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§ 66
Allmänhetens frågestund.
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 67
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2013 års
kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen
Räddningstjänsten Väst 2013. KS 2014-190, KS 2014-170
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt

de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2013.
2 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja förbundsdirektionen för

Räddningstjänsten Väst ansvarsfrihet för år 2013.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom
1 Anteckna att de fullmäktigeledamöter som under 2013 varit ledamöter eller ersättare

i nämnd/styrelse/direktion ej deltar i beslutet i fråga om den egna nämnden/styrelsen/
direktionen.
Ärende
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelser för år 2013. I dessa tillstyrks att nämnderna
och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet. Föreligger även revisionsrapport för förbundsdirektionen för
Räddningstjänsten Väst.
Anteckning
Revisionsberättelserna föredras av revisorernas ordförande Lars-Gunnar Strandling (S).
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet.

4 (22)

Kommunfullmäktige 2014-04-29

§ 68
Årsredovisning för 2013. (AU § 97, KS § 79)
KS 2014-159, KS 2014-203
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, samt
1 Anteckna årsredovisningarna för kommunens dotterbolag till protokollet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna årsredovisning för 2013.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2013.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för 2013 har framlagts. Denna redogör för utfall och måluppfyllelse i
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.
Personalredovisning, miljöredovisning och koncernredovisning ingår.
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§ 69
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2014-74
Inga frågor noteras till dagens protokoll.
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§ 70
Anmälan av motioner.
Sara Grimpe Wernersson (S); motion om inventering av kemikalier på förskolor och
handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182
Marcelle Farjallah (S); motion om att undersöka möjligheten till orientering om
bostadsmarknaden på gymnasieskolor. KS 2014-187
Lena Berglund (MP); motion om att servera klimatsmart mat inom kommunalt
finansierade verksamheter. KS 2014-212
Lena Berglund (MP); motion angående kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213
Monica Hansson (C); motion om att MRSA-fritt kött skall införas i kravspecifikation vid
upphandling till tillagningskök. KS 2014-222
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§ 71
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid.
KS 2014-166
Medborgarförslag med förslag på aktiviteter för att göra Rådhustorget mer attraktivt.
KS 2014-185
Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år och istället prova
P-skivemodellen. KS 2014-195
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§ 72
Anmälan av interpellationer
Inga nya interpellationer föreligger vid dagens sammanträde.
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§ 73
Över- och underskott från 2013 till 2014 – samtliga nämnder.
(AU § 75, KS § 80) KS 2014-135
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överföring av över- och underskott från 2013 till 2014 på driftbudgeten ska göras med
6 650 tkr fördelat på kommunstyrelsen (5 000 tkr), barn- och utbildningsnämnden
(1 850 tkr) samt överförmyndarnämnden (-200 tkr).
2 Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 ska göras med 5 616 tkr fördelat på
kommunstyrelsen (1 259 tkr), kultur- och fritidsförvaltningen 1 671 tkr, barn- och
utbildningsnämnden (710 tkr) samt tekniska nämnden (1 976 tkr).
3 Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 med 46 249 tkr antecknas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse/förslag 2013-03-05
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014 § 6 samt skrivelse Hantering över- underskott
2014 2014-01-29
Tekniska nämndens beslut 2014 § 2
Överförmyndarnämndens skrivelse: Framställan om över/underskott 2013
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska en särskild prövning göras av hanteringen
av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för
beslut om överföring från 2013 till 2014. Förslag till sådan reglering föreligger nu och
innebär sammanfattningsvis följande:
Resultatreglering till 2014 på driftbudgeten
Kommunstyrelsen
5 000 tkr
Bygglovsnämnden
0 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
0 tkr
Barn- och utbildningsnämnden
1 850 tkr
Tekniska nämnden
0 tkr
Socialnämnden
0 tkr
Miljö- och
0 tkr
hälsoskyddsnämnden
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Överförmyndarnämnden
Revisionen
Summa

-200 tkr
0 tkr
6 650 tkr

Kommunstyrelsens resultatreglering kommer att 2014 att användas till stimulans av fiberoch bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Barn- och utbildningsnämndens resultatreglering är fördelad med; 850 tkr till förskolan för
utvecklande av lärmiljöer och hälsofrämjande förskolor, 500 tkr för att skapa likvärdiga
skolbibliotek i kommunen samt 500 tkr för ökade kostnader inom introduktionsprogrammets språkinriktning.
Överförmyndarnämndens resultatreglering avser arvoden för gode män.
Överföring till 2014 av investeringsbudgeten – beslut
Sammanlagt föreslås att beslut fattas om överföring av 5 616 tkr enligt följande:
Kommunstyrelsen
1 259 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
1 671 tkr
Barn- och
710 tkr
utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
1 976 tkr
Socialnämnden
0 tkr
Summa
5 616 tkr
Överföring till 2014 av investeringsbudgeten – anmälan
För pågående investeringsobjekt med en total projektbudget ska enligt ekonomistyrningsprinciperna endast en anmälan om överföring göras till kommunfullmäktige. Överföringen
i denna kategori redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och uppgår till
46 249 tkr. Överföringen är beräknad utifrån vad som är budgeterat för 2014 för att möjliggöra prognos för kommunens totala utgifter för investeringar 2014.
För kommentarer kring överföringarna, se kommunstyrelseförvaltningens förlag
2014-03-05.
Ekonomi
Överföringens påverkan på kommunens ekonomi framgår av förslaget.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 74
Godkännande av investeringsprojektet Badbrygga Skrea strand.
(AU § 72, KS § 81) KS 2014-100
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt badbrygga Skrea strand med en
projektbudget på 1 300 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2014 § 22
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet badbrygga Skrea strand.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 1 300 tkr avsatta för projektet 2014. Efter bearbetad
beräkning bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen är beräknad till 169 tkr och avsatt i budget.
Övervägande
Projektet badbrygga Skrea strand är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före
genomförande.
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§ 75
Godkännande av investeringsprojektet Ökad tillgänglighet
Stadshuset och lokalisering av K-center. (AU § 73, KS § 82)
KS 2014-115
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt ökad tillgänglighet Stadshuset, samt
lokalisering kundcenter med en projektbudget tillsammans på totalt 4 000 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojekten ökad tillgänglighet
Stadshuset och lokalisering k-center.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 2 000 tkr avsatta vardera för projekten. Efter bearbetad
beräkning bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för
investeringen är beräknad till totalt 381 tkr för bägge projekten och avsatt i budget.
Övervägande
Projekten är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen bearbetning. Detta
innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande.
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§ 76
Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. (AU § 91, KS § 93)
KS 2014-116
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Klassificering av serveringstillstånd vid idrottsevenemang som alkoholpolitisk
olägenhet utgår ur riktlinjerna för serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Beslut från socialnämnden 2014-02-26 § 24
Nu gällande riktlinjer antagna av kommunfullmäktige 2012-06-29 § 91
Sammanfattning av ärendet
Det finns ett samhälleligt intresse av att Falkenbergs kommun kan erbjuda sina invånare
och besökare restauranger där människor kan samlas för att äta och dricka under ordnade
former. Tillgängligheten till alkohol begränsas genom att bara sådana serveringsställen
som uppfyller högt ställda krav om ordning och nykterhet ska få tillstånd att servera
alkohol.
Kommunala riktlinjer har till syfte att skapa en förutsebarhet för om en etablering som
planeras kan ges tillstånd och att en likabehandling av ansökningar om serveringstillstånd
sker inom kommunen. Riktlinjerna bör spegla kommunens nuvarande uppfattning och
ambitionsnivå. Vidare bör riktlinjerna vara förankrade och beslutade av kommunens
ledning.
En ansökan om serveringstillstånd har inkommit till Falkenbergs kommun avseende
Falkenbergs IP. Servering är tänkt att ske i samband med hemmamatcher och då till slutna
sällskap. Enbart förbeställning av s.k. matchpaket kommer att erbjudas. Serveringen ska
ske i ett separat område där ett serveringstält placeras i anslutning till sittplatsläktarens
bortre del. Ett samarbetsavtal mellan olika företag har upprättats och serveringsansvarig
blir en restaurangverksamhet i Falkenberg.
Falkenbergs bowlinghall har aviserat att de ämnar ansöka om serveringstillstånd för
alkoholservering vid kvällsbowlingen för allmänheten under fredagar och lördagar. I
bowlinghallen har man länge haft problem med att gästerna tar med sig alkohol in i lokalen
och man upplever att det är svårt att kontrollera gästerna och att hålla dem nyktra.

14 (22)

Kommunfullmäktige 2014-04-29

Falkenbergs bowlinghall anlägger ett restaurangkök och vill därmed uppnå lagens krav för
servering. Egen servering ska hindra gästerna att ta med egen alkohol till lokalen och
därigenom kan kontrollerad servering ske.
Har kommunen som ambition att tillåta serveringar av den typ som beskrivits kan tillstånd
endast beviljas om en ändring av de styrande bestämmelser som reglerar tillståndsgivningen sker.
Ekonomi
Revideringen av riktlinjerna påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Alkoholpolitisk prövning (8 kap. 17 § alkohollagen)
I alkohollagen sägs att om serveringen befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter får
serveringstillstånd vägras även om kraven på personlig lämplighet och allsidig matlagning
är uppfyllda. Kommunen har i sitt alkoholpolitiska program som antagits av kommunfullmäktige beslutat att som alkoholpolitiska olägenheter i Falkenbergs kommun klassa
serveringstillstånd vid idrottsevenemang.
I Falkenbergs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd m.m. finns beskrivet som en
utgångspunkt för beviljande av serveringstillstånd att stor återhållsamhet ska gälla vid
serveringar och arrangemang som riktar sig till unga vuxna. Vidare ska serveringstillstånd
ej beviljas vid de tillfällen då arrangemang i huvudsak riktar sig mot en publik med åldersgräns satt till under 18 år. De befintliga restriktioner som idag tillämpas vid tillståndsgivning innebär att alkoholpolitiska olägenheter kan stävjas även om servering tillåts i
samband med vissa idrottsevenemang.
Kanslienheten instämmer därför i socialnämndens beslut om att klassificering av idrottsevenemang som en alkoholpolitisk olägenhet kan utgå ur riktlinjerna för serveringstillstånd.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Per Sjövall (V) yrkar avslag på förslag om revidering av riktlinjer. I yrkandet instämmer
Lena Berglund (MP), Mikael Hallberg (V), Dahn Persson (S) och Monika Bréti (S).
Rie Boulund (M) och Per Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet.
Med 34 Ja-röster, mot 14 Nej-röster, en som avstår och två frånvarande beslutar
kommunfullmäktige således i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Hur var och en
röstat framgår av bilaga till protokollet.
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§ 77
Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och
fritidsnämnden. (AU § 98, KS § 95) KS 2014-158
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna en överföring av 1 858 tkr från Falkenbergs Bostads AB till Falkenbergs
kommun från bolagets reavinster från fastighetsförsäljningar 2013.
2 Godkänna att 350 tkr per år under fem år överförs till kultur- och fritidsnämnden till en
totalsumma av 1 858 tkr (inklusive kostnadsuppräkning).
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag från ekonomienheten 2014-03-25
Styrelseprotokoll § 147 från Falkenbergs Bostads AB 2013-10-18
Projektansökan från kultur- och fritidsförvaltningen 2013-12-16
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i 2013 års effektiviseringsarbete beslöt kommunfullmäktige att i budget 2014
minska ramen för kultur- och fritidsnämnden med 350 tkr avseende nämndens grannskapsarbete. Kommunfullmäktiges avsikt var att låta Falkenbergs Bostads AB ta över en del av
kostnaden för grannskapsarbetet. Grannskapsarbetet kommer även i fortsättningen att
drivas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltning har skickat en projektansökan till Falkenbergs Bostads AB
som behandlats i bolagets styrelse.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte resultatet för Falkenbergs Bostads AB utan endast hur vinsten
disponeras.
Övervägande
Enligt den s.k. Allvillagen får inte medel överföras mellan ägaren och ett allmännyttigt
bostadsbolag. Bolaget får inte stödja kommunal verksamhet och kommunen får inte stödja
bolaget. I lagen finns dock ett undantag, avyttringsundantaget. Detta innebär att;
− Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott
som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår.
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− Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess
bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader.
− Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.
Då medel enligt dessa förutsättningar finns i bolagets resultat för 2013 beslutar styrelsen
att ställa sig positiv till förslaget som ett begränsat projekt. Förfaringssättet påverkar inte
bolagets resultat, utan endast hur vinsten disponeras. Beslutet avser att 1 858 tkr avsätts
från resultatet 2013 och att detta fördelas till kultur- och fritidsnämnden med en summa av
350 tkr plus kostnadsuppräkningar med 3 % per år under fem år.

18 (22)

Kommunfullmäktige 2014-04-29

§ 78
Avsägelse från Elisabet Karlsson (FP) från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen. KS 2014-209
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Elisabet Karlsson (FP) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
2 Utse Lars Fagerström (FP) som ny ledamot.
Ärende
Elisabet Karlsson (FP) har 2014-04-22 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
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§ 79
Avsägelse från Per-Olof Johansson (C) från uppdraget som vice
ordförande och ledamot i kommunrevisionen. KS 2014-211
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Per-Olof Johansson (C) entledigande från uppdraget som vice ordförande och
ledamot i kommunrevisionen.
2 Utse Jan Johansson (C), Hamngatan 31 B, 311 74 Falkenberg som ny ledamot.
Ärende
Per-Olof Johansson (C) har 2014- 04-22 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som vice ordförande och ledamot i kommunrevisionen.
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§ 80
Avsägelse från Fredrik Johansson (S) från uppdraget som vice
ordförande och ledamot i tekniska nämnden. KS 2014-215
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Fredrik Johansson (S) entledigande från uppdraget som vice ordförande och
ledamot i tekniska nämnden
2 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid nästa fullmäktigesammanträde.
Ärende
Fredrik Johansson (S) har 2014-04-25 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
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§ 81
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Skrivelse från Bernt Sibelius (FP) 2014-04-28 om att inte underteckna årsredovisningen
för år 2013 för egen del.
Länsstyrelsens beslut 2014-04-23 om oförändrat antal mandat i Falkenbergs kommuns
valkretsar under kommande valperiod. Falkenbergs västra valkrets 26 mandat och
Falkenbergs östra valkrets 25 mandat. KS 2014-221
Länsstyrelsens beslut 2014-04-04 att överprövning av detaljplan för del av Hjortsberg 4:1
m fl, Kristineslätts idrottsplats, inte ska ske. KS 2014-1
Länsstyrelsens beslut 2014-04-04 att överprövning av detaljplan för del av Hjorten 3 m fl,
inte ska ske. KS 2014-1
Länsstyrelsens beslut 2014-04-04 att överprövning av detaljplan för kv Bacchus 1 m fl inte
ska ske. KS 2014-1
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Halland 2013.
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 99/14.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2014-04-29
Ärende: Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd, KS 2014-116

Bilaga KF § 76

Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Göran Janko (M)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Christer Norrman (M)

X

Per Johansson (C)

X

Angela Malmgren (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (FP)

Lena Carlbom (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Monica Hansson (C)

X

Per Sjövall (V)

X

Jan Dickens (S)

X

Thomas Fagenheim (S)

Britt-Marie Jonsson (S)
Olof Torlycke
Dahn Persson (S)

X

Christina Johansson (S)
ersättare saknas
Yvonne Nilsson (S)
Irhan Kasic
Björn Jönsson (S)

X

X

Majvor Wallin (S)

X

X
X

X
X
X

Lennart Torstensson (S)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

Sara Grimpe Wernersson (S)

X

Anito Ljung (M)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Thomas Erixon (M)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Carina Werner (M)

Ingmar Bengtsson (C)

X

Gustav Skyggeson (C)

X

Anders Malmström (FP)
Owe Hjortmarker
Lars Fagerström (FP)

X

Mats-Uno Svensson (C)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Anders Richardsson (C)

X

Lena Berglund (MP)

X

X
X

Monika Bréti (S)

X

Leif Tellin (MP)

X

Runar Kaattari (S)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Per-Gunnar Andersson (S)

X

Lena Dygården (S)
Fredrik Johansson (S)

Stefan Johansson (SD)
X

X

Bengt Hackberg (S)
Jerry Karlsson
Rie Boulund (M)

X

Herman Fältström (M)

X

X

X

Sten Thid (SD)

X

Stig Agnåker (C)
1:e v ordf
Marcelle Farjallah (S)
2:e v ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

X
X
X
34 14 1

Summa

2

