergs stad har frågan väckts angående bostäder och förtätning. Frågor 
om det behövs att man slår fast riktlinjer och anvisningar för hur förtätning 
ska ske och hur förtätning ska gå till. Förslag finns nu på riktlinjer som kan 
ligga till grund för förtätning. 

Föreslagna riktlinjer är:
1. Komplettera befintliga byggnader – bygg på, bygg till. 
2. Bygg i första hand på redan planlagd kvartersmark och framföra allt på 

redan hårdgjorda ytor. 
3. Bebygg tidigare större obebyggda områden som binder samman staden 

utan att äventyra andra värden.
4. Bevara de obebyggda ytor som i rapporten Inventering och värdering av 

grönstruktur i Falkenbergs stad har klass 4 och över (höga kvaliteter och 
mycket höga kvaliteter). I utpekade bristområden bör även områden med 
lägre klassning tas i beaktande.

5. Omvandla lämpliga områden/tomter som idag är detaljplanelagda för 
annat än bostäder till bostadsområden.

6. Förtäta med det som saknas för att uppnå en blandad bebyggelse, 
blandade upplåtelseformer och blandade boendeformer.

7. Bygga inom 800 m från centrum och 500 m från närcentrum. 

Motivering av beslut
Det förslag till riktlinjer som tagits fram är en bra grund för fortsatt arbete 
med framtagande av anvisningar för förtätning. Samhällsbyggnads-
avdelningen föreslår därför att kommunstyrelsen antar riktlinjerna 1 till 6. 
Eftersom man i arbetet med FÖP:en för Falkenbergs stad ännu inte har tagit 
ställning till begreppet närcentrum föreslås riktlinje 7 tills vidare utgå.

Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-20
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-03-26
PM angående förtätning 2018-08-24
Inventering och värdering av grönstruktur i Falkenbergs stad 2018-08-27
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§ 87

Information - Dagvattenåtgärder, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Information om förutsättningarna för dagvattenhantering och eventuella 
dagvattenåtgärder i och omkring Långasand, söder om Falkenberg.
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Utdragsbestyrkande
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§ 88

Kommunens årsredovisning för 2018, KS 2019/168
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Godkänna kommunens årsredovisning för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat 
årsredovisning för kommunen 2018.  Årsredovisningen för kommunen 
inkluderar även den verksamhet som bedrivs i bolag, kommunkoncernen.

Motivering av beslut
Enligt lagen om kommunal redovisning (3 kap, 4 §) ska en årsredovisning 
upprättas av kommunstyrelsen.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-27
Årsredovisning för 2018
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§ 89

Tilldelning av centrala budgetmedel, KS 2019/115
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Justera nämndernas budgetramar för ökade kostnader för avskrivningar 
och internränta med totalt 12 825 tkr enligt sammanställt underlag. 

2. Minska servicenämndens budgetram med 219 tkr, minska 
kommunstyrelsens budgetram med 119 tkr samt öka kultur- fritids- och 
tekniknämndens budgetram med 338 tkr, till följd av ny politisk 
organisation.

Beskrivning av ärendet
Nämndernas budgetramar justeras årligen för de kapitalkostnader, kostnader 
för avskrivning och internränta, som försvinner i samband med att 
avskrivningsunderlaget minskar. På motsvarande sätt får nämnderna 
kompensation för nytillkommande kapitalkostnader när investeringar 
aktiveras. 

I samband med bokslutet fastställdes vilka investeringar som blev slutförda 
under 2018. Dessa kommer att generera kapitalkostnader 2019 med 12 825 
tkr, vilka fördelas enligt sammanställning av nämndernas ramar 2019. 
Utöver detta minskas servicenämndens budgetram med 219 tkr, 
kommunstyrelsens budgetram minskas med 119 tkr och kultur- fritids- och 
tekniknämndens budgetram ökas med 338 tkr. Dessa justeringar är en följd 
av den nya politiska organisationen som trädde i kraft 2019. Vid 
budgetarbetet inför 2019 gjordes justeringar till följd av den nya 
organisationen, men vid arbetet med nämndernas internbudget framkom att 
ytterligare justeringar mellan nämnderna behöver ske. Justeringarna är 
kommunicerade med berörda förvaltningar som redan har beaktat detta i 
arbetet med internbudgeten. 

Motivering av beslut
Nämndernas ramar justeras årligen för kapitalkostnader till följd av nya 
investeringar. Medel finns avsatta centralt. Övriga justeringar korrigerar 
tidigare justeringar som skett till följd av den nya politiska organisationen. 

Ekonomi
Medel för kapitalkostnader för nya investeringar finns avsatta centralt. 
Nämnderna tilldelas medel från den centralt budgeterade avsättningen. 
Avsatta medel för kapitalkostnader var 15 931 tkr, vilket alltså var 
tillräckligt. Övriga justeringar avser endast omfördelning av budgetmedel 
mellan nämnder.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-26
Sammanställning nämndernas ramar, 2019-03-27
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§ 90

Redovisning statligt stöd för integration – uppföljning 
tertial 3 2018, KS 2016/20
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna att redovisning gällande statligt stöd för integration för tertial 
3 2018 har lämnats. 

Beskrivning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner 
och landsting på grund av den rådande flyktingsituationen. Falkenbergs 
kommun beviljades 54,2 mkr. Kommunstyrelsen har beslutat hur detta stöd 
ska användas i Falkenbergs kommun. 
I beslutsunderlaget framgår avsatta belopp för de olika aktiviteterna, utfall 
till och med 31 december 2018, samt en prognos för när kvarvarande medel 
kommer att användas. Ursprunglig avsättning var 54,2 mkr. Till och med 
2018 har 36,7 mnkr förbrukats. Kvarvarande avsättning är 17,5 mnkr. 
Samtliga medel är reserverade för aktivitet, vilka framgår i 
beslutsunderlaget. 

Motivering av beslut
Uppföljning av bokförda kostnader, samt jämförelse med avsatta medel per 
aktivitet, ska enligt beslut i kommunstyrelsen redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje tertial.

Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens resultat då kostnaderna för aktiviteterna 
finansieras med utbetalt statsbidrag.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-13
Tabell med utfall, avsatt belopp samt prognos 2019-03-13
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§ 91

Utsändande av remiss - Riktlinje för hantering av 
personuppgifter i ekonomisystem, KS 2019/132
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Remittera föreslagen riktlinje för hantering av personuppgifter i 
ekonomisystem till samtliga nämnder, styrelser och direktion.

Beskrivning av ärendet
Hanteringen av personuppgifter i ostrukturerad form, som kan förekomma i 
ekonomisystem i form av t.ex. kund- och leverantörsregister, som underlag 
till verifikat eller utbetalningslistor m.m., har tidigare enligt 
personuppgiftslagen (PuL), omfattats av enklare regler. I och med 
dataskyddsförordningens ikraftträdande i maj 2018 omfattas detta material 
nu till stor del av samma regler som för personuppgifter i exempelvis 
databaser och ärendehanteringssystem. För att underlätta för medarbetare 
och förtroendevalda, samt säkerställa att behandlingen av personuppgifter 
följer gällande krav, har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag 
till riktlinje för hantering av personuppgifter i ekonomisystem. 

Förslaget har arbetats fram i samarbete med en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän från nämnderna. 

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till riktlinje ska sändas ut 
på remiss till samtliga kommunala nämnder, styrelser och direktion för att 
ge utrymme att komma in med synpunkter på förslaget.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-13
Förslag till riktlinje för hantering av personuppgifter i ekonomisystem, 
daterad 2019-03-13
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§ 92

Information - Vattendirektivsgruppen samt enkät 
åtgärdsprogram för Vesterhavet, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Information om vattendirektivsgruppens uppdrag och arbete, samt 
information om åtgärdsprogram för Vesterhavet.
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§ 93

Information - Kommunens organisation, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar

1. Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Information om föreslagna organisatoriska förändringar på 
kommunstyrelseförvaltningen. 
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§ 94

Politisk styrning 2019-2022 och utvecklad styrmodell, 
KS 2019/165
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Anta Vision och politisk viljeinriktning inklusive kommunövergripande 
mål för perioden 2019-2022 gällande för hela kommunkoncernen. 

2. Införande av ny, utvecklad styrmodell i hela kommunkoncernen som 
bygger på mål-, resultat- och tillitsorienterat förhållningssätt. 

3. Införa en förändrad budgetprocess i kommunen med beslut om budget i 
kommunfullmäktige i juni. 

4. Uppdra åt nämnderna att införa den nya styrmodellen i styrningen av 
sina verksamheter.

5. Uppdra åt nämnderna att senast i augusti, utifrån de övergripande målen, 
fastställa målindikatorer med målnivåer för styrning av sina respektive 
verksamheter. 

6. Uppdra åt bolagsstyrelserna och Räddningstjänsten Väst att införa 
styrmodellen i tillämpliga delar. 

7. Uppdra åt nämnder bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst att 
senast i augusti till budgetberedningen överlämna förslag till 
målindikatorer inklusive förslag till målnivåer på fullmäktigenivå för 
uppföljning av de övergripande målen. 

Beskrivning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden fastställs kommunens vision med 
politisk viljeinriktning och kommunövergripande mål. Dessa är gällande för 
hela kommunkoncernen. 

I budget 2019 lämnades ett uppdrag till kommunchefen att ta fram ett 
förslag på en reviderad och förenklad styrmodell som kan tas i bruk 2020. 
Ett förslag på en utvecklad styrmodell, som bygger på mål-, resultat- och 
tillitsorienterat förhållningssätt, har tagits fram. I korthet innebär modellen 
att kommunen arbetar med ett begränsat antal mål och att tillit råder till 
professionen att föreslå indikatorer för uppföljning. Genom att ha ett 
resultatperspektiv med fokus på mätbara resultat har vi möjlighet att göra 
analyser, dra slutsatser och genomföra förbättringsaktiviteter. Styrmodellen 
kommer på detta sätt även att tydligare kopplas till kommunens 
budgetprocess. 

För att skapa större framförhållning i budgetarbetet föreslås samtidigt en 
förändring av budgetprocessen. Förändringarna innebär i korta drag att 
budgetarbetet inför nästkommande år koncentreras till våren och att 

19



Falkenbergs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

Utdragsbestyrkande
2 (3)

budgeten fastställs av kommunfullmäktige i juni. Under hösten finns 
möjlighet för en central översyn i händelse av kraftigt förändrade 
budgetförutsättningar. Den nya budgetprocessen genomförs från och med 
2020. 

Motivering av beslut
Den nya styrmodellen kommer bli enklare genom färre begrepp och att den 
på ett tydligare sätt visualiserar vilka mål och indikatorer som är styrande. 
Det blir också ett tydligare fokus på vilka de politiska ambitionsnivåerna är 
för vilken kvalitet som kommunen ska leverera samtidigt som 
verksamhetsstyrningen kopplas tydligare till ekonomistyrningen.

Syftet med styrmodellen är att säkerhetsställa att hela organisationen arbetar 
för gemensam sak utifrån de förtroendevalda politikernas beslut och 
därigenom säkra kvalitet och produktivitet. Fullmäktige ska använda ett 
begränsat antal mål och indikatorer i sin styrning och uppföljning. Tillit 
råder till nämnder, bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst att i 
samverkan med förvaltning styra sina verksamheter utifrån reglementen, 
ägardirektiv och övrig styrning.

Kommunfullmäktiges vision med politisk viljeinriktning och övergripande 
mål är styrande för hela kommunkoncernen. Nämnder, bolagsstyrelser och 
Räddningstjänsten Väst ska därför införliva denna styrning vidare i sin egen 
styrning av verksamheterna. 

Nämnder bolagsstyrelser och Räddningstjänsten Väst uppdras att överlämna 
förslag till målindikatorer inklusive förslag till målnivåer på fullmäktigenivå 
för uppföljning av de övergripande målen. Förslagen kommer att övervägas 
i samband med budgetberedningen. I samband med budget 2020 fastställs 
kommunfullmäktiges mål kompletterade med målindikatorer och fastställda 
målnivåer gällande för hela kommunkoncernen.   

För att styrmodellen ska nå sitt syfte ska styrmodellen som verktyg införas i 
alla nämnder och i tillämpliga delar även i bolagsstyrelser och 
Räddningstjänsten Väst. Det ska tydligt gå att följa mål och målindikatorer, 
att följa resultat och ta del av analyser. Transparens är en förutsättning för 
att tillitsstyrningen ska fungera.  

Ett årshjul används för styrning, uppföljning, analys och planering/budget. 
För att skapa bättre förutsättningar för dialog kring resultat mellan 
kommunens verksamheter, och mellan politiker och tjänstemän så kommer 
en struktur för detta att arbetas fram under 2019 och kompletteras till 
årshjulet för planering och uppföljning.

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte direkt kommunens ekonomi men målet är att den 
nya styrmodellen ska skapa bättre förutsättningar för styrning mot målet om 
god ekonomisk hushållning. 
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-25
Vision, politisk viljeinriktning och övergripande mål 2019-2022
Rapport Styrmodell Falkenbergs kommun
Bilaga 1 – Ny budgetprocess
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§ 95

Svar på kommunrevisionens granskning av intern 
styrning och kontroll, KS 2019/103
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Överlämna kommunstyrelsens svar på granskning av intern styrning och 
kontroll till kommunrevisionen.

2. Överlämna revisionsrapporten med rekommendationer till nämnder och 
bolagsstyrelser för åtgärd. 

Beskrivning av ärendet
Pricewaterhouse Coopers (PwC) har på uppdrag av kommunens 
förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens interna 
styrning och kontroll. Revisionsrapporten lyfter, utifrån 
granskningsresultatet, ett antal rekommendationer till kommunen. 

Motivering av beslut
Under hösten 2018 inleddes ett omfattande utvecklingsarbete avseende 
kommunens styrning genom kommunens styrmodell. En utvecklad 
styrmodell kommer att presenteras under våren 2019. Strukturer avseende 
kommunövergripande styrning och ledning stöps om under ledning av ny 
politisk ledning och ny kommunchef. Samtidigt ses 
kommunstyrelseförvaltningens organisation och uppdrag över. 
Förändringarna kommer sammantaget att öka kvaliteten i kommunens 
interna styrning och kontroll. 

I skrivelsen Revisorernas granskning av intern styrning och kontroll, 2019-
03-27, rapporteras kommunstyrelsens kommentarer till revisionens 
rekommendationer. 

Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. 

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-28
Kommunrevisionen, Granskning av intern styrning och kontroll, 
2019-03-27.
Kommunrevisionen, Granskning av intern styrning och kontroll, 2019-02-14
PwC, Granskning av intern styrning och kontroll, februari 2019
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§ 96

Fråga om investering i fastighet Magasinet 1-3; Västra 
gärdet 2:1  , KS 2019/162
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna förfrågan från Terminalbolaget om investering i fastighet 
Magasinet 1-3, Västra Gärdet 2:1.

Beskrivning av ärendet
I avtal mellan Falkenbergs kommun och Falkenbergs Terminal AB ingår att 
Terminalbolaget måste ha kommunens medgivande för investering i 
fastigheten. Föreslagen investering gäller en underhållsåtgärd för att 
upprätthålla en fungerande verksamhet.

Motivering av beslut
Investeringen gäller en underhållsåtgärd för att upprätthålla en fungerande 
verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningens näringslivsavdelning föreslås 
att densamma godkänns.

Ekonomi
Kostnader uppskattas till 500 tkr. Hela beloppet betalas av Terminalbolaget. 
Kommunens ekonomi påverkas inte av beslutet på annat sätt än om 
uppsägning av avtalet sker. Om så sker förbinder sig kommunen att lösa ut 
restbeloppet efter avskrivning.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-25
Ansökan om tillstånd för investering.
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§ 97

Antagande av riktlinje för fakturerings- och 
kravhantering, KS 2019/153
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Anta föreliggande förslag till riktlinje för fakturerings- och 
kravhantering att gälla från och med 2019-05-01.

2. Därmed upphör Övergripande kredit- och kravpolicy att gälla.

Beskrivning av ärendet
Ett nytt förslag till riktlinjer för fakturerings- och kravhanteringen har tagits 
fram. Riktlinjerna syftar till att lägga fast övergripande principer för 
kommunens fakturerings- och kravhantering. Dessa riktlinjer ersätter 
Övergripande kredit- och kravpolicy, antagen av kommunstyrelsen 
2007-04-10.

Motivering av beslut
Riktlinjerna fastställer att faktureringen sker i god tid innan förfallodagen så 
gäldenären får skälig tid att betala. Kommunens fakturerings- och 
kravrutiner ska vara likvärdiga för gäldenärerna och bedrivas enligt gällande 
lagar och förordningar enligt god inkassosed

Ekonomi
Förslaget kommer inte påverka kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-19
Riktlinjer för fakturerings- och kravhanteringen, 2019-05-01
Övergripande kredit- och kravpolicy, 2007-04-10
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§ 98

Remiss - Strategi för skydd och förvaltning av marina 
miljöer och arter i Västerhavet, KS 2019/127
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Falkenbergs kommun har inget att erinra eller tillägga till strategi för 
skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet.

2. Översända beslutet till Länsstyrelsen Västra Götaland som Falkenbergs 
kommuns svar på remissen.

Beskrivning av ärendet
Dokumentet med sina bilagor förklarar tre länsstyrelsers samsyn på hur 
kust- och havsområdena - från norska gränsen till Falsterbohalvön - bör 
skyddas och förvaltas, för att ha god miljöstatus och leverera 
ekosystemtjänster idag och i framtiden.

Syftet med strategin är att ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och 
förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet, för att uppnå nationella och 
internationella mål, direktiv och konventioner med bäring på havsmiljön 
och biologisk mångfald. Strategin omfattar de svenska delarna av 
Skagerrak, Kattegatt och Öresund inklusive ekonomisk zon, från Idefjorden 
och gränsen mot Norge i norr ner till Kämpinge-bukten, Vellinge kommuns 
östra gräns, i söder. Strategin omfattar även strandmiljöer på land som 
vanligtvis finns upp till 300 meter från strandlinjen. 

Strategin består av två delar: Del 1 av strategin, denna del, är en 
handlingsplan som ska ge vägledning om vilka marina miljöer och arter som 
är prioriterade i arbetet, vilka områden som behöver skyddas, i vilken 
ordning de behöver prioriteras och hur de ska följas upp och förvaltas. Del 2 
är ett bakgrundsdokument, som beskriver under vilka förutsättningar som 
arbetet bedrivs, vilka marina bevarandevärden som har identifierats, var de 
finns, vilka ekosystemtjänster de producerar och vilka hoten mot dessa är. 

Gemensamt för de bevarandevärden som har identifierats som mest 
prioriterade att bevara är att de har höga naturvärden, både biologiskt och i 
form av ekosystemtjänster, att de är utsatta för olika former av hot och/eller 
att det finns förhållandevis lite av dem.

De åtgärder som bedöms vara mest effektiva är skydd av marina områden, 
översyn av gamla naturreservat, olika former av fiskeregleringar, 
redskapsutveckling när det gäller fisket, en länsstyrelsegemensam 
muddringspolicy, en kommunal kustzonsförvaltning enligt 
ekosystemansatsen, samt en ökad kunskap både om utbredningen av marina 
miljöer och arter och om hur och i vilken omfattning olika verksamheter 
påverkar den marina miljön. Ekosystemansatsen är en sorts arbetsmetod, 
eller förvaltningsstrategi, för bevarande och hållbart nyttjande av 
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naturresurser som även inkluderar rättviseaspekter och har sin grund i FN:s 
konvention om biologisk mångfald från 1993.

En sammanställning av föreslagna åtgärder, vem som ansvarar för dessa 
samt vilka områden som behöver skyddas/få ett bättre skydd, finns listade i 
bilagorna till strategin.

Motivering av beslut
Strategin kommer underlätta det framtida arbetet med att skydda områden 
genom de texter och mallar som ingår, till exempel i form av beskrivning av 
de marina bevarandevärdena, ekosystemtjänster, identifiering och 
klassificering av hot och gemensamma förslag till 
bevarandemål/målindikatorer. Den kommer också fungera som ett underlag 
för de handläggare på länsstyrelserna och kommunerna som arbetar med 
olika former av prövningar samt för konsulter och andra som tar fram 
miljökonsekvensbeskrivningar.

Programmets föreslagna åtgärder strider inte mot kommunens översiktsplan. 
De påverkar inte heller någon befintlig detaljplan eller någon detaljplan som 
är under framtagande. Kommunens markinnehav eller kommunens övriga 
markintressen berörs inte heller.

Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer inte att påverkas av åtgärdsprogrammet.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-25
Skrivelse remiss av Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och 
arter i Västerhavet 2019-02-28
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet, 
Del 1 2019-02-28
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet, 
Del 2 2019-02-28
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§ 99

Ansökan om ekonomiskt stöd - Föreningen Norden 100 
år, KS 2019/136
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Tilldela Föreningen Norden i Falkenberg 2 500 kr för att möjliggöra 
finansiering av guidning av Hertingforsen och Hertingprojektet.

2. Summan ska belasta kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Norden har genom Ätradalens Nordenavdelning inkommit till 
kommunstyrelsen med en ansökan om ekonomiskt stöd om 40 000 kr för att 
under några dagar uppmärksamma Föreningen Nordens 100 årsjubileum. 
Föreningen Norden låter meddela att kostnader som behöver finansieras är 
bland annat annonsering i Hallands Nyheter, affischer och dylikt, guidning 
kring Hertingprojektet, föredrag samt förtäring. 

I enlighet med den av kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn har 
kommunstyrelseförvaltningen stämt av Föreningen Nordens ansökan med 
Destination Falkenberg AB.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Föreningen Norden ska beviljas 
ett ekonomiskt stöd om 2 500 kr, vilket motsvarar kostnaderna för en guidad 
tur vid Hertingforsen och Hertingprojektet. Övriga kostnader som 
presenteras i ansökan bedömer kommunstyrelseförvaltningen att 
Falkenbergs kommun inte ska finansiera. Vidare kommer Destination 
Falkenberg vara Föreningen Norden behjälpliga med att informera om 
föreningens aktiviteter i samband med 100 årsjubileet i samband med 
nyhetsbrev, på webbplatsen www.falkenberg.se och på Falkenbergs 
turistinformation.

Ekonomi
Kommunstyrelsen har i budget för 2019 inga avsatta medel för sponsring 
eller bidrag till föreningar, varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
summan om 2 500 kr belastar kommunstyrelsens post för oförutsedda 
kostnader.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-21
Föreningen Norden, Ansökan om ekonomiskt stöd, 2018-03-08
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§ 100

Val av nytt ombud samt ersättare till ombudet till 
föreningsstämma avseende år 2019 för Kommuninvest 
ekonomisk förening, KS 2018/555
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Utse Rebecka Kristensson (S) som nytt ombud till Kommuninvest 
ekonomisk förenings stämma 2019.

2. Utse Ninni Gustavsson (M) som ny ersättare till ombudet till 
Kommuninvest ekonomisk förenings stämma 2019.

Beskrivning av ärendet
Falkenbergs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-12-04 att utse Per 
Svensson (S) som ombud och Anneli Andelén (C) som ersättare till 
ombudet vid Kommuninvests ekonomisk förenings stämmor åren 2019-
2022. Med anledning av att både ombudet och dennes ersättare har förhinder 
att delta vid föreningsstämman 2019-04-11 föreligger förslag om att för 
stämman utse ersättare till ombudet, samt ersättare till ombudsersättaren.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser ett nytt 
ombud, samt ny ersättare till ombudet, att företräda Falkenbergs kommun 
vid Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma 2019-04-11.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-21
Kommunstyrelsen 2018-12-04, § 365
Kommuninvest, Inbjudan att anmäla ombud till Kommuninvests 
föreningsstämma, 2018-12-07
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§ 101

Redovisning av muddring, KS 2019/134
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Glommens hamn, Lövstavikens inseglingsränna samt Falkenbergs yttre 
hamn har rensmuddrats till i vattendom stipulerat djup under åren 2017-
2018. Muddringarna i Lövstaviken och Glommens hamn föregicks av 
ansökan av nya vattendomar då sådana saknades för de båda hamnarna.

I Lövstaviken återfanns föroreningar som inte kunde dumpas till havs varför 
de förorenade massorna exporterades till Langeöya landdeponi i Norge. Det 
är i första gången Falkenbergs kommun exporterar och tar hand om 
förorenade muddermassor på land enligt nu gällande regler och gränsvärden. 
Erfarenheten av att exportera förorenade massor kommer vara till fördel i 
kommande arbete med föroreningar i Falkenbergs hamn.

Motivering av beslut
Redovisning av avslutad entreprenad. 

Ekonomi
Varje år avsätts 2500 tkr till muddring. Avsättningen avser att täcka 
kostnader för vattendomar, provtagningar samt själva 
muddringsentreprenaden. 2017-2018 muddrades Glommens hamn, 
Lövstavikens inseglingsränna samt Falkenbergs yttre hamn. 
Muddringsintervallet för Lövstaviken samt Glommens hamn är ca 15 år 
varför kostnaden inte täcktes med avsatta medel. Medel lånades av nämnda 
anledning från framförvarande år varför det inte gjordes någon avsättning 
2018.

Nästa ordinarie muddring kommer ske av Falkenbergs yttre hamn om ca 4 
år (2021). Avsättningarna kommer enligt prognos vara ikapp och täcka 
kostnaderna för arbetet.

Kvarvarande avsättning 2018-12-31 422 tkr
Avsättning under 2019 2 500 tkr
Avsättning under 2020 2 500 tkr
Avsättning under 2021 2 500 tkr
Planerade muddringsarbeten 2021 - 8 000 tkr
Prognos kvarvarande avsättning 2021-12-31 - 78 tkr

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-08
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§ 102

Motion om att låta äldre och unga mötas på lunchen, 
KS 2018/451
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Avslå motionen då socialnämnden utvecklar seniorkvarter, samt att det 
finns andra alternativ för aktiviteter och insatser för ökad gemenskap 
med äldre invånare än vad som föreslås i motionen.

Beskrivning av ärendet
Per Svensson (S) och Majvor Wallin (S) har inkommit med en motion om 
att kommunfullmäktige ska uppdra åt servicenämnden att starta en 
testverksamhet med meröppna skolmatsalar på någon eller några skolor i 
samarbete med berörda nämnder. Verksamheten ska starta hösten 2019. 
Motionärerna menar att matsalarna på så sätt används mer effektivt och 
möjliggör en yta för unga och äldre att mötas.

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden har 
beretts möjlighet att yttra sig över motionen. Samtliga nämnder föreslår att 
motionen ska avslås. 

Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande över motionen att 
måltiderna i grundskolan är anpassad för barn i växande åldrar. Vidare ska 
skolorna vara säkra platser för eleverna att vistas på, där obehöriga ej äger 
tillträde och där utdrag ur belastningsregistret görs på samtliga anställda och 
frivilligarbetare. Socialnämnden menar att sådan typ av verksamhet som 
motionärerna föreslår redan pågår, bland annat i form av att skapa 
seniorkvarter och mötesplatser för äldre. Ett seniorkvarter innebär att 
trygghetsboende, trygghetsboende +, särskilt boende och träffpunkt ligger 
inom samma geografiska område. På sådana mötesplatser kan de äldre med 
matleverans via hemtjänsten inta sin lunch i gemenskap, istället för i 
ensamhet hemma. Mötesplatserna erbjuder en anpassad och stillsam miljö 
för äldre. Servicenämnden förmedlar i sitt yttrande att måltidsserveringar i 
grundskolans matsalar innebär att lokalerna är upptagna för elever vardagar 
kl. 11.00–15.00. Därutöver meddelar nämnden att maten för eleverna har en 
närings- och energisammansättning anpassad för växande ungdomar, vilket 
skiljer maten åt från det som serveras till de äldre då dessa följer andra 
rekommendationer. 

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas intention att 
skolmatsalarna kan utgöra en yta för unga och äldre att mötas. Mot 
bakgrund av barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens samt 
servicenämndens yttranden över motionen konstaterar emellertid 
kommunstyrelseförvaltningen att en testverksamhet i enlighet med 
motionärernas förslag torde vara problematisk att implementera, främst med 
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anledning av beläggningen i skolmatsalarna, utomståendes begränsade 
närvarorätt på skolområdet kopplat till elevernas säkerhet och trygghet, samt 
skillnaderna i kost mellan växande ungdomar och äldre. 

Socialnämnden driver ett utvecklingsarbete med seniorkvarter, innebärande 
att trygghetsboende, trygghetsboende +, särskilt boende och träffpunkt 
ligger inom samma geografiska område. Det möjliggör en anpassad och 
stillsam miljö för äldre att vistas gemensamt och tyder på att nämnden har 
för avsikt att skapa incitament som gör att de äldre söker sig till sådana 
gemensamma områden utanför hemmet. 

För att unga och äldre ska kunna mötas kan samverkan mellan grundskola 
och träffpunkter för äldre vara ett framgångsrikt alternativ, eller att låta 
sociala föreningar och andra samhällsgrupper vara delaktiga i de äldre 
invånarnas liv under organiserade former. Därmed föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-02-06
Motion om att låta äldre och unga mötas på lunchen, 2018-08-23
Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-14, § 160
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-11-06
Socialnämnden 2018-11-14, § 226
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-11-13
Servicenämnden 2019-01-24, § 2
Serviceförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-11-21
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§ 103

Motion - Ökad tillgänglighet vid badplatser och 
stränder, KS 2017/122
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Hänskjuta motionen om att Falkenbergs kommuns badplatser görs mer 
inkluderande och tillgänglighetsanpassas till det pågående 
utredningsarbetet för det kommande styrdokumentet Badliv Falkenberg.

2. Därmed anse motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Per Johansson (C) och Shlomo Gavie (C) har inkommit med en motion om 
att Falkenbergs kommuns badplatser görs mer inkluderande och 
tillgänglighetsanpassas. Motionärerna menar att samtliga invånare ska ha 
möjlighet att ta del av den service och det utbud som den kommunala 
verksamheten erbjuder.

Kommunala handikapprådet och kultur- och fritidsnämnden har beretts 
möjlighet att yttra sig över motionens förslag. Kommunala handikapprådet 
samtycker till motionens förslag. Kultur- och fritidsnämnden hänvisar i sitt 
yttrande till det pågående utredningsarbete som ska ligga till grund för ny 
strandplan, i vilken tillgänglighetsperspektivet kommer att synliggöras. 
Vidare meddelar nämnden att Falkenbergs kommun verkar för att höja 
ambitionsnivån och de egna insatserna för att öka tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning på kommunens badplatser, havsstränder 
och insjöbad.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas intention och delar 
uppfattningen att inkludering och tillgänglighet är frågor som bör 
prioriteras. 

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen genomför en utredning som ska 
resultera i ett styrdokument för politiskt ställningstagande hösten 2019. Det 
kommande förslaget till styrdokument, Badliv Falkenberg, har sin grund i 
gällande strandplan men syftar till att se större perspektiv och aspekter för 
badlivet i Falkenberg. Perspektiv för ökad tillgänglighet kommer att beaktas 
i styrdokumentet, varför det kan vara relevant att hänskjuta motionen till det 
pågående utredningsarbetet Badliv Falkenberg. 

Genom arbetet med Badliv Falkenberg kan enskilda förslag av olika 
karaktär hanteras, vilket möjliggör för väl underbyggda och långsiktiga 
beslut på strategisk grund. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att motionen bör anses behandlad.
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Ekonomi
Vad motionens förslag bedöms kosta kommer att redovisas i samband med 
ett eventuellt förverkligande efter färdigställande av styrdokumentet Badliv 
Falkenberg.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-18
Motion – Ökad tillgänglighet vid badplatser och stränder, 2017-02-28
Kommunala handikapprådet 2017-05-11, § 18
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13, § 43
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§ 104

Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet 
vid Skrea strand., KS 2016/289
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Avslå medborgarförslaget då sådan utrustning som beskrivs i förslaget 
ännu inte är beprövad och känd.

2. Hänskjuta medborgarförslagets intention om ökad tillgänglighet till det 
pågående utredningsarbetet för det kommande styrdokumentet Badliv 
Falkenberg.

Beskrivning av ärendet
Berit Sjöholm har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen 
borde anordna en så kallad ljudboj på handikappbadet vid Skrea strand. 
Förslagsställaren beskriver ljudbojen som ett skåp med teknologisk 
utrustning som sänder ut regelbundna ljudsignaler för att underlätta 
synskadade badgästers orientering.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2017-02-14 att avslå 
medborgarförslaget då det vid dess behandling inte fanns någon beprövad 
utrustning att tillgå som uppfyller de krav som förslagsställaren beskriver. 
Vid kommunfullmäktiges behandling av medborgarförslaget 2017-02-28 
beslutades det emellertid att ärendet ska återremitteras till kultur- och 
fritidsnämnden för att nämnden ska uppdras att utreda möjligheten att höja 
tillgänglighetsnivån för personer med nedsatt synförmåga i samband med 
bad på handikappbadet vid Skrea strand. Kultur- och fritidsnämnden låter 
2017-06-13 meddela att det pågår ett utredningsarbete för framtagande av 
ny strandplan. I strandplanen kommer hänsyn tas utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv, vilket således innebär att den färdigställda 
strandplanen besvarar kommunfullmäktiges uppdrag åt kultur- och 
fritidsnämnden att utreda möjligheterna att höja tillgänglighetsnivån. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-22 att återremittera 
ärendet i avvaktan på strandplanen. 2018-11-20 föreslår kultur- och 
fritidsnämnden att medborgarförslaget ska avslås.

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention i 
medborgarförslaget. Det är viktigt att vara medveten om kommuninvånarnas 
olika förutsättningar och därmed vara följsam ut en tillgänglighetsaspekt för 
att på bästa sätt möjliggöra för alla människors inkludering. Den brygga 
som finns vid Skrea strand är redan idag tillgänglighetsanpassad, likaså de 
bryggor som eventuellt kommer att byggas vid Bacchusområdet.

Kultur- fritid- och teknikförvaltningen genomför en utredning som ska 
resultera i ett styrdokument för politiskt ställningstagande hösten 2019. Det 
kommande förslaget till styrdokument, Badliv Falkenberg, har sin grund i 
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gällande strandplan men syftar till att se större perspektiv och aspekter för 
badlivet i Falkenberg. Dåvarande kultur- och fritidsnämnden menar att 
Badliv Falkenberg är ett bra sätt att möta enskilda förslag av olika karaktär 
avseende badstränder som kommunen ansvarar för, vilket är en uppfattning 
kommunstyrelseförvaltningen delar. På så sätt finns möjlighet att fatta väl 
underbyggda och långsiktiga beslut på strategisk grund. Ett av de områden 
som kommer behandlas i utredningen Badliv Falkenberg är 
tillgänglighetsaspekten på stränderna. 

De konkreta förslag som förslagsställaren presenterar som ett komplement 
till befintliga åtgärder menar dock kultur- och fritidsnämnden i sina 
yttranden över medborgarförslaget inte går att förverkliga, eftersom en 
sådan teknisk utrustning inte finns att tillgå på marknaden. Vidare har 
kommunstyrelseförvaltningen varit i kontakt med intresseorganisationen 
Synskadades riksförbund som också låter meddela att sådan utrustning 
varken är beprövad eller känd. Däremot finns andra alternativ på åtgärder 
som kan vara behjälpliga i orienteringen för badgäster med synskador, 
exempelvis insatser i den fysiska miljön.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås då sådan 
utrustning som föreslås varken är allmänt känd eller beprövad. Dock 
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslagets intention om 
ökad tillgänglighet ska hänskjutas till det pågående utredningsarbetet för det 
kommande styrdokumentet Badliv Falkenberg.

Ekonomi
Vad medborgarförslagets förslag bedöms kosta kommer att redovisas i 
samband med ett eventuellt förverkligande efter färdigställandet av 
styrdokumentet Badliv Falkenberg.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-02-07
Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand, 
2016-07-04
Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20, § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-22, § 227
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13, § 44
Kommunfullmäktige 2017-02-28, § 28
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18, § 49
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§ 105

Medborgarförslag om att utveckla kusten norr om 
Falkenberg, KS 2017/36
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

1. Hänskjuta medborgarförslaget om utveckling av kusten norr om 
Falkenberg till det pågående utredningsarbetet för det kommande 
styrdokumentet Badliv Falkenberg.

2. Därmed anse medborgarförslaget behandlat.

Beskrivning av ärendet
Eva Forsshéll har inkommit med ett medborgarförslag om att kusten norr 
om Falkenberg borde utvecklas, exempelvis med promenadstråk, 
badtrapport och kallbadhus. Förslagsställaren menar att en sådan utveckling 
kan göra Falkenberg mer attraktivt för såväl turister som för 
kommuninvånarna.

Bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Destination Falkenberg 
AB har beretts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. 
Bygglovsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås, eftersom det 
råder strandskydd på stora delar av den strandsträcka som förslagsställaren 
beskriver. Kultur- och fritidsnämnden låter i sitt yttrande meddela att 
nämnden bland annat har ansvar för de tre havsstränderna Olofsbo och 
Rosendal samt delar av Glommen och även motionsspåren med elbelysning 
i Skogstorp och Långås. Vidare hänvisar nämnden till det pågående arbetet 
med strandplan, vilket även Destination Falkenberg AB hänvisar till sitt 
yttrande över medborgarförslaget. 

Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention i 
medborgarförslaget och delar uppfattningen om att kustremsorna i 
kommunen bör vara attraktiva för såväl boende som besökare. 

Kultur-, fritid- och teknikförvaltningen genomför en utredning som ska 
resultera i ett styrdokument för politiskt ställningstagande hösten 2019. Det 
kommande förslaget till styrdokument, Badliv Falkenberg, har sin grund i 
gällande strandplan med syftar till att se större perspektiv och aspekter för 
badlivet i Falkenberg. Vilka förutsättningar som finns för kommunen att 
verka för utveckling av stränderna längs med kusten norr om Falkenberg 
kommer att framgå i styrdokumentet, varför det kan vara relevant att 
hänskjuta medborgarförslagets intention till det pågående utredningsarbetet 
till Badliv Falkenberg. 
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Genom arbetet med Badliv Falkenberg kan enskilda förslag av olika 
karaktär hanteras, vilket möjliggör för väl underbyggda och långsiktiga 
beslut på strategisk grund. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att medborgarförslaget bör anses behandlat. 

Ekonomi
Vad medborgarförslagets förslag bedöms kosta kommer att redovisas i 
samband med ett eventuellt förverkligande efter färdigställandet av 
styrdokumentet Badliv Falkenberg.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-02-08
Medborgarförslag om att utveckla kusten norr om Falkenberg, 2017-01-18
Bygglovsnämnden 2017-04-20, § 1108
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13, § 45
Destination Falkenberg AB, yttrande, 2017-11-29
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