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Prisutdelning Årets företagare i Falkenberg 2013 - Familjeläkarna
Mötet inleds med prisutdelning till årets företagare i Falkenberg.

Bengt-Åke Sahlsgård (M) ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i Företagarna ger
2013 års pris till Christer Andersson och Mats Perkmar från Familjeläkarna med följande
motivering:
Christer och Mats var snabbt färdiga att starta sitt företag Familjeläkarna när Vårdval
Halland infördes 2007. Idag äger Christer och Mats tre vårdcentraler, en BVC och
Hjärthuset i Varberg. De har haft en stadig ökning av antal patienter och omsättning och
även haft god lönsamhet hela tiden. Christer och Mats är driftiga och idérika
företagsledare som fortfarande är mycket aktiva som läkare och engagerade i utvecklingen
av Vårdval Halland. Deras företag utmärks av stort patientfokus, bra service, genomtänkt
och rationell verksamhet."
Kommunfullmäktiges ordförande GunMarie Stenström (M) överlämnar statyett och blommor som
bevis för utmärkelsen.
Företagarna själva berättar om företagets historia och tackar för utmärkelsen.
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§ 67
Temainformation – Organisationsmodell Linköping.
Dnr KS 2013-22
Sammanfattning av ärendet
Lena Rydin Hansson, tidigare kommunchef i Linköpings kommun, redogör för Linköpings
kommuns organisationsmodell och deras specifika beställar- utförarorganisation. Hon
redogör för de politiska utgångspunkterna, utmaningarna och hur organisationen har
förändrats över tiden.
Anteckning
Presentationen har efterfrågats av kommunfullmäktiges parlamentariska beredning för
översyn av den politiska organisationen.
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§ 68
Ledamöternas eventuella frågor. Dnr KS 2013-34
Mikael Hallberg (V) ställer fråga till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anders
Hellström (M) om nämndens syn på hanteringen av muddermassorna vid Ätran.
Mikael Hallberg (V) ställer även fråga till socialnämndens ordförande Rie Boulund (M)
avseende nämndens beslut om privatisering av äldreomsorgen. På vilket sätt underlättar
detta för kvinnligt företagande?
Lars Fagerström (FP) ställer fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Kerstin
Angel (C) avseende avsikterna att minska lärarnas administrativa börda och om de
individuella utvecklingsplanerna ska bort.
Respektive ordförande avger svar direkt på sammanträdet.
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§ 69
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Jan Dickens (S); Motion om sommarjobb till alla ungdomar i åldern 15-19 år. Dnr KS 2013-202
Marcelle Farjallah (S); Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun.
Dnr KS 2013-203
Lena Carlbom (C); Motion om flyttbar/tillfällig lekplats i centrum under sommaren.
Dnr KS 2013-219
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§ 70
Anmälan av medborgarförslag.
Inga nya medborgarförslag anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 71
Anmälan av interpellation om barnkonsekvensanalys.
Dnr KS 2013-204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Interpellationen får framställas.
2 Interpellationen avses besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Ärende
Lena Berglund (MP) har i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
ställt frågor om användning och utvärdering av barnkonsekvensanalys.
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§ 72
Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och
skolor. (AU § 119, KS § 108) Dnr KS 2013-54
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att planering pågår för utbyte av återstående plasttallrikar och plastglas i
kommunens skolor och förskolor.
2 Besluta att engångsmaterial såsom plasttallrikar, plastglas och plastmuggar ska bytas ut
i all kommunal verksamhet inom ett år.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Sara Grimpe Wernersson (S) 2013-02-01 om utbyte av plasttallrikar och
plastglas i skolor och förskolor.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 21/13
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, § 16/13
Yttrande från verksamhetschefen för kost- och städservice 2013-02-11
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att plasttallrikar och plastglas förbjuds i förskolors och skolors
verksamhet och byts ut mot andra och säkrare material.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar i sitt yttrande att det utifrån tillgänglig kunskap
inte finns några rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket om
att barn inte ska äta mat på plasttallrikar. Nämnden framhåller ändå att ett utbyte av
plasttallrikar och plastglas skulle kunna vara i linje med miljöbalkens försiktighetsprincip.
Nämnden pekar dock samtidigt på den konflikt som kan uppkomma gentemot en annan av
miljöbalkens principer, nämligen principen om resurshushållning.
Barn- och utbildningsnämnden anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas och att
plasttallrikar ska bytas ut inom alla Bun:s enheter.
Kost- och städservice redogör för förekomsten av plasttallrikar och plastglas inom
kommunens skolrestauranger och redovisar en planering för utbyte av de plasttallrikar/
plastglas som fortfarande finns kvar. Vidare hänvisar kost- och städservice, liksom miljöoch hälsoskyddsnämnden, till Livsmedelsverkets bedömningar.

9 (20)

Kommunfullmäktige 2013-05-28

Ekonomi
Frågan om påverkan på ekonomin av ett utbyte av plasttallrikar/glas berörs i yttrandena
från barn- och utbildningsnämnden och kost- och städservice. Det medför vissa kostnader,
men dessa bedöms kunna hanteras inom budget.
Övervägande
Kanslienheten uppfattar att det utbyte av plasttallrikar/glas som planeras innebär att
förslaget i motionen är på väg att genomföras. Därmed bör motionens anses behandlad
med det som framkommer i yttrandena.
Yrkande
Sara Grimpe Wernersson (S), Per Sjövall (V) och Kerstin Angel (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 73
Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning
av FaBo:s lägenheter. (AU § 130, KS § 114) Dnr KS 2012-400
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att de åtgärder som redovisas i FaBo:s yttrande innebär att motionens
intentioner till stor del har uppfyllts
2 Motionen ska med detta anses behandlad
Beslutsunderlag
Motion 2012-11-28 från Marcelle Farjallah (S) om ”bättre villkor för vissa grupper
gällande uthyrning av lägenhet i FaBo AB”.
Yttrande från FaBo:s styrelse, § 35/13.
Sammanfattning av ärendet
Marcelle Farjallah (S) föreslår i motion till kommunfullmäktige att FaBo ska få i uppdrag
att införa en liknande modell som tillämpas i Halmstad och Varberg avseende
uthyrningspolicy personer som uppbär försörjningsstöd eller studielån. Nuvarande
riktlinjer inom FaBo innebär att försörjningsstöd inte godkännes som inkomst och att
studielån/stöd godkännes om det inte understiger 100 000 kr/år.
I FaBo:s yttrande anges att bolaget beslutat ändra i kredit- och uthyrningspolicyn så att
försörjningsstöd i fortsättningen ska räknas som inkomst. Av yttrandet - och genom
kontakt med bolaget - framgår också att kravet på årlig inkomst kommer att ändras till ett
belopp motsvarande två gånger årshyran.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Kommunens krav på affärsmässighet i
bolagets verksamhet regleras i bolagsordning och ägardirektiv.
Övervägande
Kanslienheten bedömer att FaBo genom de redovisade åtgärderna sitt beslut till stor del
uppfyllt motionens intentioner och att den därmed kan anses behandlad.
Yrkande
Marcelle Farjallah (S), Ingmar Bengtsson (C), Per Sjövall (V) och Rie Boulund (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 74
Medborgarförslag om möjligheter till naturundervisning utomhus
för kommunens skolor. (AU § 131, KS § 115) Dnr KS 2012-438
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Medborgarförslaget om möjligheter till naturundervisning utomhus ska anses behandlat
genom barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit 2012-12-17, om möjligheter till naturundervisning utomhus
för kommunens skolor.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, § 15/13.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innebär att varje skola bör ha tillgång till vissa naturtyper i sitt
närområde för att underlätta naturundervisning utomhus.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande olika aspekter vid planeringen av en
skola och framhåller också att utomhuspedagogik är ett viktigt inslag i undervisningen.
Vidare redovisas hur nämnden avser att arbeta att man i detaljplaner ska beakta inverkan
på skolors och förskolors användning av grönområden och skogar.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kanslienheten har inget att tillägga till det som redovisas i barn- och utbildningsnämndens
yttrande.
Yrkande
Per Sjövall (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 75
Godkännande av investeringsprojektet flispanna i växthuset.
(AU § 127, KS § 111) Dnr KS 2013-147
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt flispanna växthuset med en
projektbudget på 950 tkr.
Arbetsutskottet beslutar
1 Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att inför nästa kommunstyrelsesammanträde
komplettera med vilka energikostnadsbesparingar som förslaget investeringsprojektet
innebär.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2013 § 20
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet flispanna växthuset.
Ekonomi
I investeringsplan 2013-2017 är 950 tkr avsatta för projektet. Efter bearbetad beräkning
bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen är
beräknad till 124 tkr och avsatt i budget.
Övervägande
Projektet flispanna växthuset är i investeringsplan 2013-2017 belagd med anmärkningen
bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före
genomförande. Kultur- och fritidsnämnden har efter samråd med byggavdelningen bedömt
att tekniska nämnden inte behöver fatta beslut angående denna investering.
Yrkande
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 76
Renhållningstaxa 2014. (AU § 135, KS § 116) Dnr KS 2013-171
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa föreliggande förslag till renhållningstaxa för 2014.
2 Förslag till taxa för slamhämtning från enskilda anläggningar för 2014 ska tas fram så
att beslut kan fattas under hösten 2013.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Vivab 2013-04-16 med förslag till renhållningstaxa 2014.
Sammanfattning av ärendet/Ekonomi
Kommunfullmäktige beslöt enligt § 9/13 om principer för utformning av renhållningstaxan. Dessa principer grundades i sin tur på ett nytt insamlingssystem som fullmäktige
beslöt om enligt § 200/11. Förslag till taxa utifrån dessa principer framlägges nu av Vivab.
Förslaget innebär bl a att det för kunden kommer att finnas tre alternativa möjligheter till
avfallshämtning med olika taxor.
I Vivabs skrivelse lämnas redogörelse för taxans uppbyggnad m. m.
Övervägande
Kanslienheten föreslår att renhållningstaxa för 2014 fastställs enligt föreliggande förslag.
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§ 77
Ändring av socialnämndens reglemente.
(AU § 141, KS § 120) Dnr KS 2013-151
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Socialnämndens reglemente ska kompletteras med följande text:
Socialnämnden kan själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden
inom nämndens verksamhetsområde, samt i förekommande fall träffa förlikningsavtal.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-03-27, § 42.
Sammanfattning av ärendet
I samband med rättsliga processer kan aktualiseras vem som äger rätt att företräda en
nämnd. Det är en mer praktiskt rimlig ordning att det är respektive nämnd, inte
kommunstyrelsen, som utser ombud att föra nämndens talan. Denna omständighet bör
formellt gälla samtliga nämnder och ingå i respektive facknämnds verksamhetsansvar.
Respektive nämnd bör därefter tillse att delegationsordningen kompletteras med delegation
att utse ombud att föra nämndens talan inför domstol. Vidare bör delegation lämnas att vid
behov även kunna överklaga (vissa) domslut.
Förslagsvis kan nämndens ordförande med någon av dess vice ordförande som ersättare ha
i delegation att utse ombud och förvaltningschef kan ha i delegation att avge yttranden till
domstolar, samt även med rätt att överklaga (vissa) domslut.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Förslaget åsyftar endast att förtydliga ansvar om den processuella tågordningen vid
rättsliga förlopp. Kommunstyrelseförvaltningen ser det som ett förtydligande att
nämndernas reglementen kompletteras enligt förslag.
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§ 78
Ändrade budgetramar 2014 med anledning av utvecklingsoch förändringsarbete. (AU § 147, KS § 125) Dnr KS 2013-74
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med följande
justering i uppdraget till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen ska lämna förslag till hur produktion och distribution av mat, till
i första hand hemtjänstens brukare, kan effektiviseras. Konsekvenserna för
brukarna ska belysas. Uppdraget ska göras tillsammans med socialnämnden och
tekniska nämnden och ska redovisas senast på budgetkonferensen 2013-09-23.
Skriftligt underlag ska lämnas.

-

Noteras att de två första meningarna i samma stycke därmed ska strykas.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
- Uppdrag till kommunstyrelsen (förändrad tid för redovisning)
Kommunstyrelsen ska lämna förslag till lokalisering av kulturskolans verksamhet i
gymnasieskolan/Falkhallen. Tillägget ska redovisas senast på budgetkonferensen
2013-09-23. Skriftligt underlag ska lämnas.
- Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa en konsekvensanalys av nedläggning av
vikariepoolen. I analysen ska beaktas att beställning av vikarier ej bör belasta enskilda
förskolor. Uppdraget ska redovisas senast på budgetkonferensen 2013-09-23. Skriftligt
underlag ska lämnas.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa ändrade budgetramar för 2014 enligt strategienhetens skrivelse.
2 Fastställa uppdrag till nämnderna enligt strategienhetens skrivelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-09, § 78
Bygglovsnämndens beslut 2013-03-14, § 1068
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-03-19, § 22
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-27, § 18
Tekniska nämndens beslut 2013-03-27, § 21
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Socialnämndens beslut 2013-03-27, § 44
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2013-03-13, § 18
Överförmyndarnämndens delegationsbeslut 2013-03-08
Strategienhetens skrivelse ”Ändrade budgetramar 2014 med anledning av förändrings- och
utvecklingsarbete”, 2013-04-17
Socialdemokraternas förslag ”Revidering av budgetram för år 2014”
Cesak protokoll 2013-05-02
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 14 med kommunal
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2013, budgetramar 2014 och kommunplan 2015 som fastställdes 2012-11-27
lämnades uppdrag till samtliga nämnder att föreslå effektiviseringar på 2 % av sin
verksamhet beräknade på 2013 års budgetram. Utifrån nämndernas inlämnade underlag
lämnas förslag på 1 % för kommunen som helhet.
Ekonomi
Förslaget minskar kommunens totala budgetram för 2014 med 16 324 tkr och ger en
helårseffekt på 18 944 tkr vilket motsvarar 1 % av budgetramen.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
punkt fem får följande innebörd: ”Kommunstyrelsen ska lämna förslag till hur produktion
och distribution av mat, till första hand hemtjänstens brukare, kan effektiviseras.
Konsekvenserna för brukarna ska belysas. Uppdraget ska göras tillsammans med
socialnämnden och tekniska nämnden och ska redovisas senast på budgetkonferensen
2013-09-23. Skriftligt underlag ska lämnas.” I yrkandet instämmer Lars Fagerström (FP),
Daniel Bernhardt (KD), Christer Norrman (M), Per Johansson (C), Rie Boulund (M) och
Kerstin Angel (C).
Jan Dickens (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag avseende revidering av
budgetramar för 2014. I yrkandet instämmer Dahn Persson (S), Björn Jönsson (S) och
Runar Kaattari (S).
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) yrkar avslag på förslaget i sin helhet.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att
medel och budget för modersmålsundervisning ska tas bort och omfördelas till
måltidsverksamheten i enlighet med Sverigedemokraternas tidigare framlagda
skuggbudget.
Ordföranden ställer proposition på vart och ett av yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons förslag.
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Reservationer
Jan Dickens (S), Yen Gunnarsson (S), Dahn Persson (S), Majvor Wallin (S), Lennart
Torstensson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Fredrik Johansson (S), Runar Kaattari (S),
Connie Kristensson (S), Irhan Kasic (S), Olof Torlycke (S), Izabela Nanneson (S), Tomas
Fagenheim (S), Christina Johansson (S), Yvonne Nilsson (S), Björn Jönsson (S), Marcelle
Farjallah (S), Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Mikael Hallberg (V) och Per
Sjövall (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 79
Val av ledamot i socialnämnden efter Veronika Norberg (S).
Dnr KS 2013-172
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Sebastian Ghafari (S), Allévägen 9, 311 45 Falkenberg, som ny ledamot i
socialnämnden.
Ärende
Veronica Norberg (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i
socialnämnden, KF § 64 /2013. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 80
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens protokoll 2013-05-02 utvisande att Runar Kaattari (S) utsetts till ny ledamot
i kommunfullmäktige efter Veronica Norberg (S) samt som ny ersättare har utsetts NilsArne Karlsson (S). Dnr KS 2013-172
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 126/2013.

20 (20)

