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§ 103
Ändring av krisledningsnämndens reglemente, KS
2020/180
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta förändringar av Krisledningsnämndens reglemente.
Beskrivning av ärendet
Under rådande Coronapandemi har det uppmärksammats att
krisledningsnämnden inte har utsett några ersättare. Detta kan komma att bli
problematiskt under rådande omständigheter då en nämnd enbart är
beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För tillfället har
krisledningsnämnden fem ledamöter och inga ersättare detta betyder att
krisledningsnämnden inte är beslutsför om tre ledamöter inte kan närvara.
Därav behovet att utöka krisledningsnämnden med ersättare.
Reglementet ändras på sådant vis att krisledningsnämnden utser fem
ersättare samt att de följer kommunens övriga reglementen vad som gäller
för ersättares regler vid förhinder, tjänstgöring och avbruten tjänstgöring.
Motivering av beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta utöka krisledningsnämnden med fem
ersättare för att minska risken att krisledningsnämnden inte blir beslutsför
om nämnden träder i kraft.
Ekonomi
Förändringen för kommunens budget anses försumbara då
krisledningsnämnden enbart inkallas i undantagsfall.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-03-25
Krisledningsnämndens reglemente
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att krisledningsnämnden ledamöter utökas till
åtta stycken.
Rebecka Kristensson (S), Ninni Gustavsson (M), Göran Janko (M), Per
Johansson (C) och Markus Jöngren (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning, omröstning och beslut
Ordförande ställer proposition på Rebecka Kristenssons (S) yrkande mot
Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Rebecka Kristenssons (S) yrkande.
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Revidering av taxa för offentlig plats, KS 2020/129
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Revidera taxa för offentlig plats i enlighet med kultur-, fritids- och
tekniknämndens förslag, innebärande att tillstånd för uteservering blir
avgiftsfri under perioden från och med september till och med maj.
2. Tillstånd för uteservering blir avgiftsfritt under juni, juli och augusti
2020.
Beskrivning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Kultur-, fritids- och
tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att revidera taxa
för offentlig plats så att tillstånd för uteservering på allmän platsmark blir
avgiftsfri även under vinterhalvåret. Kultur-, fritids- och tekniknämnden
menar att om avgifterna slopas under perioden kan restauranger behålla sina
uteserveringar under större delen av året, oberoende av väder och intäkter.
Det i sin tur leder till en mer levande och inbjudande stadsmiljö.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
revidera taxa för offentlig plats i enlighet med kultur-, fritids- och
tekniknämndens förslag, innebärande att tillstånd för uteservering blir
avgiftsfri under perioden från och med september till och med maj.
2017-11-28 beslutade kommunfullmäktige att ingen avgift tas ut för
uteservering under maj och september, i syfte att förlänga sommarsäsongen
och skapa en mer levande stadskärna i Falkenberg. Med föreslagen
revidering bedöms stadsmiljön förändras positivt med mer liv och rörelse
under perioder utöver de avgiftsbelagda sommarmånaderna juni, juli och
augusti.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av beslutet då intäkterna bedöms minska
med cirka 32 000 kr årligen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-03-04
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020-02-20, § 20
Förslag till revidering av taxa för offentlig plats
Yrkande
Anneli Andelén (C), Rebecka Kristensson (KD), Ninni Gustavsson (M),
Björn Jönsson (S), Lars Fagerström (L), Per Johansson (C), Sara-Lena
Bjälkö (SD), Georgia Ferris (L), Göran Janko (M), Markus Jöngren (MP),
Rie Boulund (M), Marcus Dufwa (S) och Per Svensson (S) yrkar bifall till
liggande förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Riktlinjer och införande av hemsändningsbidrag,
KS 2020/182
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Införa hemsändningsbidrag under förutsättning att Region Halland
medfinansierar denna satsning.
2. Anta riktlinjerna för hemsändningsbidrag.
Beskrivning av ärendet
Enligt förordningen om stöd till kommersiell service kan stöd lämnas som
hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar
hemsändning av dagligvaror till hushåll. Falkenbergs kommun kan återsöka
50 % av kommunens kostnader via Region Halland. Syftet med bidraget är
att upprätthålla och fortsätta trygga varuförsörjningen för personer som
ingår i riskgruppen för Covid-19. Personer som ingår i riskgruppen för
Covid-19 ges möjlighet att få hemsändning enligt riktlinjer för
hemsändningsbidrag.
Motivering av beslut
Det kan vara motiverat att införa hemsändningsbidrag under rådande
omständigheter. Det har redan uppstått privata initiativ där privatpersoner,
föreningar eller organisationer bistår med inköp. Kommunens initiativ
behöver gå hand i hand med dessa initiativ och inte ersätta dem utan
komplettera dem. De föreslagna reglerna är rimliga och ersättningsnivåerna
till handlarna ligger i underkant av ett tänkbart intervall. Det är bra att det
finns en egenavgift.
Det är svårt att uppskatta kostnaden för hemsändningsbidraget då detta beror
på hur stor efterfrågan är. Ingen marknadsundersökning har genomförts i
den tilltänkta målgruppen.
Införandet kräver naturligtvis förhandlingar med handlarna. Kontakt har
upprättats med de flesta handlare som ställer sig positiva till förslaget och
vill bidra till att upprätthålla livsmedelsförsörjningen för riskgruppen.
Ekonomi
Kostnaden för hemsändningsbidraget finansieras till 50 % av Region
Halland och resterande 50 % finansieras av Falkenbergs kommun.
Kostnaderna för detta beräknas uppgå till 50-100 tkr och föreslås belasta
kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-03-26
Riktlinjer gällande hemsändningsbidrag för Falkenbergs kommun
Avtal kommunen och dagligvaruhandeln.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Anneli Andelén (C), Sara-Lena Bjälkö (SD), Rebecka Kristensson (S),
Markus Jöngren (MP), Ninni Gustavsson (M) Lars Fagerström (L) Björn
Jönsson (S), Georgia Ferris (KD), Georgia Ferris (KD), Per Johansson (C)
och Per Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Revidering av nämndsreglementen med avseende
"Sammanträde på distans", KS 2020/193
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Revidera barn- och utbildningsnämnden, Servicenämnden,
Socialnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kultur-, fritids- och
tekniknämnden, Bygglovsnämnden och Kommunstyrelsen reglemente
punkt ”Sammanträde på distans” enligt följande:
a. Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
b. Ledamot som önskar delta på distans ska senast en dag i
förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli.
c. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska
gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden.
2. Revidera Krisledningsnämnden reglemente och införa ”Sammanträde på
distans” efter § 18 enligt följande:
a. I enlighet med 1 a. och 1 c enligt ovan.
b. Under en extraordinär händelse kan ledamot i
krisledningsnämnden anmäla samma dag att denne önskar
delta på distans, under förutsättning att samtliga krav i
gällande lagstiftning uppfylls.
Beskrivning av ärendet
Frågan har väckts om möjlighet att i en nämnd i vissa fall ha sammanträden
på distans. Emellanåt kan det vara lämpligt att inte ta ett ”ordförandebeslut”
(brådskande beslut) utan att man istället har deltagande på distans.
Motivering av beslut
Enligt 6 kap. 24 § första stycket kommunallagen (KL) ska fullmäktige i
reglemente eller arbetsordning besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i nämndens sammanträden på distans. I första stycket anges att det ska
föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum.
Detta markerar att distanssammanträden i första hand ska vara ett
komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan handla om att
någon ledamot på grund av långa avstånd har svårt att komma till
sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller att föredragningslistan är så kort
Utdragsbestyrkande
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att den inte motiverar ett vanligt sammanträde. Det långa avståndet blir svårt
att använda som grund då Falkenbergs kommun geografiskt inte ger den
möjligheten. Ett brådskande ärende brukar normalt hanteras genom ett
”ordförande beslut” enligt 6 kap. 39 § KL.
En särskild fråga när det gäller distanssammanträden är hur man ser till att
inte obehöriga kan höra vad som sägs och se det som visas på bild. I
propositionen anvisas att ordföranden genom frågor till distansdeltagaren
ska försäkra sig om att så inte sker. I nämnder där många uppgifter omfattas
av sekretess, kommer sannolikt inte distanssammanträden förekomma lika
ofta som i andra nämnder.
Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del på ärendets art. "En
tänkbar lösning kan vara att kommunen på platser utanför centralorten låter
iordningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas."
En förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans.
Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska
tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att
anmälan ska göras till respektive nämnds kansli. Kansliet förutsätts snabbt
vidarebefordra anmälan till ordföranden. Om föredragningslistan innehåller
valärende eller ärende om anställning kan närvaro på distans inte tillåtas,
eftersom man i dessa fall ska ha sluten omröstning vid eventuell votering (5
kap. 54 § KL).
Styrelsen och nämnderna får besluta om närmare riktlinjer om
distanssammanträden. En särskild fråga är huruvida närvaro på distans är
möjlig även i utskott. Lagens förarbeten innehåller ingenting i ämnet. Den
omständigheten att det krävs ett fullmäktigebeslut för att närvaro på distans
ska få ske i nämnderna, och att närvaro på distans är ett komplement till
fysisk närvaro skulle kunna anses tala mot att även utskotten omfattas av
möjligheten. Å andra sidan står ingenstans i lagen att det inte är tillåtet.
Nämnderna anses vidare ha en rätt att inom vissa ramar bestämma om
nämndernas arbetsformer. Rättsläget får bedömas som oklart. En annan sak
är att närvaro på distans inte i praktiken blir aktuell så ofta i utskotten,
eftersom man i stor utsträckning hanterar individärenden (Socialnämnd samt
Barn- och utbildningsnämnd).
Samtliga nämnder och styrelsen ges en frivillig möjlighet att besluta om
sammanträden på distans under förutsättning att lagens krav på utformning
och beslut följs.
Ekonomi
Ärendet anses inte påverka kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-03-31

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Per Johansson (C), Lars Fagerström (L), Anneli Andelén (C) Markus
Jöngren (MP), Sara-Lena Bjälkö (SD), Georgia Ferris (KD) och Markus
Dufwa (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Göran Janko (S) med tillstyrkan av Sara-Lena Bjälkö (SD) tilläggsyrkar att:
Ledamot som önskar delta på distans ska senast en dag i förväg anmäla detta
till styrelsens/nämndens kansli.
Propositionsordning, omröstning och beslut
Ordförande ställer först proposition på Per Johanssons (C) yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på Göran Jankos (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende Sammanträde på distans, KS 2020/195
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, § 9 Sammanträde på
distans, enligt följande:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordförande avgör
om närvaro sker på distans.”
Beskrivning av ärendet
Frågan har väckts om möjlighet att i vissa fall ha sammanträden med
kommunfullmäktige på distans. Det föreligger förslag för revidering i
kommunfullmäktiges arbetsordning § 9 Sammanträde på distans.
Motivering av beslut
Enligt 5 kap. 16 § i kommunallagen (KL) får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Av 5 kap 72 § 3 st
anges att om fullmäktige beslutar att ledamöter får delta i fullmäktiges möte
på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant
deltagande får ske. Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett
sammanträde i sin helhet genomförs digitalt. Deltagande på distans bör i
första hand betraktas som ett komplement till fysiska möten och som ger
möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit
till stånd alls. Det kan handla om att någon ledamot på grund av långa
avstånd har svårt att komma till sammanträdet, att ett ärende brådskar, eller
att föredragningslistan är så kort att den inte motiverar ett vanligt
sammanträde. Det långa avståndet blir svårt att använda som grund då
Falkenbergs kommun geografiskt inte ger den möjligheten.
Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta
på lika villkor. Det innebär att ljud- och bildöverföring ska vara stabil och
vara av hög kvalitet. Om bild- och ljudkvalitet försämras eller bryts måste
sammanträdet avbrytas tills en sådan förbindelse upprättats att alla kan delta
på lika villkor.
Om föredragningslistan innehåller valärende eller ärende om anställning kan
närvaro på distans inte tillåtas, eftersom man i dessa fall ska ha sluten
omröstning vid eventuell votering. Anledningen till detta är att den tekniska
utrustningen som krävs för sluten omröstning måste säkerställa att
Utdragsbestyrkande
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valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandes så att
omröstningen inte kan manipuleras.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges
samman träde.
En förhandsanmälan måste göras om ledamot önskar närvara på distans.
Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska
tillåtas, eller om ersättare ska kallas in. Av praktiska skäl föreskrivs att
anmälan ska göras till respektive nämnds kansli. Kansliet förutsätts snabbt
vidarebefordra anmälan till ordföranden.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-03-31
Yrkande
Lars Fagerström (L) yrkar bifall till liggande förslag.
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