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§ 201
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2016-73
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 202
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Rebecka Christiansson (S); Motion om ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i Falkenberg.
KS 2016-345
Christina Johansson (S); Motion om att alla barn från 5 år ska ges möjlighet att delta i
simskola. KS 2016-352
Mikael Hallberg (V); Motion till kommunfullmäktige i Falkenberg angående förslag till ny
skolorganisation. KS 2016-373
Per Svensson (S); Motion: Syns man inte finns man inte. Förbättrad marknadsföring av
kommunens industrimark. KS 2016-389
Per Svensson (S); Motion: Trygghet och effektivitet? Dags för en utvärdering av
Räddningstjänsten Väst. KS 2016-418
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) angående försök med arbetstidsförkortning med
bibehållen lön inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun. KS 2016-422
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§ 203
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag om F-6 skola i Okome. KS 2016-366
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Per Sjövall (V), att ärendet ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) och Per Svensson (S) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Svenssons (S) m fl
yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till Per Svenssons (S) m fl yrkande.
Nej-röst för Filip Bertilssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Med trettioen (31) Ja-röster, nio (9) Nej-röster, tio (10) ledamöter som avstår och en
(1) frånvarande ledamot beslutar kommunfullmäktige att bifalla Per Svenssons (S)
m fl yrkande.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
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b) Medborgarförslag om miljökonsekvensbeskrivning innan beslut om ny
grundskoleorganisation. KS 2016-367
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Per Sjövall (V), att ärendet ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) och Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Svenssons (S) m fl
yrkande.
c)

Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-9 och F-6 skolor samt att
kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6 skola i nya organisationen.
KS 2016-368
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Per Sjövall (V), att ärendet ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) och Per Svensson (S) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Svensson (S) m fl
yrkande.
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Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till Per Svenssons (S) m fl yrkande.
Nej-röst för Filip Bertilssons (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Med trettioen (31) Ja-röster, åtta (8) Nej-röster, elva (11) ledamöter som avstår och en (1)
frånvarande ledamot beslutar kommunfullmäktige att bifalla Per Svenssons (S) m fl
yrkande.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 203 c

d) Medborgarförslag - Gör cykelväg längs Stafsingevägen mellan Stafsinge och
Skogstorp. KS 2016-372
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget tekniska nämnden för handläggning och beslut.
e)

Medborgarförslag - Bredda och rusta upp Stafsingevägen. KS 2016-374
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.

f)

Medborgarförslag om en klätterväg utomhus. KS 2016-382
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.

g) Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om Älvseredskolan ska bli F3
eller F6 skola. KS 2016-387
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
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Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Per Sjövall (V), att ärendet ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) och Per Svenssons (S) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Svensson (S) m fl
yrkande.
h) Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om F6 skola i Älvsered. KS
2016-388
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Per Sjövall (V), att ärendet ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) och Per Svenssons (S) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Per Svensson (S) m fl
yrkande.
i)

Medborgarförslag om att bygga ett glastak över Rådhustorget. KS 2016-396

j)

Medborgarförslag om investering i förvaringsboxar vid bussterminaler och Ullared
kommunhus. KS 2016-399
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
k) Medborgarförslag – Fråga om Fageredsskolans framtid som F3- alternativt F6- skall
avgöras av kommunfullmäktige. KS 2016-434
Anmäles.
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§ 204
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagen sammanträde.
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§ 205
Motion om undersökning hur elevers betyg påverkas av lärares
sjukfrånvaro. (AU § 279, KS § 297) KS 2016-252
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom det inte går att påvisa ett orsakssamband mellan lärares
sjukfrånvaro som enda förklaring till elevers resultat i nationella prov och slutbetyg.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-26
Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro, 2016-05-31
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om hur kommunala
grundskoleelevers resultat i nationella prov och slutbetyg påverkas av sjukfrånvaron bland
lärare. Anledningen till motionens uppkomst grundar sig i resultat från diverse mätinstitut
som påvisar dåliga skolresultat bland elever. Motionären föreslår att kommunfullmäktige
ska uppdra åt lämplig nämnd att utreda förutsättningarna för att genomföra en
undersökning i motionens anda för att se samband mellan elevers resultat och lärarnas
sjukfrånvaro.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens andemening att samtliga elever i
Falkenbergs kommun ska ges bra förutsättningar att lyckas med studierna. Kommunens
skolor arbetar ständigt med ett utvecklande kvalitetsarbete för att säkerställa alla elevers
rätt till utbildning och måluppfyllelse. Det finns mycket forskning och olika uppfattningar
kring åtgärder för goda studieresultat och orsakssamband bakom resultaten, men klart står
att det inte enbart är enskilda parametrar som förklarar elevers måluppfyllelsegrad.
En lärarkår med hög sjukfrånvaro kan påverka resultat i nationella prov och följaktligen
slutbetyg för berörda elever då det finns en logik i att elevers kunskapsutveckling påverkas
negativt vid brist på kontinuitet och instabila lärarrelationer. Det ska dock inte tas för givet
att en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro per automatik leder till bra studieresultat då det
finns flertalet variabler i varje särskild kontext som påverkar elevers utveckling och
lärande. Därmed förenklas problemen beträffande resultaten i svensk skola vid att endast
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peka på en parameter. Falkenbergs kommun presenterar över tid en negativ trend vad
gäller måluppfyllelse i flera ämnen i grundskolan utifrån ett övergripande perspektiv. Detta
gäller samtliga betygssättande årskurser (åk 6-9). Dock föreligger ingen anmärkningsvärt
hög sjukfrånvaro bland personal anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen, och i
synnerhet inte i anslutning till nationella prov och betygsättning, vilket motionären pekar
på som ett möjligt samband till nivån av måluppfyllelse.
Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt frånvaron bland grundskolans lärare för åren
2015 och 2016, vilket visar att sjukfrånvaron är lägre under perioderna för nationella prov
och under betygsättningen än under hela läsåret i övrigt. Av den informationen drar
kommunstyrelseförvaltningen slutsatsen att sjukfrånvaron inte kan svara för sämre
skolresultat, utan att det finns flera olika orsakssamband på såväl strukturell som lokal nivå
som på mer adekvat sätt kan härledas till nedåtgående skolresultat. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att motionärens förslag att utreda förutsättningarna för att
undersöka sjukfrånvarons påverkan av resultat vid varje enskild skolenhet i Falkenbergs
kommun inte är aktuell. Därmed bör motionen avslås.
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§ 206
Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt.
(AU § 280, KS § 298) KS 2016-139
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att Falkenberg Energi AB redan idag arbetar aktivt för konkurrensmässiga
priser och leveranser, samt utreder behov och förutsättningar för att bygga ut
fjärrvärmekapaciteten utifrån beräknad efterfrågan på längre sikt.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-01
Motion om utbyggd fjärrvärme för hållbar tillväxt, 2016-03-24
Falkenberg Energi AB, Tjänsteskrivelse, 2016-06-09
Falkenbergs Stadshus AB, 2016-03-11, § 20
Sammanfattning av ärendet
Anders Emanuelsson (S) och Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att
Falkenbergs Energi AB, FEAB, ska bygga ut fjärrvärmekapaciteten på ett affärsmässigt
sätt utifrån den långsiktiga efterfrågan från verksamheter och bostäder i Falkenbergs
kommun. Motionärerna föreslår också att FEAB ska arbeta för att fjärrvärmen är
konkurrenskraftig vad gäller pris och leveranssäkerhet jämfört med andra energialternativ.
Motionärerna anser att fjärrvärme är en effektiv produktion som är mer skonsam för miljön
än andra energikällor, vilket resulterar i ekonomiska och klimatmässiga fördelar.
Motionens relevans motiveras bland annat i regeringens signaler om en möjlig ökning av
koldioxidskatt, vilket borde leda till att fossilfria energislag som fjärrvärme ökar i
omfattning som en reaktion efter en eventuell beskattning.
FEAB förmedlar i sitt yttrande en positiv hållning till motionens förslag om utbyggnation
av fjärrvärmekapaciteten i Falkenbergs centralort. Falkenbergs Stadshus AB fattade
2016-03-11 beslut om att öka produktionskapaciteten, vilket möjliggör en ökning av
befintligt kundunderlag med cirka 20 %. Utbyggnation därutöver erfordrar beslut för
nyinvesteringar. FEAB förmedlar också att fjärrvärmen är leveranssäker och
konkurrensmässig, bland annat mot bakgrund av den prissänkning som genomfördes under
2016.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas beskrivning av fjärrvärme som en
effektiv och miljövänlig energikälla, och instämmer vidare i FEAB:s uppfattning av
relevansen i att öka kapaciteten av fjärrvärme i Falkenberg. För att vara attraktiv på
marknaden vid en förändring av den nationella klimatpolitiken, samt möta kundernas
medvetenhet och önskemål om förnyelsebara energikällor, anser kommunstyrelseförvaltningen att det är proaktivt att undersöka efterfrågan och kartlägga förutsättningarna
för en utbyggd fjärrvärmekapacitet i motionens anda. Kommunstyrelseförvaltningen
konstaterar, efter dialog med FEAB, att bolaget följer utvecklingen på löpande basis vad
beträffar fjärrvärmens utbyggnad och kapacitet. Dessutom arbetar FEAB aktivt för att vara
konkurrenskraftig på marknaden i form av prissänkningar 2016 och plan för ytterligare
sänkningar kommande år, samt ökad leveranssäkerhet av fjärrvärme i Falkenbergs
centralort och närvärme i Ullared och Vessigebro.
Sedan en tid finns beslut om ökning av produktionskapaciteten av fjärrvärme som
möjliggör en kundökning upp till 20 % från nuvarande nivå. Ett förberedande arbete för
ytterligare nyinvesteringar pågår. Ur ett långsiktigt perspektiv, vilket motionärerna
framhåller ska vara gällande för fjärrvärmeutbyggnaden, kan det således bli aktuellt med
ytterligare produktionsökning för nybyggnation och förtätning.
FEAB arbetar proaktivt med löpande bevakningar av hur efterfrågan ser ut beträffande
kommande fjärrvärmebehov, samt förutsättningarna för att utveckla befintlig verksamhet.
En kartläggning i tidigt skede möjliggör för FEAB att förutse kommande investeringars
storlek, infallande och aktualitet. FEAB arbetar således redan idag för att möjliggöra för
fjärrvärmeutbyggnad och konkurrensmässiga åtgärder som prissänkningar och ökad
leveranssäkerhet därtill. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att FEAB har ett
pågående arbete i motionens anda och att motionen följaktligen ska anses behandlad.

14 (68)

Kommunfullmäktige 2016-10-25

§ 207
Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet.
(AU § 297, KS § 299) KS 2016-140
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att barn- och utbildningsnämnden godkänt en utredning
beträffande behovet av förskola på obekväm arbetstid i inlandet och även beslutat att
utöka öppethållandet på en förskola i Ullaredsområdet.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-16
Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet, 2016-03-24
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24, § 96
Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, § 82
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Utredning förskola/fritidshem med
flexibla öppettider i Ullared, 2016-06-14
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att barn- och utbildningsnämnden ska
ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att någon förskola i inlandet ska erbjuda
öppethållande på kvällar och helger. Motionären skriver att det idag finns ett hög
efterfrågan av förskolors öppethållande på obekväma arbetstider då det i Falkenbergs
kommuns inland finns många arbetsgivare med öppettider på kvällar och helger. För
tillfället erbjuder kommunen endast förskola på obekväm arbetstid i Falkenbergs
centralort, vilket leder till långa avstånd för många föräldrar.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att nämndens presidium under
våren initierade en liknande fråga som motionären lyfter. Barn- och
utbildningsförvaltningen har därefter presenterat en utredning som belyser behov av samt
förutsättningar för förskola med flexibla öppettider i Ullaredsområdet. Utredningen påvisar
att det ej föreligger behov av ett mer flexibelt öppethållande än vad som erbjuds på dagtid,
varken vad gäller förskola eller fritids. Vidare visar utredningen att en klar majoritet av de
barn som är inskrivna på nattöppen förskola i Falkenberg också är folkbokförda i
centralorten – inga inskrivna barn är folkbokförda i Ullared med omnejd.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock 2016-06-22 om att på försöksverksamhet
under 2017 ha utökade öppettider på en förskola i Ullaredsområdet. Det utökade
öppethållandet innebär att förskolan är tillgänglig fram till och med klockan 21 på
vardagar.
Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens ekonomi påverkas vid utökat öppethållande av en förskola
i inlandet på helger. Att anse motionen behandlad påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens bild av att förskola med öppethållande på
obekväma arbetstider är attraktivt för föräldrar boende i kommunen som arbetar på kvällar,
nätter och helger.
I Falkenbergs centralort finns ett uppenbart behov av förskola med flexibla öppettider då
dygnetruntöppna Nattugglans förskola hade drygt 60 inskrivna barn den 24 maj 2016. I en
ny utredning gjord av barn- och utbildningsförvaltningen, vilken presenterades för
nämnden 22 juni 2016, framgår att det endast finns en handfull inskrivna barn på
Nattugglan som är boende utanför Falkenberg. Det kan tyda på att behov av förskola med
öppethållande under obekväma arbetstider inte är efterfrågat i hög utsträckning i inlandet,
vilket även berörda rektorer och förskolechefer kan bekräfta.
Då frågan om möjligt öppethållande på förskolor i inlandet nyligen behandlats av barnoch utbildningsnämnden, vilket resulterade i en utredning om behov och förutsättningar
samt ett beslut att utöka öppethållandet på en förskola i Ullaredsområdet, lyfter motionären
en idé som redan har förverkligats. Visserligen föreslår motionären att ett utökat
öppethållande också ska gälla på helger, men kommunstyrelseförvaltningen menar att det
kan vara fördelaktigt att invänta barn- och utbildningsnämndens utvärdering i frågan innan
fler beslut tas. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att det i nuläget inte är
motiverat att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra ytterligare en
utredning kring förutsättningarna för att erbjuda förskola på obekväma arbetstider i
inlandet. Motionen bör således anses behandlad.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Kerstin Angel (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 208
Motion om tidsenliga planer för bostadsområden.
(AU § 245, KS § 257) KS 2016-245
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla motionens intentioner och ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att se
över gamla detaljplaner för fler bostäder.
2 Ärendet hänskjuts till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-12
Motion om tidsenliga planer för bostadsområden inkommen 2016-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Agneta Åkerberg (C) har lämnat in en motion om tidsenliga planer för bostadsområden.
Förslaget är att i budget för 2017 avsätta medel motsvarande en tjänst på planenheten med
specifikt uppdrag att se över föråldrade detaljplaner samt att vid behov föreslå
förändringar.
Ekonomi
En heltidsanställd planarkitekt med kringkostnader motsvarar ungefär 700 000 kronor. I
arbeten med översyn av detaljplaner kommer även kostnader för utredningar tillkomma. I
vissa fall kan kostnader för planarbetena tas ut som planavgifter i samband med bygglov.
Övervägande
Kommunens aktuella detaljplanearbete sammanställs och prioriteras två gånger om året i
planprioriteringslistan. Listan beslutas av kommunstyrelsen. Nästan samtliga detaljplaner
på planprioriteringslistan berör befintliga detaljplaner på något sätt och i många fall
avgränsas detaljplaneområdena så att även områden i anslutning till planförfrågningar
uppdateras och aktualiseras
efter rådande förhållande,
för att modernisera planbestämmelser till aktuell lagstiftning
möjliggöra t ex nybyggnation eller annan utformning på befintliga byggrätter
Det normala förhållandet, då planarbeten inleds på grund av planförfrågning från
markägare eller exploatör, är att avtal upprättas med denne rörande kostnadsersättning mm.
För de fastigheter som berörs av föreslagen exploatering, men som ändå tas med i
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planarbetet, kan särskild planavgift uttas i samband med eventuella framtida bygglov.
Denna intäkt (kostnadstäckning) är dock osäker, i såväl omfattning som tid, då den är
beroende av det enskilda intresset att bygga. För planarbeten som endast innehåller redan
planlagda områden (översyner av befintliga planer) föreligger oftast inte möjligheten att
teckna plankostnadsavtal. I dessa ärenden måste sålunda kommunen ta kostnaden och
förlita sig på att planarbetet genererar möjlighet och intresse för om-, ny- och
tillbyggnader.
Uppdateringar är nödvändiga men innebär en kostnad för kommunen. Några av planerna i
planprioriteringslistan pekas ut som prioriterade detaljplaner att arbeta med. Planenhetens
resurser är en viktig styrande faktor för hur många detaljplaner som kan prioriteras och för
det totala antalet detaljplaner som kan arbetas med parallellt. En utökning av planenhetens
resurser innebär att fler planer kan arbetas med parallellt och ytterligare planer kan
prioriteras. Alternativt kan större områden i anslutning till aktuella förfrågningar ses över.
Ytterligare resurser på planenheten ger också förutsättningar för att snabbare kunna hantera
förfrågningar om nya eller ändrade detaljplaner.
I förslaget anges att tjänsten ska tillsättas för att se över föråldrade detaljplaner samt att
föreslå förändringar. Planenheten är mycket positiv till att resurser tillkommer för denna
angelägna uppgift men tror att resultatet blir bäst om de resurser som finns tillgängliga på
planenheten prioriteras som en helhet inom ramen för planprioriteringslistan.
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§ 209
Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande
barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige.
(AU § 246, KS § 258) KS 2015-125.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Informera motionären om att Falkenbergs kommun följer gällande lagstiftning.
2 Konstatera att kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen.
3 I övrigt avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-07-11
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2016-07-11.
Yttrande från socialnämnden 2016-06-15, § 100
Motion avseende beslut rörande ensamkommande barn/ungdomar, flyktingar och
invandrings mottagande samt boendeform inkom 2015-03-27
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om att alla beslut rörande
ensamkommande barn/ungdomar, flyktingar och invandringsmottagande samt boendeform
som berör kommunens ekonomi ska beslutas om i kommunfullmäktige. Detta med
hänvisning till att frågan är av principiell beskaffenhet och därför endast kan hanteras i
fullmäktige.
Av 3 kap. 10 § kommunallagen (KL) framgår att fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Regeln innebär att
fullmäktige efter egen bedömning får avgöra vilken omfattning delegering bör äga rum.
Viss begränsning finns dock för ärenden som omfattas av fullmäktiges exklusiva
beslutandekompetens. Om det anges i en författning att en uppgift ankommer på
fullmäktige, får sådan uppgift inte delegeras. Detta kan till exempel gälla beslut om att anta
vissa planer, beslut om lokala föreskrifter samt de fullmäktigeuppgifter som framgår av 3
kap. 9 § KL. Enligt 3 kap. 9 § KL framgår att kommunfullmäktige ska besluta om ärenden
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt för kommunen. Den principiella
rollfördelningen är således att fullmäktige ska besluta i de i verklig mening viktiga och
övergripande besluten. Det är ofta frågan om avgöranden där det politiska momentet är
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betydande. Gränsdragningen mellan fullmäktige och nämnderna bestäms, utöver KL:s
regler, av lagmotiv och rättspraxis. Gränsen för vad som ankommer på fullmäktige att
besluta om och vad som kan delegeras till nämnderna är långt ifrån tydlig. Det är en
flytande gräns som påverkas av en mängd faktorer. Det är dels regionala/lokala faktorer
vilket följer av att olika kommuner har olika förutsättningar för sin verksamhet. En viss
fråga kan vara föremål för fullmäktiges exklusiva beslutanderätt i en viss kommun medan
samma fråga inte är det i en annan.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande att avtal med Migrationsverket kan anses vara av
principiell betydelse men att det inte innebär att övriga frågor rörande mottagande av
ensamkommande barn och av nyanlända är det. Beslut om att till exempel anskaffa boende
följer som en konsekvens av beslutet att ta emot ensamkommande barn och nyanlända
invandrare. Den principiella frågan har det tagits ställning till i samband med att avtal
tecknas. Hur boenden ordnas och hur mottagandet i övrigt organiseras och utförs bedöms
ej vara av principiell beskaffenhet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att ärenden som är av större betydelse för
kommunen, i KL:s mening, ska beslutas om i fullmäktige. Att fullmäktige skulle besluta i
alla ärenden som rör ensamkommande barn/ungdomar, flyktingar och
invandringsmottagande samt boendeform som berör kommunens ekonomi bedöms dock
inte vara i enlighet med lagstiftarens avsikt. Vad som är att anse som större betydelse
måste avgöras från fall till fall. Finns det tillämplig lagstiftning eller praxis ska kommunen
följa denna.
Vad avser kommuners överenskommelser med Migrationsverket alternativt Länsstyrelsen
kan konstateras följande: Beslutsnivå för tecknande av överenskommelse kring mottagande
och bosättning av nyanlända invandrare har i ett fåtal fall prövats av förvaltningsrätt. Bland
annat ansåg förvaltningsrätten i Malmö 2012 att ett avtal mellan Osby kommun och
Länsstyrelsen i Skåne var av principiell beskaffenhet. 2014 ansåg förvaltningsrätten i
Stockholm att en överenskommelse mellan Tyresö kommun och Migrationsverket om
utökat mottagande av ensamkommande barn inte var av principiell beskaffenhet. Ingen av
domarna överklagades.
Vad gäller motionärens skrivning att ”vi i Falkenbergs kommun ska följa paragrafer och
regler som är till för att följas” är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att
kommunens verksamheter är införstådda med detta.
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Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen så till vida att avtal med Migrationsverket
ska beslutas om av kommunfullmäktige.
Rie Boulund (M) yrkar, med instämmande av Thomas Fagenheim (S), Fredrik Johansson
(S), Per Sjövall (V), Mikael Hallberg (V) och Lars Fagerström (L), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sara-Lena Bjälkö (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyrtiofem (45) Ja-röster, fem (5) Nej-röster och en (1) frånvarande ledamot beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 209

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
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§ 210
Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester.
(AU § 247, KS § 259) KS 2016-243
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt VIVAB att bevaka utvärderingen av reningsanläggningen för
läkemedelsrester i Linköpings kommun och därefter återkomma till kommunstyrelsen
med en redovisning av Falkenbergs kommuns förutsättningar att komplettera
Smedjeholmens reningsverk utifrån en sådan modell.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-07-27
Motion om att rena vattnet från läkemedelsrester inkom 2016-05-31
Vatten och Miljö i Väst, Tjänsteskrivelse, 2016-07-04
Sammanfattning av ärendet
Tore Holmefalk (C) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun
kompletterar reningsverken med ytterligare reningssteg för att ta bort läkemedelsrester. I
motionen framgår att det finns ny teknik som kan ta bort höga halter av läkemedelsrester i
reningsprocessen av avloppsvattnet. Motionären menar att konsumtionen av läkemedel
ökar och avloppssystemet följaktligen är en naturlig spridningsväg för hälso- och
miljöfarliga läkemedelsrester.
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, förmedlar i sitt yttrande att Havs- och
vattenmyndigheten driver en forsknings- och utvecklingsinvestering inom avloppsrening,
vilken förväntas bidra till värdefull kunskap och generera generella underlag för
dimensionering och implementering under svenska förhållanden. VIVAB anser att det för
tillfället saknas en sådan kunskap och erfarenhet som skulle kunna möjliggöra en
kompletterande reningsprocess i den anda motionen framhåller vid ett reningsverk av
Smedjeholmens storlek utan omfattande förarbete.
Ekonomi
En fullskalig reningsanläggning anpassad för att hantera läkemedelsrester beräknas nå en
investeringskostnad om 40 miljoner kronor. I kostnadsbedömningen har det dock inte
inräknats kostnadsuppgifter kopplat till förstudier, tillståndshantering, upphandling,
byggadministration och så vidare, vilket bedöms kosta drygt fem miljoner kronor.

22 (68)

Kommunfullmäktige 2016-10-25

I övrigt kommer de årliga driftskostnaderna öka. Kostnaderna föranleder bland annat ett
behov av en betydande höjning av VA-taxan.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens problembeskrivning av de hälso- och
miljökonsekvenser som uppstår då läkemedelsrester sprids genom avloppssystemen då de
inte till fullo försvinner i reningsverkens processer. VIVAB:s reningsverk säkerställer att
allt avloppsvatten genomgår en reningsprocess genom flera steg innan det släpps ut till
mottagande vattendrag. Genom reningsprocessen minskar utsläpp av organiskt material,
metaller, fosfor och kväve. Vid de två största reningsverken, Smedjeholm i Falkenberg och
Getteröverket i Varberg, finns laboratorium där vattnets kvalitet analyseras. Dock
föreligger det bekymmer med läkemedelsrester som i viss utsträckning undkommer
behandlingsstegen i reningsprocessen, vilket motionärerna påvisar.
I Linköpings kommun byggs under 2016 Sveriges första fullskaliga reningsanläggning för
läkemedelsrester. Med hjälp av ozon beräknas över 90 % av de läkemedelsrester som
utsöndras från människokroppen kunna rensas bort, något som med befintliga reningsverk
inte är möjligt. Mot bakgrund av den ekonomiska uträkning VIVAB presenterar i sitt
yttrande gällande komplettering av befintliga reningsverk anser kommunstyrelseförvaltningen att resultaten från reningsverket i Linköpings kommun utvärderas och sätts i
paritet till miljönyttan och kostnaden. Då det erfordras ekonomiska ansträngningar över
längre tid vid kompletteringar av befintliga reningsverk i syfte att minska halterna av
läkemedelsrester är det högst relevant att samla erfarenheter och kunskap från tidigare
projekt i samma anda.
Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses behandlad och VIVAB
uppdras bevaka utvärderingen av reningsanläggningen för läkemedelsrester i Linköpings
kommun. Därefter föreslås VIVAB återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning
av Falkenbergs kommuns förutsättningar att komplettera Smedjeholmens reningsverk
utifrån en sådan modell. Utvärderingen är således relevant i sammanhanget innan beslut
kan fattas om fullskaliga reningsverk för läkemedelsrester i VIVAB:s regi i enlighet med
motionens förslag.

Sammanträdet ajourneras kl 17.25-17.45
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§ 211
Motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolor.
(AU § 248, KS § 260) KS 2016-251
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att Falkenbergs kommun arbetar systematiskt för att undvika höga
bullernivåer i den kommunala förskoleverksamheten i enlighet med bestämmelser i
befintlig lagstiftning.
2 Därmed avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-27
Motion om att mäta bullernivån i kommunala förskolor, 2016-05-31
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion angående bullernivåer på de
kommunala förskolorna i Falkenbergs kommun. Motionären föreslår i korthet att
kommunfullmäktige ska uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur många förskolor som har
gjort bullermätningar, utreda möjligheterna att genomföra bullermätningar, utreda hur
många kommunala förskolor som har planer mot bullernivåer samt utreda möjligheterna att
minska bullernivåerna. Att arbeta mot höga bullernivåer och upprätthålla en god
arbetsmiljö ligger enligt motionären i huvudmannens intresse.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi mer än kostnaden för personella resurser.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Falkenbergs kommun bedriver ett
systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagstiftning. Motionärens
andemening om att de kommunala förskolorna ska ha en bra arbetsmiljö och godkända
bullernivåer är positiv, men det är inte erforderligt att utreda motionens förslag då dessa är
obligatoriska inslag i den arbetsmiljölagstiftning Falkenbergs kommun förhåller sig till,
och för övrigt uppfyller.
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Kommunstyrelseförvaltningen kan bekräfta att samtliga enheter i den kommunala
förskolan arbetar systematiskt mot arbetsmiljöproblem i de ändamålsenliga lokaler
verksamheten bedrivs. Utöver arbetsmiljölagstiftningen har varje förskola upprättat egna
rutiner och skyddsronder i syfte att förhindra potentiella bullerproblem och arbetar därmed
konsekvent mot höga bullernivåer på den egna enheten. Vidare har Falkenbergs kommun
avtal med företagshälsovården, vilka besitter stor kunskap kring bullrig arbetsmiljö som
kan komma till användning om problem uppstår.
Då det inte finns uppvisade behov av åtgärder mot bullrig arbetsmiljö i den kommunala
förskolan anser kommunstyrelseförvaltningen att det inte heller är relevant att utreda
frågan i motionens anda. Därmed föreslås att motionen avslås.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen såvitt avser att dels ”utreda hur många av
de kommunala förskolorna som har en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret på sin
förskola” och dels ”utreda möjligheterna och kostnaderna att ta fram planer för att minska
bullret, åt de förskolorna som saknar sådana”.
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sara-Lena Bjälkö (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyrtiofem (45) Ja-röster, fem (5) Nej-röster och en (1) frånvarande ledamot beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 211

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
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§ 212
Motion om konsttävling för att smycka brofästena (f d järnvägen)
i Ätran. (AU § 249, KS § 261) KS 2014-318
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna till kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen, hantera frågan om eventuell tillfällig utsmyckning av
bropelarna intill dess en eventuell slutlig användning beslutas.
2 Överlämna motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som underlag i det
fortsatta arbetet beträffande gång- och cykelväg över Ätran.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Motion om konsttävling för att smycka bropelarna i Ätran, 2014-07-23
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 63
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
Daniel Bernhardt (KD) och Georgia Ferris (KD) har inkommit med en motion om att det
ska utlysas en form av kultur- och konsttävling för att utsmycka bropelarna i Ätran där det
tidigare var en järnvägsbro. Inställningen till tävlingens ska vara öppensinnad som
välkomnar olika sorters idéer kring smyckningen och väcker engagemang bland
kommunens medborgare. Motionärerna menar att en kultur- och konsttävling passar
bropelarna väl då dessa inte ser tilltalande ut, i kombination med att det inte finns någon
fastställd plan för dess framtid.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 63 att återremittera motionen för att förklara
hur bropelarna ska se ut då en bro är byggd.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att i avvaktan på eventuellt beslut
om ny gång- och cykelbro över Ätran kan bropelarna stå som minnesmärke och bidra som
positivt tillskott i stadsbilden, men pelarna bör omhändertas på ett sådant sätt att de inte
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förfaller. Tillfällig utsmyckning i motionens anda skulle kunna ge ett mervärde för
Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Förslagets kostnad blir känd först i samband med dess behandling i en eventuellt framtida
projekteringsgrupp för bropelarna.
Övervägande
Det finns en trafikplan antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70. Trafikplanen
påvisar ett behov av kompletterande förbindelser över Ätran. Den eventuella användningen
av bropelarna går med utgångspunkt från trafikplanen inte att konstateras, eftersom planen
endast påvisar behov av ytterligare gång- och cykelöverfarter över Ätran. I korthet låter
trafikplanen meddela att ett utnyttjande av bropelarna skulle möjliggöra högklassig
cykelväg mellan stadens östra delar med de centrala- och västra delar. Trafikplanen
konstaterar också att de befintliga överfarterna i Tullbron och Söderbron har brister för
cykelanvändande.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det föreligger en problematik för
samhällsbyggnadsavdelningen att återkomma till kommunfullmäktige med en redovisning
av hur bropelarna ska se ut då det är byggt en bro. Det beror på att det ännu inte finns
något beslut om nya gång- och cykelbroar över Ätran och inte heller kring bropelarnas
framtid, exempelvis om pelarna ska tas bort, står kvar eller vara bidragande till en ny gångoch cykelöverfart. Framtiden för bropelarnas vara eller icke vara, samt möjlig funktion är
således oviss. Det går följaktligen inte att fullt ut uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag
att redovisa hur bropelarna ska se ut när det är en bro.
Däremot är det möjligt att i avvaktan på eventuella beslut bemöta motionens intention i
form av att överlämna förslaget till kultur- och fritidsnämnden, som i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen, hanterar frågan om eventuell tillfällig utsmyckning av
bropelarna intill dess en eventuell slutlig användning beslutas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är vidare att motionen överlämnas till
samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som underlag beträffande gång- och cykelväg
över Ätran i det fortsatta arbetet. Med det anses motionen behandlad.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 213
Motion om gång- och cykelväg över Ätran vid f d järnvägsbron.
(AU § 250, KS § 262) KS 2015-147
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utreda och utvärdera förutsättningarna
för att anlägga en gång- och cykelbro över Ätran centralt i Falkenbergs stad.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Motion om gång- och cykelbro över Ätran vid f.d. järnvägsbron, 2015-04-16
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har inkommit med en motion om att Falkenbergs
kommun ska utreda förutsättningarna att bygga en gång- och cykelbro över Ätran på den
plats där det tidigare var en järnvägsbro. Anledningen bakom motionen är att bron skulle
kunna avlasta Tullbron och Söderbron från gång- och cykeltrafikanter och minska antalet
olyckor.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att en ny gång- och cykelbro över
Ätran skapar förutsättningar för en utökad kommunikation mellan Falkenbergs centrum
och närliggande bostandsområden. Då goda kommunikationsmöjligheter ligger i linje med
att stärka kommunens attraktionskraft anser samhällsbyggnadsavdelningen att frågan om
kompletterande gång- och cykelbroar bör utredas, dock med hänsyn till utformningen av
det övergripande cykelnätverket.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av beslutet då det erfordras personella resurser att
genomföra utredningsarbetet i motionens anda. Vad en eventuell gång- och cykelbro över
Ätran på den plats där det tidigare var en järnvägsbro skulle komma att kosta återstår att se
av utredningsarbetet. Ekonomiska medel bör avsättas i framtida investeringsbudget.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsavdelningens beskrivning att en ny
gång- och cykelväg över Ätran förbättrar förutsättningarna att ta sig mellan Falkenbergs
centrum och bostadsområdena i den södra delen av staden. Argumentationen stärks med
hänvisning till Falkenbergs kommuns trafikplan och cykelstrategi som båda påvisar
behovet av kompletterande förbindelser över Ätran, särskilt med tanke på det målmedvetna
arbetet att öka cykelanvändandet i kommunen.
I trafikplanen pekas ett antal fokusområden ut för cykelväg, bland annat möjligheten att
anlägga en gång- och cykelbro över Ätran på den plats där det tidigare var en järnvägsbro.
Det finns även ytterligare områden över Ätran som potentiellt skulle kunna vara tilltalande
överfarter för gång och cykel. Då det är viktigt att det blir en korrekt och rättvis hantering
av var det om möjligt ska anläggas gång- och cykelväg över Ätran, samt att cykelstrategi
och trafikplan tas tillvara, är det mer givande att utreda samtliga föreslagna överfarter,
istället för att endast fokusera på ett alternativ.
Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses behandlad och att
samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att utreda och utvärdera förutsättningarna för
att anlägga en gång- och cykelbro över Ätran centralt i Falkenbergs stad.
Yrkanden
Jan Dickens (S) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), Per Svensson (S), Bengt
Hackberg (S), Marcelle Farjallah (S), Mikael Hallberg (V) och Dahn Persson (S) att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda och
utvärdera förutsättningarna för att anlägga ytterligare gång- och cykelförbindelser centralt i
Falkenbergs stad över Ätran bl.a. på den plats där det tidigare var järnvägsbro.
Christer Norrman (M) yrkar, med instämmande av Per Johansson (C), Ingemar Johansson
(C), Agneta Åkerberg (C) och Jan Berge (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Dickens (S) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Jan Dickens (S) m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med tjugofem (25) Ja-röster, tjugofem (25) Nej-röster och en (1)
frånvarande ledamot. Med hänsyn till att omröstningen utfallit med lika röstetal har
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ordförande utslagsröst, varför ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
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§ 214
Medborgarförslag om glasbro över Ätran vid f d järnvägsbron.
(AU § 251, KS § 263) KS 2015-186
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge i uppdrag åt samhällsbyggnadsavdelningen att utreda och utvärdera
förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelbro över Ätran centralt i
Falkenbergs stad.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Medborgarförslag om glasbro över Ätran vd f.d. järnvägsbron, 2015-05-15
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
Robert Jeraeus har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
anlägga en gång- och cykelbro över Ätran genom bropelarna där det tidigare var en
järnvägsbro. Vidare anser förslagsställaren att gång- och cykelbron ska bestå i glas för att
vara estetiskt tilltalande.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att en ny gång- och cykelväg över
Ätran skapar förutsättningar för en utökad kommunikation mellan Falkenbergs centrum
och närliggande bostadsområden. Dock menar samhällsbyggnadsavdelningen att förslaget
om att gång- och cykelbron ska gå genom bropelarna och vara av glas föregriper
utredningsarbetet som behandlar en eventuellt ny överfart. Anledningen är att det inte torde
vara lämpligt att i ett inledande skede bedöma en gång- och cykelöverfarts gestaltning
innan beslut om en bro är fattat, eftersom sådana beslut är relevanta först under en
eventuell projektering.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av beslutet då det erfordras personella resurser att
genomföra utredningsarbetet i motionens anda. Vad en eventuell gång- och cykelbro över
Ätran på den plats där det tidigare var en järnvägsbro skulle komma att kosta återstår att se
av utredningsarbetet. Ekonomiska medel bör avsättas i framtida investeringsbudget.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsavdelningens beskrivning av att en
ny gång- och cykelbro över Ätran förbättrar förutsättningarna att ta sig mellan Falkenbergs
centrum och bostadsområdena i den södra delen av staden, särskilt mot bakgrund av
kommunens trafikplan och cykelstrategi som båda påvisar behovet av kompletterande
förbindelser över Ätran.
Förslaget att bron ska gå genom befintliga pelare och bestå i glas föregriper dock
utredningsarbetet som behandlar frågan om en ny överfart överhuvudtaget ska bli
verklighet. Först efter att det beslutats huruvida en gång- och cykelbro ska uppföras över
Ätran på den plats där det tidigare var en järnvägsbro, eller någonannastans över Ätran, är
det relevant att betänka hur överfarten ska konstrueras och vara utsmyckad. Det är
följaktligen inte lämpligt att i ett inledande skede bedöma en eventuell överfarts
gestaltning, utan synpunkterna kan bli värdefulla i underlaget för det fortsatta arbetet med
cykelstrategin. Däremot är det relevant att utreda och utvärdera förutsättningarna att utreda
en gång- och cykelbro över Ätran. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska anses behandlat och att förslaget översänds till
samhällsbyggnadsavdelningen som uppdras att utreda och utvärdera förutsättningarna att
anlägga en gång- och cykelbro centralt i Falkenbergs stad.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 215
Medborgarförslag om utsmyckning av betongpelarna vid f d
järnvägsbron. (AU § 252, KS § 264) KS 2015-46
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna till kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen, hantera frågan om användning av bropelarna intill dess
en eventuell slutlig användning beslutas.
2 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som
underlag i det fortsatta arbetet beträffande gång- och cykelväg över Ätran.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f.d. järnvägsbron, 2015-02-03
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 66
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
Gudrun Eirefelt har inkommit med ett medborgarförslag om att bropelarna i Ätran ska
kapas och därefter utsmyckas med en staty samt krukor och växtlighet. Förslagsställaren
anser att bropelarna idag förstör utsikten vid Ätran, varför det är relevant att förändra och
gestalta pelarna. Utsmyckningen skulle kunna avgöras genom tävling.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 66 att återremittera motionen och ta hänsyn
till trafikplanen och eventuell användning av bropelarna.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att i avvaktan på eventuellt beslut
om ny gång- och cykelbro över Ätran kan bropelarna stå som minnesmärke och bidra som
positivt tillskott i stadsbilden, men pelarna bör omhändertas på ett sådant sätt att de inte
förfaller. Gestaltning i medborgarförslagets anda skulle kunna ge ett mervärde för
Falkenbergs kommun.
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Ekonomi
Förslagets kostnad blir känd först i samband med dess behandling i en eventuellt framtida
projekteringsgrupp för bropelarna.
Övervägande
Det finns en trafikplan antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70. Trafikplanen
påvisar ett behov av kompletterande förbindelser över Ätran. Den eventuella användningen
av bropelarna går med utgångspunkt från trafikplanen inte att konstateras, eftersom planen
endast påvisar behov av ytterligare gång- och cykelöverfarter över Ätran. I korthet låter
trafikplanen meddela att ett utnyttjande av bropelarna skulle möjliggöra högklassig
cykelväg mellan stadens östra delar med de centrala- och västra delar. Trafikplanen
konstarerar också att de befintliga överfarterna i Tullbron och Söderbron har brister för
cykelanvändande.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inte är möjligt att ta ytterligare hänsyn till en
eventuellt framtida användning av bropelarna vid behandlandet av medborgarförslaget då
det saknas beslut om bropelarnas framtid, exempelvis om pelarna ska tas bort, står kvar
eller vara bidragande till en ny gång- och cykelöverfart. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden som i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen hanterar frågan om
möjlig användning av bropelarna intill dess en eventuell slutlig användning beslutas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är vidare att medborgarförslaget överlämnas till
samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som underlag beträffande gång- och cykelväg
över Ätran i det fortsatta arbetet. Med det anses motionen behandlad.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 216
Medborgarförslag om en tävling avseende utsmyckning av
bropelarna till f d järnvägsbron.
(AU § 253, KS § 265) KS 2014-430
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna till kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen, hantera frågan om användning av bropelarna intill dess
att en eventuell slutlig användning beslutas.
2 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som
underlag i det fortsatta arbetet beträffande gång- och cykelväg över Ätran.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna av f.d. järnvägsbron, 2014-11-12
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 64
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
John Erik Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun
ska utlysa en tävling om utsmyckning av bropelarna i Ätran. Förslagsställaren anser att det
behövs fantasi för att åstadkomma en konstruktiv användning av bropelarna till en rimlig
kostnad.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 64 att återremittera motionen och ta hänsyn
till trafikplanen och eventuell användning av bropelarna.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att i avvaktan på eventuellt beslut
om ny gång- och cykelbro över Ätran kan bropelarna stå som minnesmärke och bidra som
positivt tillskott i stadsbilden, men pelarna bör omhändertas på ett sådant sätt att de inte
förfaller. Tillfällig utsmyckning i medborgarförslagets anda skulle kunna ge ett mervärde
för Falkenbergs kommun.
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Ekonomi
Förslagets kostnad blir känd först i samband med dess behandling i en eventuellt framtida
projekteringsgrupp för bropelarna.
Övervägande
Det finns en trafikplan antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70. Trafikplanen
påvisar ett behov av kompletterande förbindelser över Ätran. Den eventuella användningen
av bropelarna går med utgångspunkt från trafikplanen inte att konstateras, eftersom planen
endast påvisar behov av ytterligare gång- och cykelöverfarter över Ätran. I korthet låter
trafikplanen meddela att ett utnyttjande av bropelarna skulle möjliggöra högklassig
cykelväg mellan stadens östra delar med de centrala- och västra delar. Trafikplanen
konstarerar också att de befintliga överfarterna i Tullbron och Söderbron har brister för
cykelanvändande.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inte är möjligt att ta ytterligare hänsyn till en
eventuellt framtida användning av bropelarna vid behandlandet av medborgarförslaget då
det saknas beslut om bropelarnas framtid, exempelvis om pelarna ska tas bort, står kvar
eller vara bidragande till en ny gång- och cykelöverfart. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden som i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen hanterar frågan om
möjlig användning av bropelarna intill dess en eventuell slutlig användning beslutas.
Kommunstyrelseförvaltningsens förslag är vidare att medborgarförslaget överlämnas till
samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som underlag beträffande gång- och cykelväg
över Ätran i det fortsatta arbetet. Med det anses medborgarförslaget behandlat.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 217
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till gamla
järnvägsbron. (AU § 254, KS § 266) KS 2015-30
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna till kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen, hantera frågan om användning av bropelarna intill dess
en eventuell slutlig användning beslutas.
2 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som
underlag i det fortsatta arbetet beträffande gång- och cykelväg över Ätran.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna av f.d. järnvägsbron, 2015-01-27
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 65
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
Dan Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
arrangera en plantering med växter i en sarg runt bropelarnas fundament i Ätran. Förslaget
motiveras med att järnvägen som tidigare gick över bropelarna är borttagen samt att
pelarna inte ser tilltalande ut.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28, § 65 att återremittera motionen och ta hänsyn
till trafikplanen och eventuell användning av bropelarna.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att i avvaktan på eventuellt beslut
om ny gång- och cykelbro över Ätran kan bropelarna stå som minnesmärke och bidra som
positivt tillskott i stadsbilden, men pelarna bör omhändertas på ett sådant sätt att de inte
förfaller. Gestaltning i medborgarförslagets anda skulle kunna ge ett mervärde för
Falkenbergs kommun.
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Ekonomi
Förslagets kostnad blir känd först i samband med dess behandling i en eventuellt framtida
projekteringsgrupp för bropelarna.
Övervägande
Det finns en trafikplan antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70. Trafikplanen
påvisar ett behov av kompletterande förbindelser över Ätran. Den eventuella användningen
av bropelarna går med utgångspunkt från trafikplanen inte att konstateras, eftersom planen
endast påvisar behov av ytterligare gång- och cykelöverfarter över Ätran. I korthet låter
trafikplanen meddela att ett utnyttjande av bropelarna skulle möjliggöra högklassig
cykelväg mellan stadens östra delar med de centrala- och västra delar. Trafikplanen
konstarerar också att de befintliga överfarterna i Tullbron och Söderbron har brister för
cykelanvändande.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inte är möjligt att ta ytterligare hänsyn till en
eventuellt framtida användning av bropelarna vid behandlandet av medborgarförslaget då
det saknas beslut om bropelarnas framtid, exempelvis om pelarna ska tas bort, står kvar
eller vara bidragande till en ny gång- och cykelöverfart. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden som i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen hanterar frågan om
möjlig användning av bropelarna intill dess en eventuell slutlig användning beslutas.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är vidare att medborgarförslaget överlämnas till
samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som underlag beträffande gång- och cykelväg
över Ätran i det fortsatta arbetet. Med det anses medborgarförslaget behandlat.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 218
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f d
järnvägsbron. (AU § 255, KS § 267) KS 2015-122
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna till kultur- och fritidsnämnden att, i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen, hantera frågan om användning av bropelarna intill dess
en eventuell slutlig användning beslutas.
2 Överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå som
underlag i det fortsatta arbetet beträffande gång- och cykelväg över Ätran.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-18
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna av f.d. järnvägsbron, 2015-03-30
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Tekniska nämnden 2015-12-16, § 94, Falkenbergs cykelstrategi 2015
Kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70, Trafikplan 2015 Falkenbergs stad
Sammanfattning av ärendet
Bernth Almén har inkommit med ett medborgarförslag om att stadsvapen från varje
halländsk kommun illustreras i form av målning på de fem bropelarna i Ätran.
Förslagsställaren anser att pelarna inte är tilltalande så som utformningen är idag och att
förslaget om ny gestaltning skulle kunna bli en turistattraktion i Falkenbergs kommun.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att i avvaktan på eventuellt beslut
om ny gång- och cykelbro över Ätran kan bropelarna stå som minnesmärke och bidra som
positivt tillskott i stadsbilden, men pelarna bör omhändertas på ett sådant sätt att de inte
förfaller. Gestaltning i medborgarförslagets anda skulle kunna ge ett mervärde för
Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Förslagets kostnad blir känd först i samband med dess behandling i en eventuellt framtida
projekteringsgrupp för bropelarna.
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Övervägande
Det finns en trafikplan antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28, § 70. Trafikplanen
påvisar ett behov av kompletterande förbindelser över Ätran. Den eventuella användningen
av bropelarna går med utgångspunkt från trafikplanen inte att konstateras, eftersom planen
endast påvisar behov av ytterligare gång- och cykelöverfarter över Ätran. I korthet låter
trafikplanen meddela att ett utnyttjande av bropelarna skulle möjliggöra högklassig
cykelväg mellan stadens östra delar med de centrala- och västra delar. Trafikplanen
konstarerar också att de befintliga överfarterna i Tullbron och Söderbron har brister för
cykelanvändande.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är svårt att ta ställning till eventuellt framtida
användning av bropelarna utifrån medborgarförslaget då det inte finns beslut om
bropelarnas framtid, exempelvis om pelarna ska tas bort, står kvar eller vara bidragande till
en ny gång- och cykelöverfart. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska överlämnas till kultur- och fritidsnämnden som i samråd med
samhällsbyggnadsavdelningen hanterar frågan om möjlig användning av bropelarna intill
dess en eventuell slutlig användning beslutas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är
vidare att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsavdelningen för att ingå
som underlag beträffande gång- och cykelväg över Ätran i det fortsatta arbetet. Med det
anses medborgarförslaget behandlat.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 219
Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran.
(AU § 290, KS § 300) KS 2015-57
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla medborgarförslaget.
2 I övrigt informera förslagsställaren om åtgärder som gjorts på Storön i syfte att
bibehålla dess naturliga karaktär.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran, 2015-02-11
Samhällsbyggnadsavdelningen, Tjänsteskrivelse, 2015-05-18
Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21, § 26
Centrumgruppen, Lägesrapport, 2015-08-31
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om borttagning av sly på ön i Ätran vid Ågatan har inkommit. Åtgärder
gällande ön, vilken heter Storön, har tagits upp i centrumgruppen. Där togs beslut om att
hållbarhetskontoret tillsammans med representant från samhällsbyggnadsavdelningen,
samt företrädare från fastighetsägarna skulle hantera ärendet i en samverkansgrupp. Det
förslag som togs fram är att Storöns naturliga karaktär i möjligaste mån ska bibehållas,
åtgärder liknande det som föreslogs i medborgarförslaget ansågs inte lämpliga.
Ekonomi
De åtgärder som föreslogs av samverkansgruppen och som sedermera genomfördes
finansierades via centrumgruppens budget.
Övervägande
Storöns historia är något oklar, men bildbevis finns som visar att det en gång varit en
dansbana belägen på platsen. Huruvida ön är att anse som naturlig eller om den skapats till
följd av mänskliga aktiviteter är inte säkert, men det förefaller som att ön befunnit sig i ett
liknande tillstånd som dagens under lång tid. Vegetationen på ön består av mindre träd och
sly, delar av ön kan översvämmas vid högt vatten. Ingen inventering av djur och växtliv på
ön har genomförts.
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Bedömningen är att ön kan utgöra en intressant stadsnära lokal för främst fåglar, flertalet
arter gynnas av en varierad vegetation för skydd och födosök och en röjning skulle därför
ha negativa effekter. Ön är också en del av det större naturområdet Ätran, som har mycket
höga naturvärden i sig själv, och som också är en unik tillgång i staden. De åtgärder som
genomförts har bestått i att sätta upp ett antal fågelholkar på ön riktade mot olika arter för
att gynna ett varierat fågelliv, någon röjning av vegetation kommer därför inte att
genomföras. Däremot kan ön vid behov rensas från skräp.
Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Yrkanden
Jan Berge (MP) yrkar, med instämmande Per Sjövall (V), att kommunfullmäktige beslutar
konstatera att det genomförts åtgärder på Storön i syfte att bibehålla dess naturliga karaktär
och därmed avslå medborgarförslaget.
Jan Dickens yrkar, med instämmande av Bengt Hackberg (S), att avstyrka förslaget med
hänvisning till centrumgruppens projekt på uppdrag av kommunstyrelsen.
Stig Agnåker (C) yrkar, med instämmande av Agneta Åkerberg (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Jan Berges (MP) m fl och
Jan Dickens (S) m fl yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
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§ 220
Redovisning av uppdrag i budget 2016 – Utreda hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka.
(AU § 267, KS § 270) KS 2016-15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att uppdraget med att utreda hur ungdomsdemokratin kan öka
är redovisat.
2 Hänvisa utredningens förslag för fortsatt arbete till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-08
Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-13, § 30
Kultur- och fritidsförvaltningens utredning, Hur ungdomsdemokratin i kommunen
kan öka, 2016-08-31
Kommunstyrelsen 2016-01-12, § 7
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda
hur ungdomsdemokratin i kommunen kan öka. Arbetet skulle genomföras i samråd med
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och redovisas
senast augusti 2016.
Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat den färdiga utredningen och överlämnat
densamma till budgetberedningen. Utredningen har haft som ambition att presentera ett
genomarbetat och objektivt material som beskriver en nulägessituation och möjliga
alternativ för hur ungdomsdemokratin kan öka.
Ekonomi
Uppdraget i budget påverkar inte kommunens ekonomi. Utredningen presenterar ett förslag
på vidare arbete inkluderat öppen ungdomsverksamhet, ungdomens hus samt uppdragsstöd
och beräknar detta till en kostnad på 6 675 tkr per år de första fem åren och därefter en
kostnad på 6 175 tkr per år.
Övervägande
Kommunfullmäktige föreslås anteckna uppdraget som redovisat i och med att utredningen
och förslaget på fortsättning föreslås hänvisas till budgetberedningen.
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Yrkanden
Christina Johansson (S) yrkar, med instämmande av Per Johansson (C) och Sebastian
Ghafari (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.

44 (68)

Kommunfullmäktige 2016-10-25

§ 221
Förändrad hantering av pensionsavsättningar.
(AU § 266, KS § 271) KS 2016-349
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Lösa upp den beslutade hanteringen av K3-effekten, där ett belopp motsvarande den ej
likviditetsförbättrande resultatförbättringen avsattes som pensionsförpliktelse. (15,9 mkr
2015-12-31 kalkylerat till ca 190 mkr under den kommande 20 års-perioden då
resultatförbättringen uppstår)
2 I delårsbokslutet 2016-08-31 lösa upp pensionsavsättningarna om 171 mkr (per 201512-31) vilka strider mot gällande redovisningsrekommendation avseende pensioner
hänförliga till före 1998.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-07
Powerpoint presentation – Förändring hantering av pensionsavsättningar 2016-09-13
KF 2016-05-31 § 133 – Årsredovisning för 2015
Utdrag ur budget 2015.
Sammanfattning av ärendet
Blandmodell innebär att intjänade pensioner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse
och pensioner intjänade efter 1998 redovisas som skuld eller försäkrats bort, vilket
Falkenberg gör. Detta innebär att Falkenberg inte har någon skuld relaterad till pensioner
intjänade efter 1998 i balansräkningen.
Fullfonderingsmodell innebär att pensionsskulden, oavsett när den uppstått, skall vara
antingen betald eller skuldförd.
Pensioner hänförliga till tiden före 1998 skall enligt gällande redovisningsrekommendation
redovisas som en ansvarsförbindelse. Falkenberg har genom ett antal avsättningar med
start 2008 frångått blandmodellen och gjort avsättningar i balansräkningen, för närvarande
186,9 mkr. Orsaken har varit att kommunen (år 2008, 65 mkr, 2009; 58 mkr och 2010; 58
mkr totalt 181 mkr) av försiktighetsskäl reserverat medel för en pensionsskuld som man
faktiskt har. För närvarande finns ett förslag på ny kommunal redovisningslag. Förslaget
innehåller ett klart ställningstagande för fullfondering istället för blandmodell. Förslaget
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väntas bli klart till bokslutet 2017 alternativt 2018. Oavsett hur lagstiftaren beslutar tänker
Falkenberg följa beslutet.
Med tanke på detta valde ekonomiavdelningen i bokslutet 2015, då det nya lagförslaget var
känt, att avvakta med en justering av de felaktiga avsättningarna.
Motiveringen var att årsredovisningen blir förändrad av principförändringar tre gånger på
lika många år: Från nuvarande läge (2015) till blandmodell (2016) till den sannolika
fullfonderingsmodellen (2017 eller 2018).
K3 hanteringen:
2014 beslutades en ny rekommendation för hantering av avskrivningar och underhåll av
fastigheter. Komponentavskrivningar infördes vilket innebar att hus indelades i
komponenter med olika avskrivningstid beroende på ekonomisk livslängd. Tidigare kunde
en byggnad skrivas av på t ex 33 år oavsett husets beståndsdelar. Förändringen innebar
även att reparationer och underhåll, som tidigare kostnadsförts, nu skulle aktiveras och
skrivas av på komponentens ekonomiska livslängd.
Konsekvensen för kommuner och företag blev att resultatet förbättrades ganska mycket de
första åren efter införandet. (I Falkenbergs fall ca 15 mkr 2015 därefter fallande till 0 kr
under 25 år, totalt ca 190 mkr)
Det förbättrade resultatet ger inte någon motsvarande likviditetsförstärkning då utbetalning
sker oavsett om man kostnadsför (tidigare regel) eller aktiverar (ny K3 regel) reparationen
av ett hus. Förändringen leder alltså till att kommunen blir "lurad" ett antal år framåt!
Resultatet blir bättre men likviditeten oförändrad. Risken för att kommunen drar på sig
kostnader som inte är finansierade är uppenbar. I budgetberedningen 2014 fick
ekonomiavdelningen i uppdrag att se över hur kommunen skulle hantera effekten på ett
ekonomiskt bra sätt. Förslaget blev att sätta av resultatförbättringen till pensioner, en skuld
vi visste fanns men som inte var skuldförd i balansräkningen på grund av regelverket,
blandmodellen.
Då kommunrevisorerna, trots de goda avsikterna, är fortsatt mycket kritiska till
pensionsavsättningen känns det trots allt ohållbart att avvakta att det nya lagförslaget träder
i kraft. Ansvariga politiker och tjänstemän som egentligen bara vill ta ansvar för
kommunens ekonomi måste få arbetsro. Därför rekommenderar ekonomiavdelningen att
kommunen snarast återgår till att följa gällande blandmodell för pensioner.
Ekonomi
Resultatförbättring 2016 ca 15 mkr utan motsvarande likvida medel. Avtagande till noll
efter ca 25 år totalt 190 mkr.
Resultatförbättring mot budget ca 6 mkr 2017, avtagande till 0 efter ca 10 år totalt ca 40
mkr. Detta på grund av att avsättningen från 2008-2010 på 181 mkr löses upp parallellt
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Övervägande
Vid ett införande av fullfonderingsmodell elimineras möjligheten till nuvarande K3
anpassning då hela pensionsskulden skall skuldföras. Detta aktualiserar en eventuell annan
lösning på hantering av det förbättrade resultatet som K3 regelverket skapar.
Alternativt accepterar kommunen det faktum att resultatet är förstärkt ett antal år, väl
medvetna att motsvarande likviditet inte genererats.
Den alternativa lösningen är att justera kommunens resultatkrav (årets resultat dividerat
med skatter och bidrag) motsvarande resultatförbättringen. I Falkenbergs fall blir det ca 15
mkr 2015 därefter fallande till 0 kr ca 25 år senare (totalt ca 190 mkr). Detta var ett
alternativ 2014 men förkastades då.
Alternativet är fortfarande möjligt och innebär att kommunen måste fatta nytt beslut
avseende resultatkravet för god ekonomisk hushållning. Nuvarande beslutade resultatkrav
2 % skulle då ersättas av ca 2,7 % år 2017 linjärt fallande till 2 % under kommande 25 år
då avskrivningarna hunnit ikapp och jämviktsläge på nytt råder.
2014 tyckte vi att detta förslag var sämre än att sätta av till en pensionsskuld som var
verklig. Men nuläget, med en fullfonderingsmodell på gång, innebär att alternativet
aktualiseras på nytt.

Sammanträdet ajourneras 19.20-19.30
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§ 222
Delårsredovisning tertial 2 för kommunen.
(AU § 304, KS § 273) KS 2016-121
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna delårsbokslut (tertial 2) för januari – augusti 2016.
Beslutsunderlag
Delårsrapporten januari – augusti 2016
Revisorernas granskning av delårsrapport tertial 2
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat delårsbokslut för januari
till och med augusti 2016.
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§ 223
Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda - nu fråga om möjlighet till återinförande av vice
ordförande i kommunala bolagen.
(AU § 284, KS § 275) KS 2015-416
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2 Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga
ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
3 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga
revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige vad
avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Utredning från kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-15
Kommunfullmäktige 2016-06-28 § 173
Kommunfullmäktige 2016-02-23, § 62
Arbetsgivarutskottet 2015-12-17, § 51
Kommunfullmäktige 2014-11-25, § 214
Kommunfullmäktige 2014-06-24, § 123
Arbetsgivarutskottet 2014-05-08, § 27
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-23 § 62 fått följande
yrkande antecknat i protokollet: Arbetsgivarutskottets beslut angående arvodesreglementet
för 2016 bör ses över för ställningstagande till om beslutet kan anses rymmas inom
utskottets delegation eller bör tas upp till behandling i kommunfullmäktige.
Arbetsgivarutskottet, vilken även är arvodeskommittén, gör inför varje ny mandatperiod en
översyn av Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg
kommun. Inför nuvarande mandatperiod tog arvodeskommittén fram och beslutade om
förslaget om arvoden som antogs av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-06-24 §
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123. I arvodeskommitténs översyn ingick även översyn av bolagens ersättningar. Bland
annat ingick förändringen att inget fast arvode betalas ut till vice ordförande i bolagen då
denna funktion inte längre skulle vara kvar. Förslag till förändringar skickas även till
bolagen som rekommendation. Vanligtvis tas sådana bestämmelser upp vid
bolagsstämman.
I kommunfullmäktiges beslut inför varje ny mandatperiod uppdras åt arvodeskommittén att
under kommande mandatperiod, i enlighet med bestämmelserna, årligen göra översyn av
årsarvode, det begränsade arvodets storlek samt arvode för sammanträde och övrig
ersättningsberättigad tjänstgöring. Inför 2016 tog arvodeskommittén beslut om
löneutvecklingen inom kommunal verksamhet och detta beslut innefattade även
rekommendation till förändringar avseende bolagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-25 § 214 att ta bort uppdraget som vice
styrelseordförande i Falkenbergs Stadshus AB, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs
Bostads AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Falkenbergs Näringsliv AB samt
Destination Falkenberg AB. Vice ordförande i Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) togs
inte bort med hänvisning till att bolaget är delägt med Varbergs kommun. Vid debatt i
kommunfullmäktige 2016-06-28 i det aktuella ärendet uppkom återigen frågan kring vice
ordförandeskapet i de helägda kommunala bolagen. Kommunfullmäktige beslutade 201606-28 § 173 att återremittera ärendet med motiveringen ”för att utreda möjligheten att
återinföra vice ordförande i bolagen”.
Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sin utredning att det inte finns något, i vare sig
aktiebolagslagen eller kommunallagen, som förhindrar att Falkenbergs kommun återinför
vice ordförandeskapet i de helägda kommunala bolagen. Det finns inte heller något som
hindrar att det sker under pågående mandatperiod. Det krävs dock att:
1. Kommunfullmäktige fattar beslut om att återinföra vice ordförande i de kommunala
helägda bolagen.
2. Kommunfullmäktige fattar beslut om att ändra bolagens bolagsdokument i enlighet med
punkt 1. Därefter måste respektive bolag anmäla ändringen hos Bolagsverket.
3. Kommunfullmäktige förrättar val av vice ordförande i respektive bolags styrelse bland
de befintliga styrelseledamöterna.
Ekonomi
Det kommer att bli en ekonomisk påverkan eftersom ärendet rör arvodering. Denna
kommer att framgå av Argus beräkning.
Övervägande
Personalavdelningen anför följande. Enligt aktiebolagslagen (ABL) är det bolagsstämman
som fattar beslut om arvode. I ABL 8 kap. 23 § a: Bolagsstämman skall besluta om arvode
och annan ersättning förstyrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Av
exempelvis Falkenbergs Bostads AB:s ägardirektiv framgår av Bolagsordningens § 11
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Ärenden på ordinarie bolagsstämma p.8 att ett av de ärenden som skall tas upp på ordinarie
bolagsstämma är fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter. Förfarandet hittills har alltså varit att arvodeskommittén gör en mer
omfattande översyn inför ny mandatperiod, att kommittén på egen hand beslutar om årliga
förändringar och att de kommunala bolagen rekommenderas att följa arvodeskommitténs
förslag. I aktuellt ärende kan oklarhet ha uppstått i vad mån borttagande av fast arvode för
vice ordförande i bolagen var en sådan stor förändring att den borde behandlats av
kommunfullmäktige. Arvodeskommittén såg frågan mera som en naturlig följd av att
funktionen togs bort och översände därmed rekommendationen till respektive bolag på
vanligt sätt. Ett alternativ till nuvarande beslutsordning är att arvodeskommitténs förslag,
inför varje ny mandatperiod och i det fall större förändringar görs, förs upp till
kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutar sedan rekommendera de
kommunala bolagen att följa beslutet genom att anta förslaget vid bolagsstämman.
Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att det är möjligt att återinföra vice
ordförande i de helägda kommunala bolagen. Det är dock en politisk fråga att avgöra
huruvida man väljer att göra så eller inte. På grund av detta lägger inte
kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut utan överlämnar till
kommunstyrelsen att ta ställning till vilket beslutsförslag som skall lämnas till
kommunfullmäktige. Nedan presenteras två alternativa beslutförslag, beroende på om man
väljer att återinföra vice ordförande eller inte.
Förslag till beslut
Alternativ 1
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Inte återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen.
3. I de helägda kommunala bolagen utbetalas fast arvode enbart till styrelsens
ordförande.
Alternativ 2
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2. Återinrätta vice ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga
ändringar i bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige.
3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att dels ta fram förslag till nödvändiga
revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna förslag till kommunfullmäktige
vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
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Yrkanden
Ingemar Stridh (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 224
Slutredovisning investeringsprojekt Söderskolans kök.
(AU § 295, KS § 278) KS 2014-407
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Söderskolans kök till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Tekniska nämnden 2016-08-31, § 53
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och projektenheten har genomfört ombyggnation av Söderskolans kök. Köket var
drabbat av genomgående fuktproblem och logistiken i köket var dålig. I samråd med
kökspersonal och verksamheten på skolan togs ett förbättringsalternativ fram för
ombyggnation.
Ekonomi
Projektets budget var 10 000 tkr och totalt utfall är 9 981 tkr. Projektet lämnar ett överskott
på 19 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 225
Slutredovisning investeringsprojekt Tallgläntan.
(AU § 296, KS § 279) KS 2016-155
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Tallgläntan till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-15
Tekniska nämnden 2016-08-31 § 52
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och projektenheten har fått i uppdrag att genomföra nybyggnation av ”Nya
Tallgläntan” med 80 lägenheter, varav 30 är korttidsboende och resterande är för särskilt
boende (demens). I byggnaden ryms även nytt storkök för 1 500 portioner samt en
administrativ del med sjukgymnastik och mötesrum. I utemiljön har det skapats en
Sinnenas Trädgård för boende och besökare. I projektet ingår rivning av gamla Tallgläntan
(ej hus A), efter inflyttning av boende i nya Tallgläntan.
Ekonomi
Projektets budget var 161 000 tkr och totalt utfall är 142 700 tkr. Projektet lämnar ett
överskott på 18 300 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 226
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.
(AU § 278, KS § 286) KS 2016-37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-06-30 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-08
Socialnämnden 2016-08-24, § 127
Rapport – ej verkställda beslut, 2016-06-30
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

55 (68)

Kommunfullmäktige 2016-10-25

§ 227
Utbetalning av partistöd 2017 samt ändring av indexuppräkning.
(AU § 261, KS § 240) KS 2016-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utbetala partistöd för 2017, i enlighet med regler för kommunalt partistöd, till samtliga
partier som är representerade i kommunfullmäktige.
2 Informera partierna om att de underlag som lämnats in 2016 inte fullt ut uppfyller
kraven på särskild redovisning respektive granskningsrapport, varför motsvarande
material inte kommer att kunna ligga till grund för att erhålla partistöd kommande år.
3 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att under hösten 2016 sammankalla
partirepresentanter till ett informationsmöte för att tydliggöra formalian för partistöd
samt hur underlagen bör utformas.
4 Fastställa att uppräkning av partistödet från och med 2016 skall ske med KPIF-KS
index då SCB inte längre beräknar KPIX index som anges i de av fullmäktige fastställda
”Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun”.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-23
Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.
Moderata Samlingspartiet – balansräkning och resultaträkning, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse
Sverigedemokraterna – årsrapport, årsrapportkommentar
Vänsterpartiet – protokoll för årsmöte, bokslut, revisionsberättelse
Centerpartiet – resultaträkning, revisionsberättelse
Kristdemokraterna – redogörelse hur det kommunala partistödet använts,
granskningsrapport
Liberalerna – redovisning av kommunalt partistöd, revisionsberättelse, granskningsrapport
Socialdemokraterna – resultaträkning, revisionsberättelse
Miljöpartiet – redovisning av partistöd undertecknad av revisor
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. Det lokala
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Enligt reglerna
måste fullmäktige fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts
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för sitt ändamål och hur redovisningen ska lämnas in. Vidare ska redovisningen granskas
av en av respektive parti utsedd granskare. Fullmäktige ska sedan årligen fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Enligt kommunallagen 2 kap. 11 § ska partiernas redovisning och
granskningsintyg lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång, dvs 30 juni. Av samma lagrum framgår att fullmäktige får
besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport i tid.
Den 24 juni 2014, § 110, fastställde fullmäktige Falkenbergs kommuns regler för
kommunalt partistöd. Av reglerna framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i
kommunallagen 2 kap 9 § (för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin).
Vidare framgår att det till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Av reglerna
framgår också att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har
lämnat in handlingar innan 1 juli 2016. Vid genomgång av underlagen kan konstateras att
dessa i flera fall inte uppfyller kraven på redovisning och granskningsrapport enligt ovan.
Vid en jämförelse med handlingarna som lämnades in förra året så är de i flera fall
motsvarande de som nu inkommit. Kommunfullmäktige beslutade då, 2015-09-20, § 151,
att betala ut partistöd till samtliga partier.
Ekonomi
Partistödet består av ett ursprungligt grundbelopp på 35 000 kr per parti i
kommunfullmäktige och 37 900 kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige.
Stödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) 2014. Då
SCB inte längre beräknar KPIX kommer stödet from 2016 istället att räknas upp enligt
KPIF-KS, vilket enligt SCB är närmaste motsvarigheten. Beloppet är uträknat efter SKL
prognos över KPIF-KS index från cirkulär 16:17, 2016-04-28 och kommer att justeras efter
KPIF-KS faktiska utfall 2016. Procentuell förändring 2017 enligt prognosen är 1,5.
Partistödet uppgår till en totalkostnad på 2 279 884 kr för kommunen 2017. Det fördelas på
följande vis:
Parti
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderata Samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Partistöd
426 532 kr
114 154 kr
114 154 kr
114 154 kr
387 484 kr
738 909 kr
270 343 kr
114 154 kr
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Övervägande
Av förarbetena till lagändringen anges bl.a. följande. Syftet med de nya reglerna kring
partistöd var att någon form av uppföljning av de kommunala partistöden bör ske, då
utbetalningen innebär att offentliga medel överförs till enskilda organisationer. Inte minst
ansågs det vara ett berättigat intresse för kommunmedlemmarna att få ett visst mått av
insyn i hur skattemedel används. Så trots att kommunerna inte gör någon prövning av hur
partistödet använts bör det krävas att partierna redovisar användningen.
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att regelverket tillämpades första gången
2015 och att fullmäktige då beslutade att utbetala partistöd med utgångspunkt från de då
inlämnade underlagen. Vid genomgången i år har konstaterats att underlagen inte är helt
tillfyllest, även om flera av dem motsvarar det som gavs in förra året. Mot bakgrund av
detta, och oaktat formuleringen i kommunens regler för partistöd (att partistöd inte
utbetalas om korrekta underlagen inte lämnats in), bedömer kommunstyrelseförvaltningen
det som rimligt att utifrån de inlämnade underlagen föreslå kommunfullmäktige utbetala
partistöd till samtliga partier. Dock är det ytterst väsentligt att säkerställa att partierna
framöver får tydlig information kring vad för underlag som ska ges in samt hur de bör
utformas. Framöver accepteras inga avsteg från reglerna utan det krävs att fullständig
redovisning och granskningsrapport lämnas inom föreskriven tid för att utbetalning ska
ske.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 228
Option Kattegatt offshore. (AU § 232, KS § 243) KS 2016-315
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela Agrivind AB att såväl Falkenberg Energi AB som Falkenbergs kommun, i
enlighet med beslut i Falkenberg Energi ABs styrelse, avstår från optionen i punkt 2.3 i
tilläggsavtalet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-22
Styrelseprotokoll Falkenberg Energi 2016-07-04
PM Kattegatt Offshore, Jens Melin 2016-06-23
Aktieöverlåtelseavtal, Agrivind och Falkenberg Energi 2008-07-10 samt tilläggsavtal
2010-12-29
Sammanfattning av ärendet
2008 sålde Falkenberg Energi hela sitt innehav (51 %) i Favonius till den andre ägaren
Agrivind. Favonius verksamhet är helt inriktat på att projektera och uppföra en
gruppstation för vindkraft i allmänt vatten utanför Falkenberg. Företaget har fått
erforderliga tillstånd för att bygga 50 vindkraftverk.
Enligt försäljningsavtalet och tilläggsavtalet, daterat 2010-12-29, ska Falkenberg Energi
erhålla en tilläggsköpeskilling om 30 MSEK om och när projektet är realiserat och
samtliga verk har tagits i drift. Avtalen innehåller även en option för Falkenberg Energi,
alternativt, Falkenbergs kommun att förvärva max 5 vindkraftverk på marknadsmässiga
villkor, tilläggsavtalet punkt 2.3.
Vid ett möte mellan företrädare för Agrivind, Falkenbergs kommun och Falkenberg Energi
den 3 maj 2015 diskuterades förutsättningarna att förverkliga projektet. Enligt Agrivinds
bedömning förväntas investeringskostnaden på verken vara ca 150 Mkr/verk. De inledande
stegen i projektet är att sätta upp en vindmätningsmast och undersöka bottenförhållandena
individuellt för varje fundament. Detta för att kunna välja fundamentskonstruktion och
utföra dimensionerade beräkningar. Då detta ännu inte är gjort finnas det inget annat
beslutsunderlag än uppskattningar. Detta gör att projektet är förknippat med stora risker
vid denna tidpunkt. Agrivind står inför att hitta finansiering till projektet, för att inte
försvåra det arbetet ber de Falkenbergs kommun att avstå från optionen.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi direkt, men på sikt kan beslutet underlätta för
Agrivind att hitta finansiärer som kan förverkliga projektet och på så sätt skapa
arbetstillfällen i Falkenberg.
Övervägande
På grund av risker i projektet och höga investeringskostnader föreslår styrelsen i
Falkenberg Energi att avstå från optionen i tilläggsavtalets punkt 2.3.
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§ 229
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen
Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2015.
(AU § 263, KS § 250) KS 2016-328
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan lämnas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-22
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens
förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan för år 2015. 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 föreslås att beviljas ansvarsfrihet.
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§ 230
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017.
(AU § 264, KS § 268)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2017 enligt
kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag 2016-08-30.
Sammanträdena börjar kl 16.00 om inte annat anges.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-30
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§ 231
Val av ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel i Halland. (KF § 195) KS 2016-319
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Gunnar Andersson (S) som ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel i Halland.
Ärende
Britt-Marie Jonsson (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i gemensam
nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland. KF § 195/2016. Förslag till fyllnadsval
föreligger nu.
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§ 232
Avsägelse från Isabelle Liljert (SD) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning och valnämnd. KS 2016-343
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Isabelle Liljert (SD) entledigande från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och valnämnd.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
3 Utse Christian Klang (SD) om ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
4 Utse Christian Klang (SD) som ny ersättare i valnämnd
Ärende
Isabelle Liljert (SD) har 2016-09-14 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning och valnämnd.
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§ 233
Avsägelse från Christian Dahlqvist (C) från uppdraget som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. KS 2016-377
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Christian Dahlqvist (C) entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
2 Utse Anna Andersson (C) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden
3 Utse Sven-Olof Lundin (C) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ärende
Christian Dahlqvist (C) har 2016-09-28 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
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§ 234
Avsägelse från Donjeta Mlinaku (S) från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige. KS 2016-379
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Donjeta Mlinaku (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
Ärende
Donjeta Mlinaku (S) har 2016-09-28 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 235
Avsägelse från Jeanette Synnergren (S) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige. KS 2016-433
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Jeanette Synnergren (S) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
Ärende
Jeanette Synnergren (S) har 2016-10-25 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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§ 236
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens protokoll 2016-09-07 utvisande att Susanne Råbius (MP) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Sophia Nilsson. KS 2016-321
Länsstyrelsens beslut 2016-08-18 angående överklagande av antagande av detaljplan för
Skrea 2:39 m fl har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft den 2016-09-22.
KS 2010-449
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-10-25
Ärende: Anmälan av medborgarförslag

Bilaga KF § 203 a)

Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Tore Holmefalk (C)

Ja Nej Avstår Ej närv
Filip Bertilsson (M)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmström
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Yen Gunnarsson (S)

X
X
X

Agneta Åkerberg (C)

X

X
X
X

Per Svensson (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Rebecka Kristensson (S)

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
Anita Andersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

Christina Johansson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gert Persson (M)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
31 9

Summa

10

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-10-25
Ärende: Anmälan av medborgarförslag

Bilaga KF § 203 c)

Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Tore Holmefalk (C)

Ja Nej Avstår Ej närv
Filip Bertilsson (M)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmström
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X
X
X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

X
X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
Anita Andersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

Christina Johansson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gert Persson (M)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
31 8

Summa

11

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-10-25
Bilaga KF § 209
Ärende: Motion om att beslut gällande mottagande av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i
kommunfullmäktige
Ja Nej Avstår Ej närv
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmström
Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
Anita Andersson
Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

Christina Johansson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gert Persson (M)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
45 5

Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-10-25
Bilaga KF § 211
Ärende: Motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolor
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmström
Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
Anita Andersson
Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

Christina Johansson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gert Persson (M)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
45 5

Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-10-25
Bilaga KF § 213
Ärende: Motion om gång- och cykelväg över Ätran vid f d järnvägsbron
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmström
Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X
X
X

Per Svensson (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Rebecka Kristensson (S)

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
Anita Andersson
Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

Christina Johansson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
25 25

Summa

1

