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§ 127
Information om räddningstjänstsamarbetet. KS 2014-4
Räddningstjänsten Väst lämnar aktuell information om utvecklingen av samarbetet mellan
Falkenbergs och Varbergs kommuner efter ca 2 års gemensamt arbete och gemensam
förbundsorganisation.
Anteckning
Cheferna för Räddningstjänsten Väst Jan Sjöstedt och Klaus Heinsvig redogör för
erfarenheterna så långt i och med sammanslagningen och utmaningar i framtiden.
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§ 128
Ledamöternas eventuella frågor
Mikael Hallberg (V) ställer fråga till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Herman
Fältström (M) om det i nämndens planering inryms åtgärder för slamhantering i Ätran
mellan Tullbron och Söderbron. Herman Fältström (M) svarar att nämnden låtit utreda
området och att det inte föreligger något akut behov.
Per Sjövall (V) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson
(C) avseende asylboendet i Hjärtared och hur kommunen förhåller sig till Migrationsverkets beslut. Mari-Louise Wernersson (C) svarar att kommunen tidigare avrått
Migrationsverket från placeringen och att kommunen tillskrivit Migrationsverket och
begärt bättre dialog i fortsättningen.
Lena Dygården (S) ställer fråga till tekniska nämndens ordförande avseende tidsaspekten
för rondellbyggnation vid Strandvägen och när den blir av. Då nämndens ordförande inte
närvarar vid mötet meddelar Mari-Louise Wernersson (C) att frågan ska undersökas och
återkopplas.
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§ 129
Anmälan av motioner
Mikael Hallberg (V); Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda.
KS 2014-297
Daniel Bernhardt, Georgia Ferris (KD); Motion om kartläggning av information,
rekrytering och etablering avseende familjedaghem. KS 2014-317
Daniel Bernhardt, Georgia Ferris (KD); Motion om konsttävling för att smycka brofästena
(f d järnvägen) i Ätran. KS 2014-318
Per Sjövall, Mikael Hallberg (V); motion om att ta fram en handlingsplan för att minska
barns och ungas exponering av gifter i vardagen i förskolan. KS 2014-322
Christina Johansson (S); motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag
åt kommunen. KS 2014-323
Per Sjövall, Mikael Hallberg (V); motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332
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§ 130
Anmälan av medborgarförslag
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om anläggning av gång- och cykelväg genom Hertingskogen.
KS 2014-309
Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314
Medborgarförslaget presenteras av förslagsställaren Siw Christensen.
Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna.
KS 2014-315
Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. KS 2014-319
Medborgarförslag om bilpool – kommunens bilar skall under vissa tider kunna användas
som bilpool för medborgarna. KS 2014-320
Medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan Köinge och Hakestad. KS 2014-327
Medborgarförslaget presenteras av förslagsställarna Håkan och Viktor Nilsson.
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§ 131
Anmälan av interpellation avseende skyltning av kommunens
lokaler.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Interpellationen får framställas.
2 Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Ärende
Jan Dickens (S) har i interpellation till ordförande i socialnämnden, tekniska nämnden,
kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ställt
frågor om skyltning av kommunens lokaler.
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§ 132
Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser.
(AU § 192, KS § 172) KS 2014-24
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uttala sig positivt till kultur- och fritidsnämndens initiativ att genomföra försöksverksamhet och uppmana tekniska nämnden att göra liknande försök på lämpliga platser
under 2014.
2 Berörda nämnder ska till budgetberedningen återkomma med förslag till mer generellt
införande av möjlighet till avfallssortering på allmänna platser med kostnadsberäkning.
3 Motionen ska därmed anses bifallen.
Beslutsunderlag
Motion av Jan Dickens (S) 2014-01-14
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-03-24, § 36
Tekniska nämndens yttrande 2014-04-16, § 29
Sammanfattning av ärendet
Motionären vill att kommunstyrelsen ska få uppdraget att lämna förslag om utplacering av
behållare för sortering av avfall på allmänna platser i kommunen. Motionären anser att det
även på allmänna platser borde finnas möjlighet för innevånare och besökare att sortera
avfall; inte minst vid platser med många besökare, t e x vid stränder (sommartid), vid
Vallarna, torgen och de mest frekventerade gatorna. Motionären menar att möjligheten
finns på allt fler platser i svenska kommuner.
Kanslienheten har begärt in yttrande från kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden anför i korthet:
Nämnden beslutar att under sommaren 2014 placera ut sopkärl med sorteringsmöjlighet
vid Vallarna och Skateparken. Blir detta försök lyckat kommer frågan lyftas i budgetarbetet.
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Tekniska nämnden anför i korthet:
Projektet innebär att kommunen kommer att få svara för smärre investeringskostnader i
samband med inköp av sorteringskärl och för ökade kostnader av insamling av avfall. I
nuläget kan inte de årliga kostnadsökningarna beräknas. Tekniska nämnden tillstyrker
motionen under förutsättning att budgetförstärkning för ökade kostnader erhålls.
Ekonomi
Nämnderna redogör inte för vilka kostnadsökningar en förbättrad sopsortering kan komma
att medföra, men kultur- och fritidsnämnden anger att en sådan beräkning kan göras till
kommande budgetberedning, om försöksverksamheten faller väl ut.
Övervägande
Falkenbergs kommun har status som miljökommun, vilket redan anges i visionen om en
hållbar framtid och i åtskilliga andra miljösatsningar och beslut. Sortering av avfall är
förstås en viktig del i minska människans miljöpåverkan. De nämnder som har ansvar att
hantera dessa frågor bör kunna arbeta för att på sikt genomföra motionens intentioner.
Innan dess att åtgärden är fullt kostnadsberäknad bör uppdrag kunna lämnas att testa
effekterna av denna sortering på väl valda platser, vilket också kultur- och fritidsnämnden
tagit initiativ till, vilket kommunstyrelseförvaltningen ser som positivt. Därefter får
nämnderna tydligare ange de ekonomiska konsekvenserna för ställningstagande i samband
med budgetarbetet.
Med detta bör motionen kunna anses behandlad.
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§ 133
Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen
vid upphandling. (AU § 193, KS § 173). KS 2014-222
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Till motionären överlämna yttranden från kost- och städenheten samt upphandlingsavdelningen.
2 Som ytterligare information till motionären överlämna kommunstyrelsens beslut från
2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Monica Hansson (C), Motion om att MRSA-fritt kött sak införas i kravspecifikationen vid
upphandling 2014-04-29.
Yttrande från Kost- och städservice 2014-05-14.
Yttrande från Kanslienheten/upphandlingsavdelningen 2014-05-21.
Kommunstyrelsens beslut från 2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.
Sammanfattning av ärendet
I sammanfattning vill motionären att det ska införas krav om MRSA-fritt kött i kravspecifikationen vid upphandling inom Falkenbergs kommun. Antibiotika- och multiresistenta MRSA-bakterier finns i utländsk köttproduktion, framförallt på griskött och
fjäderfä. Enligt motionären förekommer som exempel MRSA-bakterier vid mätningar i
10 % i proven av danskt griskött. Motsvarande siffror för importerat kycklingkött var
31 %, importerat griskött 5 % och importerat nötkött 4 %.
Kanslienheten har begärt in yttrande från upphandlingsavdelningen och ifrån kost- och
städenheten:
Kost- och städenheten anför i korthet:
MRSA-bakterier (multiresistenta bakterier) är en typ av stafylokocker som är resistenta
mot antibiotika. Sverige är, tillsammans med Norge och Island, världsledande på att bara
använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur.
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket
ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig kontakt
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med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra länder
påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid hantering av
livsmedel är ett bra sätt att hantera att bakterier inte sprids i livsmedelskedjan. Resistenta
bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som
andra bakterier. Falkenbergs kommun har ett väl genomarbetat egenkontroll-program som
styrdokument med rutiner för både hygien och upphettningstemperaturer. I kommunens
pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får användas efter
ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
Kansliets upphandlingsavdelning anför:
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal
kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat
djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet, som
är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling, har tagit fram.
Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav
eller av Miljöstyrningsrådet. Med anledning av den ifrågavarande motionen har upphandlingsavdelningen kontaktat Miljöstyrningsrådet för att se hur man ställer sig till ett dylikt
krav. Lisa Sennström, jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar:
”Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen
(2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har
genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid
kriterieutvecklingen har varit miljö- och djurskyddsaspekter.
Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga
villkor när det gäller djurskyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och
djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets
kriterier för djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I
Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt.”
Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa
upp och kontrollera. Falkenbergs kommun ställer bland annat krav på att levererade
produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning
som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska
ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är
det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla
levererade produkter skulle bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser.
MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de kvalitetskrav
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som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, förhindra
att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till framlagda yttranden och föreslår att dessa
överlämnas till motionären. Därmed ska motionen anses behandlad.
Yrkande
Monica Bréti (S) och Monica Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 134
Motion om lägenheter med trygghetsboende vid äldreboende.
(AU § 214, KS § 188) KS 2014-118
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Till motionären överlämna socialnämndens och FaBo:s yttrande.
2 Till motionären för kännedom överlämna utredningen Behov av särskilda boenden för
äldre och trygghetsboende, juni 2014.
3 Anteckna att kommunstyrelsen ska handlägga utredningens rekommendationer senare
under hösten 2014, som ett separat ärende.
4 Motionen ska därmed anses behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Stig Agnåker (C) 2014-03-04.
Yttrande från socialnämnden 2014-06-02, § 84
Yttrande från FaBo 2014-05-19, § 70
Utredning behov av särskilda boenden för äldre och trygghetsboende, juni 2014.
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår att socialnämnden och FaBo får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga lägenheter med trygghetsboende i nära anslutning till våra äldreboenden. Motionären menar att otrygghet är ett stort problem för många äldre och att allt
fler därför önskar lägenhet på ett äldreboende. Men då många av dessa personer fortfarande är relativt vitala och ett lågt vårdbehov är en plats på äldreboende oftast inte
möjligt.
Genom att bygga fler lägenheter med trygghetsboende i anslutning till äldreboenden skulle
personerna kunna få ett tryggt boende med närhet till dygnetruntbemanning och med
möjlighet att äta sin middag och eller dricka sitt förmiddags-/ eftermiddagskaffe på
äldreboendet och t e x att kunna delta i olika trivselaktiviteter.
Kanslienheten har begärt in yttrande från FaBo och ifrån socialnämnden:
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FaBo anför i korthet:
Socialnämnden har i samband med budget 2014-2016 fått i uppdrag att utreda behovet av
särskilda boenden inom äldreomsorgen på lång och kort sikt. FaBo har tillsammans med
socialförvaltningen påbörjat detta arbete. Inom ramen för utredningen kommer även frågan
om trygghetsbostäder i anslutning till särskilda boenden att belysas.
Socialnämnden anför i korthet:
Socialnämnden har i samråd med FaBo arbetat med utveckling av trygghetsboende i flera
år och har även i samband med budget 2014-2016 fått i uppdrag att utreda behovet av
särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt. Uppdraget samordnas med
kommunstyrelsens utredning om trygghetsboenden och ska göras i samråd med kommunstyrelsen. Inom ramen för denna utredning belyses även frågan om trygghetsboenden i
anslutning till särskilda boenden.
Efter det att dessa yttranden inkommit har socialnämndens arbetsutskott handlagt ärendet
Utredning behov av särskilda boenden för äldre och trygghetsboende. Utredningen är
socialnämndens utredning av det uppdrag till nämnden som lämnades i samband med
budget 2014-2016. Nämnden behandlar ärendet 18 juni 2014.
Ekonomi
Föreliggande förslag påverkar inte kommunens ekonomi. Utredningen av särskilda
boenden m.m. innehåller å andra sidan rekommendationer med ekonomiska konsekvenser,
vilka ska behandlas senare under hösten 2014.
Övervägande
Kanslienheten kan konstatera att en utredning i enlighet med motionens intentioner är
genomförd (handläggs på socialnämndens sammanträde 18:e juni 2014). Denna kommer
att överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning efter beslut av socialnämnden. Först till hösten 2014 kan fullmäktige ta ställning till de rekommendationer som
återfinns i utredningen. Innan dess överlämnas den till motionären för kännedom. Då
fullmäktige redan i budget 2014-2016 lämnade uppdrag till socialnämnden att utreda
motionens intentioner bör motionen anses vara behandlad.
Yrkande
Stig Agnåker (C), Lars Fagerström (FP), Monica Bréti (S), Rie Boulund (M), Monica
Hansson (C), Georgia Ferris (KD) och Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 135
Motion om klassfarmorsystem. (AU § 215, KS § 189) KS 2014-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och
kommunstyrelseförvaltningens yttranden.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) om klassfarmorsystem 2014-01-07.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2014-04-23, § 21
Kanslienhetens yttrande 2014-06-17.
Sammanfattning av ärendet
Motionären vill införa ett system som kallas för klassfarmorsystem. Pensionerade kvinnor
och män som vill göra en insats för barn i grundskolan ska engageras. De ska vara ett stöd
för eleverna på lektioner och raster, men inte huvudsakligen ha en pedagogisk uppgift. De
kommer att bidra till att lektionerna blir lugna så att läraren kan koncentrera sig på sin
pedagogiska uppgift och de kommer att vara med på rasterna för att uppmärksamma och
aktivera elever och stävja mobbing.
Motionären menar att om olika generationer inte träffar varandra och interagerar, kan det
göra att förståelsen och respekten för medmänniskor över generationsgränser minskar. För
barn med svag anknytning till svensk kultur kan mötet med de äldre och tillägnandet av
svensk kulturs koder och gränser innebära att utanförskap bryts och att det blir lättare att
komma in på arbetsmarknaden osv. Motionären föreslår att ”klassfarmodern” för sitt
uppdrag ska erhålla en mindre ersättning, t e x 50 kr i timmen och fri lunch och att
verksamheten införs på försök i tre skolor, vilket skulle betyda 12 klassfarmödrar och ca
500 000 kr/år.
Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig i sammanfattning enligt följande:
Nämnden anser generellt att det är positivt med fler vuxna i skolan och att det handla om
både fler pedagoger och personal som arbetar mer med det sociala uppdraget. Nämnden
anser dock att motionärens beskrivning av ett ”klassfarmorsystem” inte är förenligt med
arbetsrätten och att det inte finns någon grund för att rekrytera personal utifrån att de ska
ha kunskap om en så kallad svensk kultur. I skolan ser nämnden snarare vikten av att en
mångfald av kulturer är representerade.
Nämnden menar att det uppstår konflikt dels med arbetsrätt, regler och kollektivavtal och
dels med de kommunala skolornas allmänna uppgift. I skolans uppdrag ingår att skolan ska
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främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Nämnden hänvisar till
text i läroplanen:
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som
lever i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla
som arbetar där.”
Ekonomi
Enligt motionärens egen uträkning skulle ett försök enligt ovanstående innebära en kostnad
om ca 500 tkr. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen har inte
företagit en egen uträkning.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar i allt väsentligt barn- och utbildningsnämndens
yttrande och förordar att motionen i sin helhet ska avslås. Vidare kan tilläggas att det enligt
svensk lag inte är tillåtet att ställa krav på kunskap om ”svensk kulturs koder” i samband
med rekrytering, vilket synes vara andemeningen i motionen, då det högst sannolikt skulle
innebära diskriminering på arbetsmarknaden.
I ett flertal styrdokument har kommunfullmäktige därutöver angett värdet av kulturell och
annan mångfald.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Hallberg (V), Kerstin Angel (C), Monica Bréti (S), Bengt Hackberg (S), Dahn
Persson (S), Claës-L Ljung (M), Herman Fältström (M), Marcelle Farjallah (S), Sara
Grimpe Wernersson (S), Per Sjövall (V), Lars Fagerström (FP), Lena Berglund (MP) och
Runar Kaattari (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag och avslår motionen.
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD) och Stefan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 136
Medborgarförslag om glaskupol över amfiteatern på Stortorget.
(AU § 194, KS § 174). KS 2014-40
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget om glaskupol över ”amfiteatern” på Stortorget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-06-04
Tekniska nämndens beslut 2014-04-16 § 26
Kultur- och fritidsnämnden beslut 2014-04-22 § 42
Medborgarförslag 2014-01-20
Sammanfattning av ärendet
Raimo Listenius har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att det ska
byggas en glaskupol över ”amfiteatern” på Stortorget. Detta menar han skulle höja
trevnaden betydligt samtidigt som det skulle möjliggöra för fler aktiviteter där.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att yttra sig i frågan
och anger i korthet följande:
Tekniska nämnden
Stortorget är nyligen färdigställt, efter flera års arbete. Användningen är utformad efter ett
samarbete mellan såväl intressegrupper, näringsidkare och förvaltningar. Mindre
förändringar i utformningen kan ske men detta bör göras först efter att en utvärdering av
användandet av torget gjorts. Detaljplanen för Stortorget som vann laga kraft 2004-04-22
medger ingen bebyggelse över ”amfiteatern” vilket en glasskupol skulle medföra.
Kultur- och fritidsnämnden
”Amfiteatern” är inte enbart en sittplats utan ska även betraktas som offentlig konst.
Därmed bör hänsyn även tas till konstnärens ursprungliga intentioner vilket en glaskupol
skulle kunna påverka negativ. Den jury som valde ut ”amfiteatern” till vinnare av tävling
för utsmyckning av Stortorget angav som motivering bl.a. konstverkets öppenhet, som
medger en flexibel användning. En glaskupol skulle reducera denna öppenhet både fysiskt
och visuellt.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens budget.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar både tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämndens yttrande och anser därmed att medborgarförslaget bör avslås.
Yrkande
Herman Fältström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 137
Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande
Skrea 9:26 och Skrea 14:8. (AU § 185, KS § 167) KS 2011-287
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem
Bostadsproduktion AB avseende förlängning av option av förvärv av tomter inom
detaljplan för del av Skrea 14:8 m fl.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets yttrande daterat 2014-05-12
Kartbilaga
Förslag till ändring och tillägg till exploateringsavtal (nr 190) upprättat av
stadsbyggnadskontoret 2014-04-08 och undertecknat av Kärnhem 2014-04-15
Befintligt exploateringsavtal (nr 190) avseende exploatering och markanvisning inom
detaljplan för del av Skrea 14:8 m fl tecknat under 2011
Sammanfattning av ärendet
Efter beslut i ksau 2014-06-10 har tilläggsavtalet reviderats i enlighet med beslutet. Det
reviderade avtalet som undertecknats av Kärnhem 2014-06-23 reglerar nu enbart
förlängning av optionen och när kvarvarande anläggningsarbeten ska vara färdigställda
samt att Kärnhem Bostadsproduktion AB övertar exploateringsavtalets förpliktelser och
åtaganden.
Sammanfattningen nedan avser således beskrivning av ärendet inför beslut i ksau
2014-06-10.
Mellan kommunen och Kärnhem Halland AB finns ett tecknat exploateringsavtal (nr 190)
för ett område inom detaljplan för Skrea 14:8 m fl. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige 2011-09-27. Området är beläget i den nordvästra delen av planområdet i
förlängningen av Ängslyckevägen. Genom exploateringsavtalet ges Kärnhem en option av
förvärv av kvartersmarken inom området under en period av två år från detaljplanens laga
kraftvinnande. Kärnhem har under perioden förvärvat det mittersta kvarteret vilket
bebyggts med 15 stycken småhus i bostadsrättsform. I försäljningsbeslutet 2012-10-30
togs även beslut om förlängning av optionen till och med 2015-01-01. Därefter har
Kärnhem förvärvat tre tomter för styckehus under 2013 varav ett har bebyggts och två
återstår till försäljning.
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Då intresset för kvarvarande tomter för närvarande är något svagt aviserar Kärnhem att de
önskar ytterligare förlängningen av optionstiden. De önskar även att byggplikten tas bort
för att möjliggöra försäljning till privatpersoner som önskar bygga en annan typ av hus än
vad Kärnhem kan erbjuda.
Stadsbyggnadskontoret har ställts sig positiv till Kärnhems förfrågan och tagit fram ett
förslag på avtal rörande ändring och tillägg till exploateringsavtalet. Tillägget reglerar att
optionstiden förlängs till och med 2016-12-31 samt att kommunen medger att byggplikten
tas bort samt att vidareförsäljning får ske. Vid avrop av optionen skall dock samtliga
tomter inom ett kvarter försäljas samtidigt.
Vad det gäller kvarvarande åtagande vad det gäller utbyggnad av gator, gc-vägar och
övriga anläggningar på allmän plats mark så reglerar tillägget att anläggningsarbetena ska
vara färdigställda senast 2015-12-31 men att toppbeläggning på gatan kan avvakta till det
att tomterna är bebyggda. Samtliga arbeten skall dock vara färdigställda och slutbesiktigade senast 2016-12-31.
I övrigt så gäller exploateringsavtalet (nr 190) på oförändrad grund. Parterna är dock
genom tilläggsavtalet överens om att Kärnhem Bostadsproduktion AB övertar exploateringsavtalets förpliktelser och åtaganden då det bolag som ursprungligen tecknade
avtalet, Kärnhem Halland AB, har upphört. Tilläggsavtalet är undertecknat av Kärnhem
Bostadsproduktion AB den 15 april 2014.
Ekonomi
Ändringen och tillägget till avtalet medför ingen ändring av det ekonomiska utfallet för
kommunen.

20 (37)

Kommunfullmäktige 2014-08-26

§ 138
Uppdragsredovisning – översyn av kommunens investeringsprocess. (AU § 188, KS § 168) KS 2014-27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget översyn av kommunens investeringsprocess är redovisat.
2 Anta principer för prioritering av investeringsprojekt med tillägg att även investeringar
som är ekonomiskt lönsamma för kommunen ska ingå i gruppen Hög prioritet 1.
Beslutsunderlag
Strategienhetens tjänsteskrivelse Uppdragsredovisning – översyn av kommunens
investeringsprocess, 2014-05-22, reviderat 2014-06-10.
Kommunstyrelsen beslut 2014-01-14, § 5
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2014 lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att göra en översyn av kommunens investeringsprocess. Syftet är att
visa hur en princip för prioritering av investeringsprojekt kan göras, att i budget visa
investeringarnas ekonomiska konsekvenser på lång sikt, samt göra en jämförelse med
andra kommuners investeringsprocesser och investeringsvolymer.
Strategienheten har tagit fram ett förslag på hur man i budgetarbetet kan märka varje
investeringsförslag med vad det är för typ av investering, samt vilken prioritet den har på
en skala 1-3. Denna kategorisering ska främst användas i budgetarbetet, men även i viss
mån då prioriteringar behöver göras under löpande år. Vidare föreslås att man under
budgetarbetet gör en avstämning med stadsbyggnadskontoret för att fastställa att föreslagen
investeringsplan är realistisk ur genomförandesynpunkt.
En jämförelse med andra kommuner har gjorts avseende investeringsprocess,
investeringsvolym samt förhållande mellan investeringsutfall och investeringsbudget.
Resultatet visar att kommunens investeringsprocess i stort liknar den i jämförda
kommuner. Det konstateras även att investeringsbudgeten ligger på en likartad nivå som
för andra liknande kommuner, men att Falkenbergs kommun har en högre andel utförda
investeringar, än snittet för övriga kommuner i jämförelsen.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Det finns idag inga principer för hur investeringsprojekt skall prioriteras, vare sig under
budgetarbete eller under löpande år. Detta försvårar budgetberedningens arbete samt
prioritering av projekt inom investeringsplan, då någon förutsättning ändras så att projekt
ej kan genomföras i den takt som planen anger.
Yrkande
Herman Fältström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 139
Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2013. (AU § 191, KS § 171)
KS 2014-261
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan skall lämnas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet.
2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens
förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan för år 2013. Enligt
dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Anmälan om jäv
Runar Kaattari (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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§ 140
Redovisning av uppdrag – Beakta komponentavskrivningar
i ekonomistyrningen. (AU § 200, KS 178). KS 2014-29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget har redovisats
2 Hela budgeten för planerat underhåll ska ligga i investeringsplan samt att budget för
akut underhåll inklusive skadegörelse skall delas upp så att 2 mkr läggs som driftsbudget och resten i investeringsplan 2015
3 Anta principen att en underhållsåtgärd på en fastighet ska överstiga ett halvt prisbasbelopp (22 200 kr 2014) för att den ska definieras som en investering
4 Anta principen om att utrymmet som frigörs i driftbudgeten, till följd av reglerna för
komponentavskrivning, ska nyttjas för avsättning till pensionsförpliktelsen inom linjen
samt att en modell för detta ska presenteras i samband med budgetberedningen
5 Avsättningen för pensionsförplikter i balansräkningen ska börja lösas upp fr.o.m. 2015
samt att en modell för detta ska presenteras i samband med budgetberedningen
Beslutsunderlag
Strategienhetens tjänsteskrivelse Uppdragsredovisning – Utredning av hur komponentavskrivning ska hanteras i ekonomistyrningen, 2014-06-10. Reviderade 2014-06-10.
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-14 § 5
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2014 lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda hur
effekterna av övergången till komponentavskrivningar ska beaktas i ekonomistyrningen.
Uppdraget omfattade 5 punkter:
1. Visa hur komponentavskrivningar, på kort och lång sikt, kan hanteras i ekonomistyrningen på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Beslutet att tillämpa komponentavskrivningar innebär bl.a. att de medel som tidigare år
varit budgeterade i tekniska nämndens resultatbudget för underhåll av byggnader, vägar
och industrispår har, fr.o.m. 2014, lyfts över till investeringsbudgeten. De frigjorda
medlen förstärker i nuläget driftsbudgeten men då avskrivningarna successivt kommer
att öka behöver ett regelverk skapas för att en långsiktig ekonomisk hållbarhet i budget

24 (37)

Kommunfullmäktige 2014-08-26

kan åstadkommas. Förslaget är att kommunen årligen avsätter medel till kommunens
pensionsförpliktelse inom linjen (utbetalningar för pensioner intjänade före 1998) enligt
en modell där pensionsavsättningen är hög i början och sjunker i takt med att avskrivningarna för underhållsinvesteringarna ökar. På så vis garanteras det driftutrymme som
lyftes ur budget 2014. Förslaget har en resultatpåverkan men ingen likviditetspåverkan
för kommunen, dvs. utbetalningarna påverkas inte.
Den senaste pensionskostnadsprognosen visar enligt KPA Pension att kommunen nått
toppen avseende kostnader för pensionsförpliktelser intjänade före 1998.
Pensionsutbetalningarna kommer enligt prognosen att ligga mellan 35-40 mkr fram till
2030 och därefter sakta minska. Utifrån detta föreslås att kommunen årligen ska börja
lösa upp avsättningen i balansräkningen och alltså minska de årliga kostnaderna för
pensionsutbetalningarna.
Detta (förslagen enligt punkt 1) föreslås utredas vidare och en modell för detta
presenteras i samband med budgetberedningen inför 2015.
2. Redovisa en plan för uppföljning av komponentavskrivningar i budget.
I samband med budgetarbetet kommer strategienheten varje år att presentera en
simulering som visar kapitalkostnadsökningen på lång sikt till följd av underhållsposten
som flyttats över till investeringsbudgeten.
3. Redovisa hur komponentavskrivningar ska påverka anläggningsregistret.
Det befintliga anläggningsregistret har anpassats till de nya reglerna genom att
befintliga byggnader delats upp i komponenter med olika lång avskrivningstid. En
simulering visar att kapitalkostnaderna 2014 blir lägre efter omläggning till
komponentavskrivning.
4. Visa om medel ska finnas kvar i tekniska nämndens resultatbudget för mindre
underhållsåtgärder.
Från 2015 och framåt föreslås att hela budgeten för planerat underhåll ska ligga i
investeringsplan. Budget för akut underhåll inklusive skadegörelse skall delas upp så att
2 mkr läggs som driftsbudget och resten i investeringsplan. För att en underhållsåtgärd
ska definieras som en investering skall utgiften för en enskild åtgärd överskrida ett halvt
prisbasbelopp (22.200 kr 2014).
5. Utreda om internhyressystemet behöver förändras med anledning av komponentavskrivningar.
Internhyresmodellen behöver inte förändras med anledning av komponentavskrivningar.
Ekonomi
Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Förslaget att vidare utreda en modell för avsättning till kommunens pensionsskuld syftar
till att garantera budgetutrymme för ökade kapitalkostnader.
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Övervägande
Då de förändrade redovisningsreglerna endast innebär en temporär lättnad för kommunens
driftbudget är det av stor vikt att garantera driftkostnadsutrymmet för de i framtiden
ökande kostnaderna. Förändringen av reglerna påverkar endast kommunens resultat och
inte kommunens likviditet, dvs. utbetalningarna för underhållsåtgärderna påverkas inte.
Därför är det viktigt att kommunen inte använder driftutrymmet som uppstått till aktiviteter
som ökar utbetalningarna. Därmed är förslaget att avsätta driftutrymmet till framtida
pensionskostnader att föredra då detta enbart påverkar kommunens resultat och inte
innebär någon utbetalning för kommunen. Strategienheten ska till budgetberedningen inför
2015 återkomma med ett förslag på hur detta kan genomföras i kommunens budgetmodell.
Strategienheten ska samtidigt lämna förslag på hur kommunen kan börja lösa upp den
avsättning som gjorts avseende framtida pensionsutbetalningar.
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§ 141
Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i
Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.
(KS § 190) KS 2014-228
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med justeringar enligt
utsända handlingar.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna reviderat samverkansavtal rörande överförmyndarverksamheten i
Falkenbergs och Varbergs kommuner.
2 Godkänna förslag till kostnadsreglering med fördelningsnyckel.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal för överförmyndarverksamheten.
Förslag till kostnadsreglering.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun och Varbergs kommun har beslutat att inrätta en gemensam
nämnd för överförmyndarfrågor. Beslut är tagna i respektive fullmäktigeförsamling
under 2012.
Den gemensamma nämnden som träder i funktion 1 januari 2015 är en egen myndighet
liksom övriga nämnder. Inrättandet av en gemensam nämnd innebär inte att en ny
juridisk person tillskapas. Den gemensamma nämnden blir i stället företrädare för alla
samverkande huvudmän. Nämnden ansvarar gentemot respektive huvudman för de
verksamheter och de uppgifter som denne lägger på nämnden. Stöd för inrättande av en
gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap. 16 § föräldrabalken.
Nämnden ansvarar för gemensamma uppgifter för de samverkande kommunerna
rörande överförmyndarverksamheten. Det är således fråga om sådana uppgifter som
utan gemensam nämnd ankommer på varje kommun, i enlighet med föräldrabalken
samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.
Nämnden svarar också för ärenden enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Överenskommelser mellan de samverkande kommunerna och
Migrationsverket, om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar hanteras i
särskild ordning.
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Kostnadsregleringen bestämmer hur stor del respektive kommun ska finansiera och
bygger på antalet invånare i kommunerna. För Falkenbergs kommuns vidkommande
rör det sig således om en fördelningsnyckel och ett kostnadsansvar om 40 %.
Reglemente för den gemensamma nämnden skall fastställas av kommunfullmäktige i
Falkenberg och Varberg i samband med godkännandet av detta avtal.
Fullmäktige beslutade i juni 2014 att återremittera ärendet i avvaktan på reviderat
avtalsförslag från Varbergs kommun. Ett nytt förslag inkom 26:e juni med följande
ändringar:
Ny lydelse i samverkansavtalet § 8 st. 3 och 4
St. 3 nuvarande lydelse
Kommunerna skall tillsammans lämna ett årligt bidrag som motsvarar de totala faktiska
kostnaderna minskat med totala faktiska intäkterna. Varje kommuns bidrag ska fördelas efter
antalet innevånare i kommunen per de 31 januari året före varje verksamhetsår. Betalningen skall
ske i förskott mot faktura, efter budgeterat belopp senast den 31 mars verksamhetsåret.
St. 3 föreslagen lydelse (ändringar med kursiv text samt överstrykning)
Kommunerna skall tillsammans årligen tillskjuta i budget fastställda medel till verksamheten som
motsvarar totala faktiska kostnader minskat med totala faktiska intäkter. Budgethantering sker på
sedvanligt sätt och i samarbete kommunerna emellan. Kommunernas bidrag ska fördelas efter
antalet innevånare i kommunen per den 31 januari året före varje verksamhetsår. Betalning skall
ske i förskott mot faktura, efter budgeterat belopp senast den 31 mars verksamhetsåret.
St. 4 nuvarande lydelse
Om underskott uppkommer i verksamheten skall vardera kommunen tillskjuta resterande belopp
efter samma fördelningstal. Slutlig reglering av bidraget skall ske innan den 31 mars året efter
verksamhetsåret.
St. 4 föreslagen lydelse (ändringar med kursiv text samt överstrykningar)
Om underskott uppkommer i verksamheten skall kommunerna gemensamt besluta om hur
underskottet skall behandlas. Eventuella täckningsbidrag skall utges efter samma fördelningstal.
Slutlig reglering av bidraget skall ske innan den 31 mars året efter verksamhetsåret.
Följande text utgår: Under året uppkommande löneökningar ska erläggas mot faktura när dessa
är kända, dock senast den 30 september.

Ekonomi
Kostnaden för hyra, arbetsmaterial och andra kostnader hänförliga till sammanslagningen
av verksamheterna skall fr.o.m. att verksamheterna går samman, bäras av båda kommunerna med en kostnadsfördelning under 2014 om 40/60 (Falkenberg/Varberg)
Hyreskostnaden avser lokaler i båda kommunerna.

28 (37)

Kommunfullmäktige 2014-08-26

Övervägande
Beslut om samgående fattades av respektive kommunfullmäktigeförsamlingar under 2013.
De aktuella dokumenten är således en konsekvens av tidigare beslut. Kanslienheten
rekommenderar att dokumenten godkänns. Motsvarande beslut kommer att tas i Varbergs
kommun.
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§ 142
Fastställande av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
med Varbergs kommun. (KS § 191). KS 2014-218
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa reglementet för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd med Varbergs kommun
föreligger. Beslut ska fattas i båda samverkande kommunerna. Den gemensamma nämnden
kommer att inleda sin politiska verksamhet 1 januari 2015.
Nämnden ansvarar för att den för kommunerna gemensamma överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken och andra författningar som
reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten, under förutsättning att verksamheten utgör gemensamma uppgifter för de samverkande kommunerna.
Ekonomi
Reglementet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Samtliga nämnder ska ha ett eget reglemente som ska fastställas av kommunfullmäktige.
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§ 143
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) (ARGUS § 40, KS § 192). KS 2014-244
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPFKL” med tillhörande bilagor och Lokala tillämpningsanvisningar.
2 Uppdra åt arbetsgivarutskottet att vara pensionsmyndighet även i frågor som
gäller förtroendevalda.
Beslutsunderlag
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller
flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Innehållet i modellen är en följd av att bl.a. livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat
som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för
förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har de i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner,
landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Tidigare – till
viss del ifrågasatta - bestämmelser om långvarig pensionsförmån kommer nu att successivt
försvinna.
Det ekonomiska omställningsstödet innebär, ytterst kortfattat, att förtroendevalda som
innehaft ett eller flera uppdrag med minst 40% av heltid, och som lämnat sitt uppdrag, får
för varje år i uppdraget ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst tre år – före 65 års ålder - och är på 85 % första och andra
året och 60 % det tredje året. I det fall den förtroendevalde inte erhåller något annat
uppdrag eller anställning, sker ingen samordning första året och åren därefter undantas ett
prisbasbelopp från samordning. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om
den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 % av
heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen. Till förtroendevald som uppnått 61 års ålder finns en möjlighet till förlängt
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ekonomiskt omställningsstöd. För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen
aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Pensionsbestämmelserna innebär kortfattat att för förtroendevalda under 67 år, oavsett
uppdragets omfattning, avsätts en pensionsavgift på 4,5 % i likhet med vad som gäller för
anställda. I det fall pensionsavgiften är lägre än 1,5 % av årets inkomstbasbelopp görs
istället en direktutbetalning.
Ärendet har av Kommunfullmäktige (§ 124/2014) återremiterats till Kommunstyrelsen för
att utarbeta lokala tillämpningsanvisningar till bestämmelserna om OPF-KL.
Ekonomi
Arbetsgivarenheten beräknar att kostnaderna kommer att öka med ca 200 tkr/år p.g.a. att
pensionsavgiften införs. Bestämmelserna medsändes tillsammans med Lokala tillämpningsanvisningar.
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 144
Avsägelse från Jesper Berglund (V) från uppdragen som ersättare
i kultur- och fritidsnämnden samt som partirepresentant i
Falkenbergs Näringsliv AB. KS 2014-299
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Jesper Berglund (V) entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
2 Utse Anita Gidén (V) som ny ersättare
3 Bevilja Jesper Berglund (V) entledigande från uppdraget som partirepresentant i
Falkenbergs Näringsliv AB
4 Anteckna att fyllnadsval av ny partirepresentant görs vid nästa sammanträde.
Ärende
Jesper Berglund (V) har 2014-07-02 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt som partirepresentant i
Falkenbergs Näringsliv AB
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§ 145
Fyllnadsval ledamot i valnämnden efter Eva Kronwall (V).
KS 2014-313
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Per Sjövall (V) som ny ledamot i valnämnden.
Ärende
Föreligger förslag till fyllnadsval efter Eva Kronwall (V).
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§ 146
Avsägelse från Bernth Sibelius (FP) från uppdraget som revisor i
kommunrevisionen. KS 2014-333
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Bernth Sibelius (FP) entledigande från uppdraget som revisor i
kommunrevisionen
2 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid nästa fullmäktigesammanträde.
Ärende
Bernth Sibelius (FP) har 2014-08-26 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som revisor i kommunrevisionen.
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§ 147
Fyllnadsval ny ledamot och ordförande i Falkenbergs Bostads AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Utse Anette Ivarsson (C), Vismhult, 314 97 Torup (Falkenbergs kommun) till ny
ledamot och ordförande i FaBo.
Ärende
Föreligger fyllnadsval av ny ledamot och ordförande i Falkenbergs Bostads AB efter
avgångne ledamot och ordförande Ingemar Bengtsson.
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§ 148
Meddelanden
Följande antecknas till protokollet:
Stadsbyggnadskontorets svar på medborgarförslag som översänts för handläggning,
avseende anläggande av övergångsställe över Ringvägen. KS 2014-165.
Länsstyrelsen avslår överklaganden avseende antagande av detaljplan för kv Bacchus m fl.
Beslutet överklagat till mark- och miljödomstolen. KS 2010-225
Överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå besvär över antagande av förslag till
detaljplan för Skrea 4:7 m fl. KS 2010-208
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 194/14.

----------Avtackning av kanslichef Henrik Lundahl

Kommunfullmäktiges ordförande GunMarie Stenström och Kommunstyrelsens ordförande
Mari-Louise Wernersson överlämnar blomsteruppsättning och gåva till Henrik Lundahl
som tack för arbetet i kommunen.
&
I samband med detta hålls anförande av ordförandena.
Henrik Lundahl tackar därefter fullmäktige för tiden i Falkenberg!

-----
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