Protokoll
Sammanträdesdatum
2013-04-23
Sammanträdestid
16.00-20.00

Kommunfullmäktige

Närvarande
Ledamöter
GunMarie Stenström (M) ordf
Stig Agnåker (C) 1:e v ordf
Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf
Mari-Louise Wernersson (C)
Ingemar Johansson (C)
Per Johansson (C)
Kerstin Angel (C)
Lena Carlbom (C)
Monica Hansson (C)
Jan Dickens (S)
Lena Dygården (S)
Dahn Persson (S)
Majvor Wallin (S)
Lennart Torstensson (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Claës-L Ljung (M)
Charlotta Jonson (M)
Ingmar Bengtsson (C)
Mats-Uno Svensson (C)
Britt-Marie Jonsson (S)
Per-Gunnar Andersson (S)
Bernt Zander (S)
Bengt Hackberg (S)

Rie Boulund (M)
Herman Fältström (M)
Anders Hellström (M)
Gunni Heland (M)
Christer Norrman (M)
Per Sjövall (V)
Björn Jönsson (S)
Daniel Bernhardt (KD)
Lars Fagerström (FP)
Elisabet Karlsson (FP)
Carina Werner (M)
Georgia Ferris (KD)
Leif Tellin (MP)
Sara-Lena Bjälkö (SD)
Stefan Johansson (SD) t o m § 47
-

Tjänstgörande ersättare
Tore Holmefalk (C) istället för Anders Rickardsson (C)
Fredrik Johansson (S) istället för Monika Bréti (S)
Izabella Nanneson (S) istället för Veronika Norberg (S)
Eva Agbrant (M) istället för Angela Malmgren (M)
Lennart Johnsson (V) istället för Mikael Hallberg (V)
Runar Kattari (S) istället för Thomas Fagenheim (S)
Irhan Kasic (S) istället för Christina Johansson (S)
Yen Gunnarsson (S) istället för Yvonne Nilsson (S)
Bengt-Åke Salsgård (M) istället för Tomas Erixon (M)

Nr 4

Kommunfullmäktige 2013-04-23

Lotta Strinning Hildebrand (FP) istället för Anders Malmström (FP)
Jan Berge (MP) istället för Lena Berglund (MP)

Sekreterare

Henrik Lundahl

Paragrafer

§§ 46-66

Justering

Ordföranden samt Christer Norrman och Björn Jönsson
med Per Sjövall som ersättare.
Justering äger rum torsdagen den 25 april kl. 17.00 i
fullmäktiges sessionssal

Underskrifter

Sekreterare .............................................................
Henrik Lundahl

Ordförande .............................................................
GunMarie Stenström

Justerare .................................................................
Christer Norrman

Justerare .................................................................
Björn Jönsson

Protokollet justerat 2013-04-25 och anslaget 2013-04-25

Underskrift .............................................................
Henrik Lundahl

2 (29)

Kommunfullmäktige 2013-04-23

§ 46
Allmänhetens frågestund.
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 47
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2012 års
kommunala förvaltning. Dnr KS 2013-165
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa

organ ansvarsfrihet för år 2012.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom
2 Anteckna att de fullmäktigeledamöter som under 2012 varit ledamöter eller ersättare
i nämnd/styrelse ej deltar i beslutet i fråga om den egna nämnden/styrelsen.
Ärende
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse för år 2012. I denna tillstyrks att nämnderna
och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen föredras av revisorernas ordförande Lars-Gunnar
Strandling (S).
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§ 48
Årsredovisning för 2012. (AU § 110, KS § 95) KS 2013-141
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, samt
1 Anteckna årsredovisningarna för kommunens dotterbolag till protokollet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna årsredovisning för 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2012.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för 2012 har framlagts. I denna ingår verksamhetsberättelser för
nämnderna, personalredovisning, miljöredovisning, koncernredovisning samt respektive
bolags årsredovisning.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 49
Ledamöternas eventuella frågor. Dnr KS 2013-34
Dahn Persson (S) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
(C) om vad kommunen har för policy i samband med nedläggningar likt Arlas.
-

Mari-Louise Wernersson (C) svarar att kommunen arbetar aktivt och på många
olika sätt för att stötta näringslivet och skapa möjligheter för nya att etablera sig
här. Dock kan inte en kommun hindra ett bolag ifrån att fatta sina egna beslut.

Irhan Kasic (S) stället fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Kerstin Angel
(M) om kommunen har någon beredskap för eventuella nedläggningar av friskolor.
-

Kersting Angel svarar att kommunen allmänt sett har god beredskap inom både
grundskola och gymnasieskola.
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§ 50
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Sara-Lena Bjälkö (SD); motion om information om utbyggnad av fibernät på landsbygden.
Dnr KS 2013-161
Jan Berge (MP); motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade.
Dnr KS 2013-183
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§ 51
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om dämpning av hastigheten på Roskildevägen. Förslaget överlämnat
till tekniska nämnden för handläggning. Dnr KS 2013-156
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§ 52
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 53
Motion om framtagande av en Antikorruptionspolicy.
(AU § 74, KS § 80) Dnr KS 2012-404
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 SKL:s skrift ”Om mutor och jäv” ska gälla som utgångspunkt i arbetet att motverka
mottagande och givande av mutor i Falkenbergs kommun.
2 Samtliga nämnder/förvaltningar och bolag ska inom sina verksamhetsområden lyfta
fram och informera personal och förtroendevalda om regler och förhållningssätt utifrån
denna skrift.
3 Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att samordna detta arbete.
4 Anteckna att en exempelsamling, som löpande ska kunna revideras vid behov,
beträffande agerande i olika situationer har tagits fram.
5 Med detta anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2012-11-30, från Irhan Kasic (S) om framtagande av en
antikorruptionspolicy.
SKL´s skrift Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting
och regioner (reviderad 2012-09-01).
Exempelsamling för agerande i olika situationer som berör representation och gåvor
Sammanfattning av ärendet
I motionen hänvisas till att ett antal kommuner tagit fram egna antikorruptionspolicyer för
att minska risken för korruption inom sina organisationer. Motionären föreslår att
Falkenbergs kommun tar fram en policy som reglerar grundläggande förhållningssätt för
kommunens förtroendevalda och tjänstemän gentemot externa parter.
Ekonomi
Det framlagda förslaget påverkar i sig inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kanslienheten konstaterar, liksom motionären, att vissa kommuner har tagit fram
dokument av det slag som föreslås. De kan ha olika benämningar som, exempelvis
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”Riktlinjer för representation och gåvor”. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har
utarbetat skriften ”Om mutor och jäv” (senast reviderad 2012-09-01), som är en generell
vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner. Den yttersta
utgångspunkten för vad som gäller på detta område är reglerna i Brottsbalken om tagande
och givande av muta.
I Falkenbergs kommun finns redan ett antal fastställda dokument som berör detta område.
Exempel på detta är internkontrollreglementet och reglerna för hantering av mobiltelefoner, bensinkort, representation och företagskort. Det kan i sammanhanget också
nämnas att en ”föregångare” till SKL-skriften är utlagd på kommunens intranät som en
vägledning om hur man undviker mutor och jäv.
Kanslienheten delar uppfattningen att ytterligare riktlinjer och information kan behövas.
Ett sätt att göra detta kan vara att lyfta fram och informera om den nämnda SKL-skriften
”Om mutor och jäv” och markera att den ska utgöra en allmän utgångspunkt för
antikorruptionsarbetet i Falkenbergs kommun. Dessutom gäller naturligtvis andra
befintliga och eventuellt nytillkommande dokument på området.
I olika sammanhang har också framförts synpunkten att det bör finnas exempel med
anvisningar och råd för konkreta situationer. I ett särskilt dokument har antal sådana
exempel beskrivits med utgångspunkt från de regler på detta område som gäller i Halmstad
kommun. Enligt kanslienhetens mening bör denna inte fastställas med ett politiskt beslut,
eftersom den bör vara en exempelsamling där tillägg och ändringar vid behov ska kunna
göras löpande utifrån de lagar och regler som allmänt gäller.
Yrkande
Irhan Kasic (S), Per Sjövall (V), Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 54
Medborgarförslag om att upprätta en ”whistleblowerfunktion”.
(AU § 75, KS § 81) Dnr KS 2013-11
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Medborgarförslaget om införande av en whistleblowerfunktion i kommunen ska anses
behandlat genom de överväganden som redovisats.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit 2013-01-07, om upprättande av en ”whistleblowerfunktion”
med bilaga om hur motsvarande funktion är organiserad i Göteborgs stad.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att kommunen inför en s k whistleblowerfunktion.
Innebörden av detta är att det ska finnas en speciell instans, till vilken misstankar om
oegentligheter kan anmälas.
Ekonomi
Det framlagda beslutsförslaget påverkar i sig inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Någon uttalad ”whistleblowerfunktion” finns f n inte i kommunen. I internkontrollreglementet finns en generell riktlinje om agerande vid brister i den interna kontrollen som
innebär att anmälan ska göras till närmaste chef.
Dessutom finns i SKL´s allmänna vägledning ”Om mutor och jäv” en redovisning av de
möjligheter som står till buds för att framföra information om misstankar om att någon
inom organisationen agerar på ett otillbörligt sätt i detta avseende. Detta kan också vara
aktuellt om någon anser att man själv har utsatts för otillbörlig påverkan. I ett annat ärende
som rör antikorruptionsarbetet i kommunen föreslås att den nämnda skriften ”Om mutor
och jäv” ska lyftas fram som en utgångspunkt för detta arbete. De vägar att föra fram
information och misstankar som tas upp i denna skrift är att vända sig till chef eller annan
överordnad, myndighetens ledning, revisionen och polis/åklagare. Dessutom hänvisas till
meddelarfriheten att lämna uppgifter till massmedia.
Den funktion i Göteborgs stad, som förslagsställaren hänvisar till, är konstruerad så att den
ska vara ett komplement till de normala rutinerna för att föra fram misstankar om
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oegentligheter. Den ska avse allvarliga misstankar rörande personer i ledande ställning
eller i särskilda nyckelpositioner.
Det är givetvis viktigt att det finns vägar att föra fram information och misstankar om
oegentligheter. Kanslienheten bedömer att goda möjligheter till detta redan finns och att
dessa kommer att stärkas ytterligare om det redovisade förslaget beträffande allmänt
antikorruptionsarbete antas. Kanslienheten föreslår därför, med hänvisning till detta
förslag, att någon speciell whistleblowerfunktion därutöver f n inte införes.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Per Sjövall (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Ingemar Johansson (C), Jan Dickens (S) och Claës Ljung (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 55
Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på
gatumark. (AU § 76, KS § 82) Dnr KS 2011-338
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Ärendet återremitteras till tekniska nämnden i syfte att komplettera med jämförelser

med andra kommuners hantering av reklamskyltar och varuställ utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Medborgarförslaget anses behandlat genom de åtgärder som har redovisats.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit 2011-07-18, om förbud mot reklamskyltar och varuställ på
gatumark.
Yttrande från tekniska nämnden, § 89/11.
Information från tekniska nämnden, § 1/13.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt enligt § 260/12 att återremittera ärende angående
medborgarförslag om förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark. Enligt
anteckning i protokollet var anledningen till återremissen att ett yttrande från tekniska
nämnden skulle avvaktas.
I medborgarförslaget föreslås förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark.
Tekniska nämnden har enligt § 89/12 redogjort för de regler som gäller för upplåtande av
offentlig plats. Härav framgår bl a att tillstånd för skyltning m m söks hos
polismyndigheten, som inhämtar yttrande från kommunen. Dessutom informerade tekniska
nämnden då om att en diskussion hade förts med Innerstadsföreningen om enhetlig
utformning av trottoarpratare.
Tekniska nämnden har nu meddelat (§ 1/13) att Innerstadsföreningen har tagit fram en
modell på trottoarpratare. Nämnden förordar att denna att denna modell, eller likvärdig,
tillämpas i Falkenberg. Detta innebär att tekniska nämnden/stadsbyggnadskontoret vid
yttranden till polismyndigheten kommer att framhålla att det är denna typ av
trottoarpratare, eller ”likvärdig”, som ska användas.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Som framgår av tekniska nämndens information kommer det nu att bli en större enhetlighet
beträffande skyltning på offentlig plats. I sammanhanget kan också nämnas att tekniska
nämnden har ett särskilt uppdrag (KF § 204/12) att till kommunstyrelsen senast i juni 2013
ska redovisa en ”rutin för att upprätthålla en estetisk miljö på allmänna platser vid
affischering och skyltning”.
Kanslienheten föreslår att medborgarförslaget ska anses behandlat genom de åtgärder som
har vidtagits och som redovisas under ”Sammanfattning” och ”Överväganden”.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Jan Berge (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras och kompletteras med jämförelser med
andra kommuner utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, t e x Örebro. I yrkandet instämmer
Per Sjövall (V), Bernt Zander (S), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Jan Dickens (S).
Claës Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
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§ 56
Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans
idrottshall. (AU § 77, KS § 83) Dnr KS 2012-434
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelsens beslut enligt § 234/12
och stadsbyggnadskontorets skrivelse 2013-01-31.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-12-12 angående återuppbyggnad av Tångaskolans idrottshall.
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontorets byggavdelning 2013-01-31.
Sammanfattning av ärendet/Ekonomi
I medborgarförslaget framförs synpunkter på hur Tångaskolans idrottshall bör utformas vid
återuppbyggnaden efter branden i september 2012.
Stadsbyggnadskontorets byggavdelning redovisar i skrivelse 2013-01-13 processen för hur
genomförandet av återuppbyggnaden. Härav framgår bl a att kommunstyrelsen i december
2012 (§ 243/12) fastställde en projektbudget för återuppbyggnaden. Vid detta tillfälle
behandlades också inriktningen av återuppbyggnadsarbetet. Information i ärendet hade
dessutom tidigare lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 309/12) efter att
byggavdelningen haft samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen.
Övervägande
Inriktning för återuppbyggnaden av Tånga idrottshall och projektbudget fastställdes i
december 2012. Upphandlingen är i sitt slutskede och byggarbetande beräknas kunna
påbörjas i april 2013. Med hänvisning härtill föreslås att medborgarförslaget avslås.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under hand meddelat att något yttrande från denna
nämnd/förvaltning inte är aktuellt eftersom förutsättningarna för återuppbyggnaden redan
är bestämda.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Per Sjövall (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
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Mari-Louise Wernersson (C), Jan Dickens (S), Christer Norrman (M), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Herman Fältström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 57
Medborgarförslag om anläggande av park i Fagered.
(AU § 115, KS § 100) Dnr KS 2012-271
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att den aktuella grönytan i Fagered inte är ett kommunalt skötselområde.
2 Medborgarförslaget ska i övrigt anses behandlat genom tekniska nämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit 2012-08-23 om anläggande av park i Fagered
Sammanfattning av ärendet/ekonomi
I ett medborgarförslag föreslås att en park ska anläggas på grönytan mellan Prästgården
och Johan Kaléns väg i Fagered.
Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat att den aktuella platsen ligger utanför
förvaltningens skötselområde. Av tekniska nämndens yttrande framgår att det är
Prästlyckans samfällighetsförening som har skötselansvaret för den yta som berörs. I
nämndens budget finns inte utrymme att lämna ekonomiskt bidrag till den föreslagna
parken. Tekniska nämnden meddelar också att medborgarförslaget har överlämnats till
samfällighetsföreningen för kännedom.
Övervägande
Kanslienheten har ingen annan uppfattning i ärendet än vad som framgår av tekniska
nämndens yttrande.
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§ 58
Medborgarförslag om metod av visualisera vindkraftverken
”Kattegatt Offshore”. (AU § 116, KS § 101) Dnr KS 2013-61
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att kommunen inte äger frågan som berörs av medborgarförslaget.
2 Översända förslaget till länsstyrelsen och sökanden, Favonius AB.
3 Anteckna att medborgarförslaget därmed är behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-02-06 om visualisering av vindkraftverken i projektet
”Kattegatt offshore”.
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 2013-03-25.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framlägges ett förslag om en metod för att visualisera vindkraftverken i projektet ”Kattegatt offshore”. Metoden skulle bl a innebära att en ballong släpps
upp i en lina från en båt vid den tänkta platsen för vindkraftverket närmast kusten.
Stadsbyggnadskontoret anser att det skulle vara svårt att med den föreslagna metoden få en
uppfattning om parkens storlek, omfattning m m, men bedömer ändå idén som ”annorlunda
och kreativ”. Av stadsbyggnadskontorets skrivelse framgår också att ändrad lagstiftning
för prövning av tillstånd för vindkraftparker har gjort att kommunen inte längre svarar för
prövningsprocessen och alltså inte ”äger” ärendet. Med denna bakgrund föreslår stadsbyggnadskontoret att medborgarförslaget översändes till länsstyrelsen och sökanden
Favonius AB för deras eventuella intresse.
Ekonomi
Det förslag som här framlägges påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kanslienheten instämmer i stadbyggnadskontorets bedömningar och konstaterar att
eftersom frågan inte ägs av kommunens, så kan kommunen inte heller i detta läge ställa
krav på ytterligare insatser från sökanden, Favonius AB.
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§ 59
Uppdrag i budget – förslag hur den psykiska ohälsan i
kommunen kan minska. (AU § 71, KS § 79) Dnr KS 2012-43
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt socialnämnden att samordna insatser enligt de övergripande förslag som finns
i rapporten.
2 Uppdra åt socialnämnden att redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av de
övergripande förslagen senast inför budgetarbetet 2014.
3 Anteckna att socialnämnden redovisat uppdraget.
Beslutsunderlag
Uppdrag i budget 2012 – Fastställande av uppdragshandlingar KS dnr 2012-23.
Rapport från socialförvaltningen ”Psykisk ohälsa i Falkenberg” 2013-02-04.
Yttrande från socialnämnden 2013-02-04.
Tjänsteskrivelse från strategienheten 2013-02-18.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige lämnade i samband med budget ett uppdrag till socialnämnden att ta
fram ett förslag hur den psykiska ohälsan i kommunen kan minska. Förslaget skulle belysa
varför Falkenbergs kommun har högre andel psykisk ohälsa än riket i genomsnitt.
Uppdragets omfattning var:
• Utreda varför Falkenbergs kommun har en högre andel personer med psykiskt
funktionshinder.
• Utifrån utredningen förslå åtgärder för att minska andelen personer med psykiskt
funktionshinder.
• Redovisa hur de föreslagna åtgärderna påverkar ekonomin.
Socialförvaltningen har lämnat en omfattande rapport där man definierar psykisk ohälsa,
lämnar en inventering över psykisk ohälsa, redovisar resultat av intervjuer, redovisar ungas
syn på bl. a. psykisk ohälsa och för en diskussion om hur man kan minska andelen
personer med psykisk ohälsa. Rapporten lämnar ett antal övergripande förslag till insatser.
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I socialnämndens yttrande tillstyrker man de förslag till insatser som rapporten föreslår och
tillstyrker att socialnämnden får i uppdrag att samordna insatserna. De föreslagna
åtgärderna sammanfattas i sju punkter:
• Inrätta en speciell arbetsgrupp inom socialnämnden med rapporteringsskyldighet
till ”Rådet” om de insatser som görs för att motverka psykisk ohälsa.
• Kvalitetssäkra insatser där psykisk ohälsa förekommer.
• Synliggöra psykisk ohälsa och tillgängliga insatser inom området.
• Uppmärksamma barnperspektivet.
• Anhöriga till nyinsjuknande med psykisk sjukdom ska erbjudas stöd i form av
kunskap och psykologiskt stöd.
• Stödja föreningar och frivilligorganisationer som arbetar med och för målgruppen.
• Eventuella ekonomiska konsekvenser arbetas fram av en arbetsgrupp och
underställs socialnämnden för prövning i samband med framtida budgetäskanden.
Ekonomi
Ett av förslagen i rapporten är att eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen arbetas
fram genom en arbetsgrupp vars förslag underställs socialnämnden för prövning i samband
med framtida budgetäskanden. Vad arbetsgruppen kommer fram till får ligga till grund för
budgetäskande från socialnämnden 2014 eller lösas inom socialnämndens ordinarie
budgetram.
Övervägande
Enligt Region Hallands mätning har Falkenberg ett högre ohälsotal när det gäller psykisk
ohälsa än övriga hallandska kommuner. Jämfört med riket ligger Falkenberg inte
anmärkningsvärt högt. I rapporten förs ett resonemang om det statiska underlaget är
rättvisande. Oberoende av detta konstaterar socialnämnden att många boende i kommunen
identifierar sig själv som en person som mår dåligt psykiskt och/eller identifierar sig med
termen psykisk ohälsa. Nämnden anser att åtgärder bör vidtas föra att säkerställa
identifiering och i möjligaste mån lindra ohälsan.
De övergripande förslagen i rapporten kommer med stor sannolikhet att ge ett bättre stöd
både till personer med psykisk ohälsa och till deras anhöriga. Därigenom kan den upplevda
hälsan förbättras och ohälsotalet minskas.
Yrkande
Rie Boulund (M), Per Sjövall (V), Monica Hansson (C) och Jan Berge (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
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§ 60
Godkännande av investeringsprojekten värmeanläggning på
Söderskolan och Skogstorpsskolan.
(AU § 112, KS § 97) Dnr KS 2013-145
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt Värmeanläggning Söderskolan med en
projektbudget på 3 300 tkr.
2 Godkänna genomförande av investeringsprojekt Värmeanläggning Skogstorpsskolan
med en projektbudget på 1 700 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut, TKN 2013 § 22
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojekteten Värmeanläggning
Söderskolan och Värmeanläggning Skogstorpsskolan.
Efter bearbetning har kalkylen för den totala budgeten för de två projekten ökat med 1 150
tkr. Orsakerna till den nya beräkningen är att värmeanläggningen på Skogstorpsskolan går
att förenkla genom att installera två nya gaspannor jämfört med tidigare plan att installera
fyra stycken mindre. Kalkylen för Söderskolans värmeanläggning byggde ursprungligen på
att bygga om befintlig utrustning. Då en djupare kontroll visat sig att enheterna är mycket
gamla och slitna bygger nu lösningen på ny utrustning.
Ekonomi
Investeringsprojekten Värmeanläggning Söderskolan och Skogstorpsskolan är i
investeringsplan 2013-2017 budgeterat med en projektbudget på 1 300 tkr respektive 2 550
tkr, totalt 3 850 tkr under 2013. Efter bearbetning är den nya beräkningen 3 300 tkr
respektive 1 700 tkr, totalt 5 000 tkr, dvs. en ökning av den totala investeringsutgiften med
1 150 tkr.
Kapitalkostnaderna för de båda projekten beräknades ursprungligen till ca 300 tkr första
året. Ökningen av projektbudgeten ger en ökad kapitalkostnad om ca 90 tkr.
Investeringarna i värmeanläggningar beräknas ge energibesparingar om ca 250 tkr för
Skogstorpsskolan och 700 tkr för Söderskolan per år.
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Övervägande
Projekten Värmeanläggningar Söderskolan och Skogstorpsskolan är i investeringsplan
2013-2017 belagda med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projekten måste
beslutas av kommunfullmäktige före genomförande.
Kapitalkostnaderna för första året beräknas för de båda projekten till ca 400 tkr medan
energieffektiviseringar till följd av investeringarna beräknas ge kostnadsminskningar om
ca 950 tkr.
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§ 61
Val av ersättare för partirepresentant i Falkenbergs Näringsliv AB
efter Henry Engström (FP). Dnr KS 2013-16
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Ove Hjortmarker (FP) som ny ersättare för partirepresentant i Falkenbergs
Näringsliv AB.
Ärende
Henry Engström (FP) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare för
partirepresentant i Falkenbergs Näringsliv AB, KF § 15/2013. Förslag till fyllnadsval
föreligger nu.
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§ 62
Fyllnadsval efter Ulla Schakonat (FP). Dnr KS 2013-162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Kjell Birgersson som partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB.
2 Utse Kjell Birgersson som ersättare för partirepresentant i Falkenbergs Vatten- och
Renhållnings AB.
Ärende
Fyllnadsval efter Ulla Schakonat (FP).
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§ 63
Avsägelse från Niclas Erlandsson (FP) från uppdraget som
ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
Dnr KS 2013-160
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Niclas Erlandsson (FP) entledigande från uppdraget som ersättare i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
2 Utse Elisabeth Karlsson (FP) som ny ersättare.
Ärende
Niclas Erlandsson (FP) har 2013-04-09 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
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§ 64
Avsägelse från Veronika Norberg (S) från uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige m fl uppdrag. Dnr KS 2013-172
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Veronika Norberg (S) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och som ledamot i socialnämnden.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
3 Anteckna att fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
Ärende
Veronika Norberg (S) har 2013-04-17 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden, vice ordförande i
socialutskottet och ersättare i region Hallands fullmäktige.

27 (29)

Kommunfullmäktige 2013-04-23

§ 65
Val av ombud samt ersättare till föreningsstämmor med Ätrans
Vattenråd. Dnr KS 2013-111
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Agneta Åkerberg till ordinarie ombud vid föreningsstämmor med Ätrans Vattenråd
för återstående mandatperiod och som ersättare utse Bengt Hackberg.
Ärende
Falkenbergs kommun har hittills haft två ombud med två ersättare vid föreningsstämmor
med Ätrans Vattenråd. Ätrans Vattenråd har ändrat sina stadgar, vilket innebär att varje
medlem endast ska ha ett ombud med en ersättare, vilket innebär att nytt val ska ske.
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§ 66
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsen beslut 2013-04-11 att prövning enligt 12 kap 1 § PBL inte ska ske
beträffande förslag till detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. Dnr KS 2010-228
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 105/2013.

-Avtackning avgående ekonomichef William Hedman
Kommunfullmäktiges ordförande avtackar avgående ekonomichef William Hedman för ett
synnerligen gott arbete för kommunen och önskar honom lycka till med sitt nya arbete
inom regionen. I samband med detta överlämnas en blomstergrupp.
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