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§1
Temainformation – Invandrarna som byggde Sverige – ett stycke
svensk näringslivshistoria. Dnr KS 2013-22
Invandrarna som byggde Sverige. Anders Johnson är författare med inriktning på
svensk näringslivshistoria. Hans bok Garpar, gipskatter och svartskallar – Invandrarna
som byggde Sverige (SNS 2010) utsågs till Årets bok i svensk historia. Anders berättar om
historiska invandrarentreprenörer i Halland och övriga Sverige och om välkända svenska
företag som har grundats av invandrare.
Föredragshållare
Anders Johnsson, författare
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§2
Ledamöternas eventuella frågor. Dnr KS 2013-34
Lars Fagerström ställer fråga till Mari-Louise Wernersson (C) om det finns en kommunal
policy för förvaltningarnas handläggning av allmänhetens förfrågningar.
Mari-Louise Wernersson (C) svarar:
En lokal Falkenbergs Policy för hur vi ska bete oss att svara på inkomna frågor saknas
eftersom förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen reglerar hur alla offentliga
institutioner ska arbeta.
En förfrågan som handlar om att lämna ut allmänna, offentliga handlingar ska ske
omgående (tidigare gällde ”utan dröjsmål”, nu gäller ”direkt”). Det betyder att vi ska
lämna andra arbeten och genast ta hand om en sådan begäran.
En förfrågan som handlar om att kommunen ska göra en bedömning, en handläggning av
ett ärende kan såklart ta väldigt olika tid beroende på ärendets art. (Ex.
Planförfrågningar, markköp, ansökan om barnomsorg, begäran att ändra på lokala
ordningsföreskrifter för fyrverkerier, ansökan om alkoholtillstånd osv)
Alla förfrågningar som kommer in till kommunen ska handläggas av kommunen, eller
skickas vidare till rätt myndighet. Kommunen är enligt lag skyldig att lotsa medborgaren
till rätt myndighet om det inte är kommunen själv som ska handlägga ärendet. Detta är
också ganska vanligt.
Dahn Persson (S) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om arbetet med 24
timmarsmyndigheten avstannat.
Mari-Louise Wernersson (C) svarar:
Det har inte avstannat, det pågår ett omfattande arbete med att förnya kommunen
webbplatser och att ta fram nya e-tjänster för medborgarna i syfte att tillhandahålla
kommunal service dygnet runt.
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§3
Anmälan av motioner.
Inga nya motioner anmäls vid dagens sammanträde.
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§4
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om uppvärmd busskur vid gamla stationshuset. Dnr KS 2013-9
Medborgarförslag om fler avgångar för nattbussar. Dnr KS 2013-10
Medborgarförslag om att upprätta en ”Whistleblowerfunktion”. Dnr KS 2013-11
Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21
Medborgarförslag om att minska rökutsläpp från eldstäder med eldning av fasta bränslen.
Dnr KS 2013-36
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§5
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§6
Motioner om att skapa ett Ungdomens hus. (AU § 365, KS § 15)
Dnr KS 2012-173, KS 2012-183
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om

en ”Ungdomens Hus-verksamhet” i befintliga byggnader.
2 Underlaget ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2013-05-31.
3 Samverkan ska ske med övriga berörda nämnder och i dialog med ungdomar, t ex via

ungdomsrådet.
4 Med detta anses motionerna från Monica Bréti (S) och Mikael Hallberg/Eva Kronwall

(V) om Ungdomens hus behandlade.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-09 från Monica Bréti (S) om planering för Ungdomens Hus
Motion 2012-05-01 från Eva Kronwall (V) - upptagen som egen motion av Mikael
Hallberg (V) - om skapande av Ungdomens Hus
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, § 44/12
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, § 45/12
Yttrande från socialnämnden, § 150/12
Yttrande från Fami 2012-07-20
Sammanfattning av ärendet
Två motioner har inkommit om inrättande av ett Ungdomens Hus i Falkenberg. Yttranden
har lämnats av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden
och Fami.
I yttrande framförs sammanfattningsvis följande:
Barn- och utbildningsnämnden tar inte uttryckligt ställning till förslagen i motionerna, men
pekar på att en meningsfull fritid är viktig för hur man lyckas i skolan.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till idén om ett Ungdomens hus och
framhåller att frågan bör utredas vidare i dialog med ungdomar.
Socialnämnden tillstyrker motionerna och bedömer att det finns mycket goda
förutsättningar för att kommunen ska kunna lyckas väl med ett Ungdomens hus.
Fami anser att behovet av ett Ungdomens hus bör utredas vidare, bl a i samverkan med
Ungdomsrådet.
I underlaget till yttrandena från både kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden hänvisas till den s k Lupp-undersökningen.
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Ekonomi
Vilken påverkan på kommunens ekonomi ett Ungdomens Hus skulle kunna få är en av de
frågor som måste utredas vidare.
Övervägande
De nämnder som yttrat sig har, liksom Fami, på olika sätt uttryckt ett intresse av att frågan
studeras ytterligare.
I budget för 2013 samt kommunplan för 2014-2015 finns i princip inga utrymmen för nya
ekonomiska åtaganden. Kommunledningskontoret föreslår i detta läge att frågan om ett
Ungdomens Hus utreds vidare med inriktning främst på möjligheter att samordna
befintliga verksamheter. Utredningen bör alltså koncentreras på verksamhetsinnehåll och
främst syfta till att ge underlag för fortsatt diskussion.
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att svara
för en sådan utredning. Samverkan ska ske med övriga berörda nämnder och i dialog med
ungdomar, t ex via ungdomsrådet.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Claës Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att ”Samverkan ska
ske med övriga berörda nämnder och i dialog med ungdomar, t ex via ungdomsrådet.” I
yrkandet instämmer Per Johansson (C), Lars Fagerström (FP), Ander Hellström (M),
Georgia Ferris (KD), Ingemar Johansson (C), Per Sjövall (V) och Jan Dickens (S).
Lena Berglund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att ” i
befintliga kommunala byggnader” ska strykas från 1:a beslutssatsen. I yrkandet instämmer
Mikael Hallberg (V), Anders Hellström (M) och Georgia Ferris (KD).
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
ordet ”kommunala” ska strykas ur första beslutssatsen. I yrkandet instämmer Daniel
Bernhardt (KD).
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att någon
form av Ungdomens Hus-verksamhet ska finnas även i samhällen utanför centralorten.
Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandena avseende första beslutssatsen,
vart och ett efter varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Mari-Louise
Wernerssons yrkande. Omröstning begärs och genomförs.
Ordföranden utser Mari-Louise Wernerssons yrkande som huvudförslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på återstående förslag för att finna motförslag till
Mari-Louise Wernerssons och finner att Lena Berglunds yrkande ska utgöra motförslag i
huvudpropositionen.
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Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst avges av den som stödjer Mari-Louise Wernerssons yrkande, Nej-röst av den som
stödjer Lena Berglunds.
Med 33 Ja-röster mot 17 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Mari-Louise
Wernerssons yrkande, dvs att ordet ”kommunala” ska strykas. Hur var och en röstat
framgår av bilaga till protokollet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Claës Ljungs (M) tilläggsyrkande och finner
det antaget.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Sara-Lena Bjälkös tillägg och finner det
avslaget.
(Bil § 6)
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§7
Motion om genomlysning av energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU § 366, KS § 16) Dnr KS 2012-161
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ett nytt ägardirektiv skall tas fram för FEAB under första halvåret 2013
2 Ge en oberoende utredare i uppdrag att tillsammans med FEAB genomföra en

genomlysning av energifrågorna i kommunen och FEAB.
3 Därmed anses motionen behandlad.

Beslutsunderlag
Stig Agnåkers motion Dnr KS 2012-161, Falkenberg Energi AB yttrande 2012-07-10.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Stig Agnåker föreslås att energifrågorna skall redovisas ur ett
helhetsperspektiv där kommunen och FEAB:s verksamhet blir föremål för en
genomlysning för att säkerhetsställa att FEAB såväl som kommunen står väl rustade
organisatoriskt och produktionsmässigt för att möta framtidens utmaningar inom
energiområdet.
Motionen lyfter ett antal områden som bör genomlysas. Bl.a. föreslås att avkastningskravet
skall förändras då nuvarande avkastningskrav bygger på eget kapital, vilket inte är
långsiktigt hållbart, inte gynnar goda resultat samt dessutom riskerar att demontera
företaget. Ett avkastningskrav som grundar sig på sysselsatt kapital anses vara bättre och
premierar ett gott arbete. Att FEAB äger produktionskapacitet anses vara viktigt dels för
energibolagets mix för en långsiktig hållbarhet och dels för att vinster krävs för att klara de
stora investeringar som bolaget står inför vad gäller fjärrvärme och elproduktion.
Energifrågorna är delade där FEAB genom avtal sköter driften och viss handel sker
centralt i kommunen.
Motionen nämner även det marknadsvärde som det innebär att inneha ett grönt energibolag
med den historiska bakgrund som FEAB har.
Yttrandet från FEAB belyser i sort sett samma områden som motionen men föreslår att ett
externt företag skall genomföra genomlysningen. Samt att det är viktigt att belysa hur
hanteringen och kompetensen av energifrågor bäst kan organiseras i framtiden.
Ekonomi
Resultatet av utredningarna kan påverka kommunens ekonomi.
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Övervägande
Ägardirektivet för Falkenberg Energi AB har beslutats av fullmäktige 2010-06-22 och
skall inför varje ny mandatperiod utvärderas och eventuellt ändras. Inget hindrar att
ägardirektiven förändras under mandatperioden. FEAB har till Falkenbergs Stadshus AB
och kommunen lämnat in sin budget för 2013 samt planerna för 2014 och 2015.
Prognoserna utvisar att FEAB inte kommer att klara det avkastningskrav som anges i
ägardirektivet dvs 12% avkastning på eget kapital. Skälet till att lönsamheten minskar i
FEAB är bl. a regleringar på elnätsidan, minskad lönsamhet på elhandelområdet samt
ökade kostnader för räntor och avskrivningar p.g.a. ett högre investeringsbehov. Av detta
skäl finns således ett behov av att se över nivån på avkastningskravet.
Det har framkommit synpunkter på att avkastningskravet är relaterat till eget kapital och att
det leder till ett antal problem. En annan synpunkt som framkommit är att
avkastningskravet är en fast procentsats varje år istället för att mäta över en mandatperiod.
Av denna anledning finns skäl till att se över avkastningskravets konstruktion.
Det är dock viktigt att påpeka att FEAB är det viktigaste ”bidragsbolaget” i Falkenberg
Stadshus AB koncernen. FEAB:s vinst används till att finansiera underskott i
koncernbolagen. Nivån på de koncernbidrag som kommer att behövas från FEAB framgent
beror på ränteutvecklingen samt vilken ambitionsnivå man bestämmer sig för i FNAB.
Det är viktigt att inte blanda ihop avkastningskravet med vad som tas ut ur bolaget via
koncernbidrag.
Vem som skall äga produktionen diskuterades i samband med att fullmäktige fattade beslut
om att leasa vindkraftverken på Lövstaviken. Skälen till att fullmäktige beslutade att
Falkenbergs kommun skulle stå som leasingtagare var bl. a. att kommunen inte är ett
skattesubjekt, dvs kommunen betalar inte någon skatt på ett eventuellt överskott. Det
innebär att de vinster som vindkraftverken genererar inte är föremål för aktiebolagsskatt fn.
26,3 %. (kan komma att ändras till 22 %) När fullmäktige fattade detta beslut var
skattesatsen 28 %.
Ett annat skäl till att Falkenbergs kommun skulle leasa vindkraftverken var att
medborgarna, oavsett om vindkraftverken låg i bolaget eller i kommunen, står för risken
och då även skulle få ta del av vinsten.
Ägardirektivet är på intet sätt formulerat på så sätt att det förhindrar FEAB från att
investera i produktion. Snarare är detta föremålet för bolagets verksamhet. Dock skall
kommunfullmäktige (ägaren) beredas tillfälle att yttra sig i ärende av större vikt t.ex. vid
större investeringar. Nivån på avkastningskravet kan dock begränsa inriktningen på en
investering beroende på vilken lönsamhet investeringar genererar. Detta är dock mindre
troligt om man antar att investeringen finansieras med externa medel. Om resultatet är
större än räntekostnaden över tiden bidrar investeringen till att öka avkastningen på det
egna kapitalet.
Oavsett investeringens lönsamhet skall beslutet behandlas av fullmäktige (ägaren). Är det
ägarens önskan att genomföra en investering och detta påverkar bolagets resultat på så sätt
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att avkastningskravet inte uppnås kan avkastningskravet i ägardirektivet ändras. Några
förslag om större investeringar i produktion har inte presenterats av FEAB.
Det finns ett behov av att gå igenom ägardirektivet för FEAB vad gäller
avkastningskravets nivå och dess konstruktion. Dessutom har FEAB:s verksamhet och
inriktning diskuterats under de senaste åren. Ägaren bör därför under första halvåret 2013
ta fram ett nytt ägardirektiv för FEAB.
Det har skett förändringar vad gäller kommunens elkonsumtion och det sker en del
förändringar i kommunens elproduktion sedan avtal träffades om driften och
elförsäljningen mellan Falkenbergs kommun och FEAB. Produktionsbortfallet i Hertings
kraftverk innebär bl. a att kommunen får en större öppen position mot spotmarknaden då
produktionen är lägre än konsumtionen.
Kommunen har möjligheter att öka avkastningen från vindkraftverken genom att optimera
kostnaden för energiskatten i koncernen. Ett sådant upplägg drabbar dock FEAB negativt.
Det är därför viktigt att samtliga priser, avtal, upplägg och ansvarsfördelning på alla
områden genomlyses och ses över.
Genomlysningen av energifrågorna och avkastningskravets konstruktion kan med fördel
genomföras av kommunledningskontoret och FEAB. På något område kan extern expertis
behöva anlitas. Denna genomlysning bör ske parallellt med framtagandet av ett nytt
ägardirektiv.
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§8
Uppdrag i budget – ekonomisk redovisning av särskolan.
(AU § 344, KS § 5) Dnr KS 2012-46
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
1 Barn- och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en
resursfördelningsmodell för särskolan som baseras på volymer. Modellen ska användas
i barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2014.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med förslag till åtgärder för budgetram
2014 redovisa förslag på hur kostnaderna inom särskolan kan minska. Målet är att ligga
i paritet med Hallandsgenomsnittet i kostnad per elev.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Barn- och utbildningsnämnden ska i samråd med strategienheten ta fram en
resursfördelningsmodell för särskolan som baseras på volymer. Modellen ska användas
i barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2014.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med förslag till åtgärder för budgetram
2014 redovisa förslag på hur kostnaderna inom särskolan kan minska. Målet ska vara att
som högst ligga i paritet med Hallandsgenomsnittet i kostnad per elev.
Beslutsunderlag
Uppdrag i budget 2012- fastställande av uppdragshandlingar. KS dnr 2012-23.
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2012-10-01. Ekonomisk
redovisning av särkolan, elever från Falkenbergs kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige lämnade i samband med budget ett uppdrag till kommunstyrelsen att
den ekonomiska redovisningen för särskolan skulle tydliggöras. Barn- och
utbildningsförvaltningen har lämnat en ingående redovisning av verksamheten kring den
berörda gruppen samt ekonomisk redovisning och utveckling av volymer.
Redovisningen av volymerna för elever i grundsärkola och gymnasiesärskola och även för
berörda barn inom förskoleverksamheten visar tydligt på kraftigt minskade elevantal.
Kostnadsredovisningen per elev visar att Falkenbergs kommun har högre kostnader än
både Hallandssnittet och rikssnittet. Inom grundsärskola är Falkenbergs totala
undervisningskostnader per elev 59 tkr högre än Hallandssnittet och 103 tkr högre än
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riksgenomsnittet. För gymnasiesärskolan är Falkenbergs kostnad 38 tkr högre än
Hallandssnittet och 71 tkr högre än rikssnittet. Orsaken till de högre kostnaderna i
Falkenberg kan vara en högre ambitionsnivå. Det kan också bero på att man t.ex. har högre
andel behörig personal, vilket driver upp kostnaderna. För att klargöra orsakerna krävs en
djupare analys.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi men bör i förlängningen leda till beslut
som minskar kostnaderna för kommunen.
Övervägande
Till budgetarbetet 2013 bör en modell för resurstilldelning utifrån volymer med
grundbelopp och tilläggsbelopp tas fram för särskolans område. På så vis kommer barnoch utbildningsnämndens budgetram automatiskt att justeras utifrån de volymminskningar
som prognostiseras framöver. Arbetet med detta ska genomföras i samråd med
strategienheten, som under 2013 arbetar med à-priserna i resursfördelningsmodellen till
övriga verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden ska i sitt arbete med budgetramarna för 2014 inkomma med
förslag på kostnadsminskningar inom särskolan. Målet bör vara att som högst ligga i paritet
med Hallandsgenomsnittet i kostnad per elev.
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§9
Taxekonstruktion för renhållningstaxan 2014.
(AU § 348, KS § 7) Dnr KS 2012-382
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 För Falkenbergs del fastställa de principer för utformning av renhållningstaxan fr o m

2014 som föreslagits av VIVAB:s styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från VIVAB 2012-11-14
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt § 200/11 beslutat ge VIVAB uppdraget att för nästa
entreprenadperiod införa ett insamlingssystem för avfall med utsortering av matavfall samt
vägning. VIVAB:s styrelse har utifrån detta uppdrag i skrivelse 2012-11-14 föreslagit
kommunfullmäktige i Falkenberg och Varberg att fastställa principer för utformning av
renhållningstaxa fr o m 2014.
Ekonomi
Det förslag som nu är framlagt avser taxans konstruktion och det ekonomiska utfallet får
bedömas efter att själva taxan tagits fram. Avsikten är att ett förslag till taxa ska föreläggas
respektive fullmäktige under våren 2013.
Övervägande
Kommunledningskontoret föreslår att beslut om principer för renhållningstaxan fattas i
enlighet med VIVAB:s förslag.
Yrkande
Bengt Hackberg (C), Per-Gunnar Andersson (S) och Anders Rickardsson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
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§ 10
Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt
godkännande av ägardirektiv och bolagsordning.
(AU § 357, KS § 10) Dnr KS 2012-430
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
1 Ställa sig positiv till föreslagen åtgärd om bildande av destinationsbolag i enlighet med
Näringslivsbolagets framställan till Stadshus AB.
2 Godkänna förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Destination Falkenberg AB.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ställa sig positiv till föreslagen åtgärd om bildande av destinationsbolag i enlighet med
Näringslivsbolagets framställan till Stadshus AB.
Beslutsunderlag
Falkenbergs Näringsliv AB, beslut § 81, 2012-12-11.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens Turismstrategi skall besöksnäringen i Falkenberg fördubblas inom 10
år. Det kommer att leda till ökat antal arbetstillfällen, besökare och ökat handelsindex.
Inom näringslivet finns ett stort engagemang och en vilja att utveckla besöksnäringen och
att gemensamt arbeta med en tydligare varumärkesprofilering.
Falkenberg är en väl etablerad ”sommarstad” med stor del av näringslivet verksamt i
besöksnäringen och förutsättningarna är goda för vidareutveckling inom området såväl
genom utökning av säsongen som genom breddning av målgruppen besökare.
Genom att skapa ett destinationsbolag kan resurserna samlas och stärkas för att utveckla
besöksnäringen.
Destinationsbolagets uppgifter
För att stärka Falkenbergs attraktionskraft – för kommuninvånare, besökare, inflyttare och
etablerare - ska destinationsbolaget i samverkan med näringslivet samordna, utveckla,
profilera och marknadsföra Falkenberg som besöksmål.
Genom att samla resurserna (kommun och näringsliv) ska destinationsbolaget ta tillvara,
utveckla och paketera de evenemang som redan sker inom kommunen och skapa nya typer
av evenemang. Bolaget ska skapa reseanledningar och ett attraktivt utbud året runt.
Destinationsbolaget ska även bedriva turistbyråverksamhet.
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Falkenbergs Näringsliv AB har med anledning av ovanstående föreslagit Stadshus AB
följande:
Falkenbergs Näringsliv AB beslutar att föreslå Stadshus AB att:
Ge Falkenbergs Näringsliv AB i uppdrag att bilda ett destinationsbolag.
Destinationsbolaget ska förvärvas av Stadshus AB
Besluta att styrelsen i destinationsbolaget ska vara densamma som i Falkenbergs
Näringsliv AB med tillägg av fyra personer från Falkenbergs näringsliv. Dessa fyra
personer utses av Falkenbergs Näringsråd
Besluta att Falkenbergs Näringsliv AB får i uppdrag att påbörja
rekryteringsprocessen av VD för destinationsbolaget.
Fullmäktiges yttranderätt:
I bolagsordningen för Stadshus AB § 5 framgår att bolaget skall bereda
kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i
verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.
Ekonomi och finansiering
Falkenbergs Näringsliv AB anger att Destinationsbolaget i inledningsskedet bör ha en
budget om ca 5 MSEK. Idag finansierar kommunen Falkenbergs Turist med knappt
3 MSEK. Dessa medel kan överföras till destinationsbolaget och ytterligare 2 MSEK via
koncernbidrag. Näringslivet kommer via partnerskap att bidra till finansiering av bolagets
verksamhet.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige att i yttrande till Stadshus AB ställa sig positiv till åtgärden att bilda
ett Destinationsbolag i enlighet med Näringslivsbolaget framställan.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C), Jan Dickens (S), Björn Jönsson (S) och Claës Ljung (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 11
Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för
trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten
Väst (RVäst). (AU § 363, KS § 13) Dnr KS 2012-427
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utöka kompetensen för Räddningstjänsten Väst i enlighet med föreliggande förslag.
2 Från 2013-05-01 återlämna Socialnämndens kostnadsram för trygghetslarm

(larmmottagning, utryckning pga. larm, teknik, support mm.) samt natthemtjänst till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag från Glimstedts Advokatbyrå: Tillägg till Förbundsordning för Räddningstjänsten
Väst Bilaga med beskrivning av verksamheten, statistik och redovisning av budgetmedel
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslöt 2012-10-24 § 160
- Upphäva nämndens beslut 2011 § 53 i den delen det avser uppdrag till förvaltningen att
Externt upphandla trygghetslarm och natthemtjänst
- Uppdra åt förvaltningen att utarbeta överenskommelse med Räddningstjänsten Väst om
övertagande av utföraransvaret för trygghetslarm och natthemtjänst
Förvaltningen har låtit Glimstedts advokatbyrå bedöma om trygghetslarm och
natthemtjänst kan överföras till Räddningstjänsten Väst utan ändring av
förbundsordningen. Glimstedts bedömning är att förbundsordningen behöver ändras vilket
kräver Kommunfullmäktigebeslut i både Varberg och Falkenberg.
Efter samråd med RVäst och Varbergs kommun har Glimstedt fått i uppdrag att
tillsammans med Varbergs kommun utarbeta ett förslag till ändring av förbundsordningen
för RVäst. Förslaget redovisas.
Förvaltningen har tidigare redovisat för nämnden skälen för en överföring av verksamheten
till RVäst. Det handlar om
- Ett förestående teknikskifte där förvaltningen saknar kompetens inom området
- Trygghetslarm som en del av det skadeförebyggande arbete där kopplingen till
Räddningsförbundets verksamhet kan ge brukarna ett mervärde
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Trygghetslarm och natthemtjänst bedrivs i dag av Floragården ekonomisk förening.
Avtalet med Floragården upphör 2013-04-30 varför en snabb lösning är nödvändig.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige i Falkenberg och Varberg fattar beslut om
utökningen av kompetensen för Räddningstjänsten väst avser Socialnämnden
- Att nämndens verksamhets- och kostnadsansvar för trygghetslarm (larmmottagning,
utryckning pga. larm, teknik, support mm) och natthemtjänst enligt socialtjänstlagen
resp. lagen om vissa kommunala befogenheter upphör 2013-05-01
- Att RVäst övertar verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm
(larmmottagning, utryckning pga. larm, teknik, support mm) och natthemtjänst enligt
socialtjänstlagen resp. lagen om vissa kommunala befogenheter från 2013-05-01
- Att kostnadsramen för verksamheten överförs från Socialnämnden till RVäst väst,
varefter RVäst själv äskar medel hos kommunen för ev. volymförändringar
- Att ansvaret för myndighetsutövning, regler för servicetjänst och avgiftssättning
kvarstår hos Socialnämnden
Personalen i verksamheten är idag anställd av Floragården ekonomisk förening.
Överenskommelser om personalövergång träffas direkt mellan Floragården och
Räddningsförbundet väst.
Ekonomi
Förslaget har inga konsekvenser för nämnden.
Anteckning om jäv
Britt-Marie Jonsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv.
Yrkande
Rie Boulund (M), Monica Hansson (C) och Herman Fältström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 12
Uppdrag till kommunstyrelsen att rapportera åtgärder som gjorts
för barn med neuropsykiatriska diagnoser.
(AU § 368, KS § 18) Dnr KS 2012-42
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med

de utvecklingsområden, vilka finns angivna i utredningen
Beslutsunderlag
I samband med antagandet av budget 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ”
rapportera de åtgärder som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gjort för
barn med neuropsykiatriska diagnoser. I rapporten ska redovisas om totalansvaret för barn
med neuropsykiatriska diagnoser är möjlig att läggas på en nämnd. Uppdraget ska ske i
samråd med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.”
Sammanfattning av ärendet
I uppföljningen av åtgärder, som Falkenbergs kommun gjort för elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) inom gymnasieskolan, visar att fler av dessa
elever söker gymnasieutbildning på Falkenbergs gymnasieskola och färre söker till annan
huvudman med boendestöd från socialnämnden. Det extra stöd på Falkenbergs
gymnasieskola, som är specifika för denna grupp har ökat p.g.a. extra tilldelade medel i
budget. Stöden har varit lyckosamma, men kan utvecklas så att fler elever når sina mål.
Hur många elever som skulle söka annan huvudman med boendestöd om inte det extra
stödet skulle finnas på gymnasieskolan är svårt att spekulera i, men man kan se att fler
börjar på gymnasieskolan och färre söker sig utanför kommunen. Om samarbetet mellan
förvaltningarna ökar och insatser erbjuds både i skola och på fritiden förmodas fler elever
söka Falkenbergs gymnasieskola.
Ekonomi
En bra kvalitet på utbildning och boende i Falkenbergs kommun leder till att flera elever
stannar kvar och därmed minskar också kostnaderna till andra kommuner och utförare.
Övervägande
Det är av största vikt att nämnderna arbetar vidare med de utvecklingsområden som finns
upptagna i kartläggningen
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§ 13
Val av ny ledamot i krisledningsnämnden efter Monika Bréti (S).
Dnr KS 2012-435
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Björn Jönsson (S), Landbogatan 4 h, 310 60 Ullared som ny ledamot.
Ärende
Föreligger fyllnadsval i krisledningsnämnden efter Monika Bréti (S).
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§ 14
Avsägelse från Marianne Lantz (M) från uppdraget som ledamot i
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dnr KS 2012-445
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Marianne Lantz (M) entledigande från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälso- skyddsnämnden.
2 Utse Håkan Nylander (M), Bröderna Jönssons väg 2, 311 72 Falkenberg som ny
ledamot.
3 Utse Göran Lövkvist (M), Jonsavägen 9 b, 311 34 Falkenberg som ny ersättare.
Ärende
Marianne Lantz (M) har 2012-12-20 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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§ 15
Avsägelse från Henry Engström (FP) från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden m fl. Dnr KS 2013-16
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Henry Engström (FP) entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden samt som partirepresentant i Falkenbergs Näringsliv AB.
2 Utse Ken Johansson (FP), Krukmakaregatan 20A, 311 74 Falkenberg som ny ersättare i
tekniska nämnden.
3 Anteckna att ny partirepresentant i Falkenbergs Näringsliv AB utses vid nästa
fullmäktige.
Ärende
Henry Engström (FP) har 2013-01-10 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ersättare i tekniska nämnden samt som partirepresentant i Falkenbergs
Näringsliv AB.
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§ 16
Avsägelse från Eva Kronwall (V) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen. Dnr KS 2013-24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Eva Kronwall (V) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2 Utse Johny Kronwall (V), Strandridaregatan 5, 311 73 Falkenberg som ny ersättare.
Ärende
Eva Kronwall (V) har 2013-01-18 inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
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§ 17
Meddelanden.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll utvisande att Christina Johansson (S) utsetts till
ny ledamot och Yen Gunnarsson (S) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Gerry Norberg (S) . Dnr KS 2012-436
Länsstyrelsen har i beslut 2013-01-24 ej funnit skäl att upphäva kommunfullmäktiges
beslut 2012-12-18 § 216 i den del som avser §§ 2 och 21. Länsstyrelsen upphäver
kommunfullmäktiges beslut § 216 avseende ändring i § 20 i de lokala ordningsföreskrifterna. Dnr KS 2012-172
Länsstyrelsen har i beslut 2013-01-24 ej funnit skäl att upphäva kommunfullmäktiges
beslut 2012-12-18 § 217 om ändring i § 14 i de lokala ordningsföreskrifterna för
Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-172
Kommunledningskontorets/Räddningstjänstens redovisning av ”Motion om inköp av
hjärtstartare med placering i Falkenbergs kommun”. Dnr KS 2011-129
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 27/2013.
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