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§ 156
Information om kommunstyrelseförvaltningens verksamhet.
KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Rolf Landholm, kommunchef; Marie Pettersson, administrativ chef; Mustapha Radi,
arbetsmarknadschef; Jan Fritz, ekonomichef; Therése Lundgren, personalchef och Maria
Viidas, utvecklingsledare; informerar om verksamheterna inom kommunstyrelseförvaltningen.

Avtackning av kommunchef Rolf Landholm
Ordförande GunMarie Stenström tackar kommunchef Rolf Landholm för de gångna åren
och önskar honom lycka till framöver samt överlämnar en blombukett å
kommunfullmäktiges vägnar.
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§ 157
Rapport Attraktionskraft Falkenberg. (AU § 191, KS § 193)
KS 2016-149
Kristjan Fannar, Destination Falkenberg AB, informerar om Attraktionskraft Falkenberg.
Ajournering kl 17.25-17.45
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna rapporten för Attraktionskraft Falkenberg.
2 Rapporten ska utgöra underlag för fortsatt utveckling och marknadsföring av
Falkenberg som plats.
3 Ge kommunchefen i uppdrag att implementera platsvarumärkesarbetet i den kommunala
verksamheten.
Beslutsunderlag
Rapport Attraktionskraft Falkenberg
Sammanfattning av ärendet
Under 2015 och 2016 har Falkenbergs kommunorganisation med bolag lett och samordnat
arbetet för att definiera ett varumärke för Falkenberg som plats. Arbetsprocessen har
kallats ”Attraktionskraft Falkenberg” och genomförts tillsammans med invånare, företag
och föreningar.
Platsvarumärkesarbetet syftar till att stärka Falkenbergs konkurrens- och attraktionskraft så
att fler väljer att bo, besöka och driva sina företag i kommunen. Genom att aktivt verka för
en hållbar tillväxt skapas goda förutsättningar för en fortsatt fungerande välfärd och god
samhällsservice. Det bidrar även till att fler kan och vill bidra till en ännu mer spännande
och kreativ livsplats.
Ekonomi
Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi. I dagsläget finns inga medel avsatta
för det fortsatta arbetet. Att se över ekonomiska förutsättningar och ramar för arbetet ska
ingå som del av kommunchefens uppdrag att implementera platsvarumärkesarbetet i den
kommunala verksamheten.
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Övervägande
Rapporten ger en riktning för hur kommunen kan jobba vidare med platsutvecklingen.
Destinationsutvecklingen går ut på att skapa förutsättningar för Falkenberg som en
attraktiv plats.
Detta arbete ligger helt i linje med kommunens vision: "Vi växer för en hållbar framtid"
där kommunen tydliggör sin ambition att växa och vara minst 50 000 invånare 2030.
Eftersom platsutvecklingen så starkt är kopplad till kommunens vision är det därmed också
viktigt att hela kommunorganisationen känner ansvar för det arbetet och att det integreras i
övrig kommunal verksamhet. Tillväxtverket har tydligt uttryck i rapporten ”Utveckling av
hållbara turistdestinationer” från 2015 att det är problematiskt att destinationsutvecklingen
inte tydligare kopplas till samhällsutvecklingen. Rapporten lyfter fram det offentligas roll i
destinationsutvecklingen och att destinationsutveckling är och behöver vara en del av den
övergripande planeringen av samhället för att få genomslag. Detta är just ambitionen för
det fortsatta arbetet med Attraktionskraft Falkenberg. I rapportens rekommendationer står
att ett samordnat arbetssätt kan synliggöra de samlade insatserna och säkerställa att de
inte motverkar varandra. En nyckeluppgift blir därför att harmoniera de olika insatserna
för att skapa gemensam dragkraft. Det är viktigt att kommunfullmäktige anger riktningen
för det vidare arbetet så att det kan lyftas in i förvaltningarnas arbete och bli en faktor att ta
hänsyn till i Falkenbergs framtida samhällsutveckling.
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§ 158
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2016-73
a) Ingemar Stridh (M) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande MariLouise Wernersson (C) angående ansvar som ordförande i Destination Falkenberg
AB med anledning av kostnad för entledigande av VD i bolaget.
Mari-Louise Wernersson (C) besvarar den enkla frågan.
Debattinlägg görs av Ingemar Stridh (M).
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§ 159
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Stig Agnåker (C); Motion om byggnation av bostäder i kommunens inland. KS 2016-279
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§ 160
Anmälan av medborgarförslag.
Inga nya medborgarförslag anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 161
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 162
Fabo:s förvärv av fastigheten Falkenberg Spettet 1.
(AU § 209, KS § 214) KS 2016-266
Christian Kylin, VD i FaBo, informerar i korthet om förvärvet av Falkenberg Spettet 1.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Mot bakgrund av vad som redovisats kring omständigheterna i ärendet och den brådska,

över vilken FaBo inte kunnat råda, anteckna till protokollet att ärendet härmed är
rapporterat till kommunfullmäktige.
2 Erinra FaBo:s styrelse och VD om att ärenden av den här aktuella typen enligt

ägardirektiven ska underställas såväl Falkenbergs Stadshus AB som
kommunfullmäktige innan FaBo:s styrelse fattar beslut i ett sådant ärende.
3 Uppdra åt kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, och Falkenbergs

Stadshus AB, inom ramen för det i ägardirektiven angivna uppföljningsansvaret för
dotterbolagen, granska FaBo:s rutiner och handläggning av denna typ av ärenden.
Kommunstyrelsen och Falkenbergs Stadshus AB ska därefter återkomma till
kommunfullmäktige med redovisning av granskningen.
4 Kommunfullmäktige utser styrelse för dotterbolaget som äger fastigheten Falkenbergs

Spettet 1.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-20
Falkenbergs Stadshus AB protokoll 2016-06-17
Falkenbergs Bostads AB protokoll 2016-06-03
PM Spettet 1, 2016-05-20
Aktieöverlåtelseavtal, 2016-06-03
Sammanfattning av ärendet
FaBo har genom en aktieöverlåtelse från NPF Sweden Holding AB förvärvat fastigheten
Falkenberg Spettet 1 (NPF Sweden 6 AB) för en köpeskilling om 58 500 tkr. FaBo:s
styrelse fattade beslut om förvärvet den 3 juni 2016, § 74. Förvärv av denna storlek ska
underställas såväl Falkenbergs Stadshus AB som kommunfullmäktige. Falkenbergs
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Stadshus AB har beslutat att, vid sammanträde den 17 juni 2016 § 59, föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1. Mot bakgrund av vad som redovisats kring omständigheterna i ärendet och den brådska,
över vilken FaBo inte kunnat råda, anteckna till protokollet att ärendet härmed är
rapporterat till kommunfullmäktige.
2. Erinra FaBo:s styrelse och VD om att ärenden av den här aktuella typen enligt
ägardirektiven ska underställas såväl Falkenbergs Stadshus AB som kommunfullmäktige
innan FaBo:s styrelse fattar beslut i ett sådant ärende.
3. Uppdra åt kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, och Falkenbergs
Stadshus AB, inom ramen för det i ägardirektiven angivna uppföljningsansvaret för
dotterbolagen, granska FaBo:s rutiner och handläggning av denna typ av ärenden.
Kommunstyrelsen och Falkenbergs Stadshus AB ska därefter återkomma till
kommunfullmäktige med redovisning av granskningen.
Ekonomi
Investeringen sker via kommunens helägda fastighetsbolag FaBo. FaBo har utifrån ett
långsiktigt perspektiv analyserat fastighetsaffären och funnit densamma lönsam för
företaget.
Övervägande
Falkenbergs Stadshus AB:s styrelseordförande Boris Lennerhov har vid bolagets
sammanträde 2016-06-17 redogjort för reglerna i ägardirektiven. FaBo:s
styrelseordförande Anette Ivarsson och vd Christian Kylin har redogjort för anledningen
till att regelverket åsidosatts, de menade att affärens snabba avslut var påkallad av kort
tidsfrist i erbjudandet och bedömningen att affären var bra för kommunens möjlighet att
långsiktigt säkerställa behovet av exploateringsmark för bostäder.
Yrkanden
Georgia Ferris (KD) yrkar, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Rie Boulund (M),
Per Svensson (S), Marcelle Farjallah (S), Dahn Persson (S), Sara-Lena Bjälkö (SD), Tore
Holmefalk (C), Claës-L Ljung (M), Lars Fagerström (L), Per Sjövall (V), Shlomo Gavie
(C) och Mari-Louise Wernersson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 163
Motion om att starta en fritidsbank. (AU § 159, KS § 206)
KS 2016-62
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta en
fritidsbank.
2 Kultur- och fritidsnämnden återkommer med en redovisning senast november 2016.
3 Anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-04-05
Motion om uppstart av en fritidsbank, 2016-02-16
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M) har inkommit med en motion om uppstart av en fritidsbank i
Falkenbergs kommun. Tanken är att fritidsbanken lånar ut idrottsutrustning utan kostnader,
vilket motionären likställer med bibliotek. Artiklarna skänks av privatpersoner eller
föreningar. Fritidsbanker finns idag i ett antal kommuner och drivs ofta av föreningslivet i
samarbete med kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning berett ärendet i samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen, vilken har en positiv inställning till motionens
andemening. Dock anser arbetsmarknadsavdelningen att den bör anses behandlad och
därefter att kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda förutsättningarna att inrätta en
fritidsbank.
Ekonomi
Förslaget att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjligheterna till ett eventuellt
inrättande av en fritidsbank påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
I Falkenbergs kommun pågår ständigt förebyggande arbete mot utanförskap under barn
och ungas uppväxt inom olika verksamheter, men också i samarbete över
förvaltningsgränserna. Uppväxtvillkoren för unga ser olika ut och debatten om
barnfattigdom är återigen aktuell. En fritidsbank i Falkenbergs kommun skulle kunna öka
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möjligheterna för fler människor att känna sig inkluderade, kunna spontanidrotta och få
chans att testa på idrott. Det kan också underlätta för barn och unga att delta i olika
fritidsaktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med i. Att tillvarata fritids- och
idrottsutrustning som annars riskerar att slängas eller inte användas, bidrar till en mer
hållbar miljö.
Arbetsmarknadsavdelningen är dock kritisk till motionens text om att fritidsbanken ska
vara ämnad endast för de som är ekonomiskt utsatta. En tanke med fritidsbank är att
tillgängliggöra en social fritid för alla barn och unga som har intresse, oavsett ekonomisk
bärkraft. Vidare är arbetsmarknadsavdelningen av uppfattningen att det inte ska tas hänsyn
till boendeort för möjlighet att nyttja fritidsbanken. För att Falkenbergs kommun ska växa
krävs hänsyn och välkomnande för barn och unga som är folkbokförda både i och utanför
kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsmarknadsavdelning har samrått med kultur- och
fritidsförvaltningen, vilka stödjer förslaget att utreda förutsättningarna för en uppstart av en
fritidsbank i Falkenbergs kommun. Arbetsmarknadsavdelningen anser att en fritidsbank i
Falkenbergs kommun inte är en arbetsmarknadsfråga och ärendet bör därmed höra hemma
inom föreningslivet. Då motionens andemening tas tillvara, men förslaget istället bör
åligga kultur- och fritidsnämnden, anser arbetsmarknadsavdelningen att motionen ska
anses behandlad.
Yrkanden
Filip Bertilsson (M) yrkar, med instämmande av Sara-Lena Bjälkö (SD), Marcelle
Farjallah (S), Per Svensson (S), Per Johansson (C), Bengt Hackberg (S), Lars Fagerström
(L), Christina Johansson (S), Jan Berge (MP), Yen Gunnarsson (S) och Christer Norrman
(M), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V) yrkar, med instämmande av Marcelle Farjallah (S), Per Svensson (S),
Bengt Hackberg (S), Lars Fagerström (L), Christina Johansson (S) och Yen Gunnarsson
(S), på tillägg enligt följande: att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta en kommunalt driven fritidsbank.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter proposition
på Mikael Hallbergs (V) m fl tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Mikael Hallbergs (V) m fl tilläggsyrkande.
Omröstning begärs beträffande Mikael Hallbergs (V) m fl tilläggsyrkande.
Omröstningsproposition
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till Mikael Hallbergs (V) m fl tilläggsyrkande.
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Omröstningsresultat
Med tjugonio (29) Ja-röster, tjugoen (21) Nej-röster och en (1) frånvarande ledamot
beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet. Hur var och en röstade framgår av
bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 163
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§ 164
Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom.
(AU § 167, KS § 207) KS 2015-376
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden att genom barn- och ungdomspolicygruppen utreda behov och
presentera förslag på tänkbara åtgärder mot socialt utanförskap beroende på ekonomisk
utsatthet bland barn och unga i Falkenbergs kommun.
2 Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast december 2016.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-04-19
Socialnämnden 2016-03-23, § 47
Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom, 2015-11-24
Sammanfattning av ärendet
Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har inkommit med en motion om att Falkenbergs
kommun ska upprätta en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som
säkerställer att inga barn och unga diskrimineras mot bakgrund av ekonomisk bärkraft.
Motionärerna skriver att 746 barn i Falkenbergs kommun lever i vad organisationen Rädda
barnen definierar som fattigdom, det vill säga att familjens inkomst inte räcker till
nödvändiga utgifter alternativt att familjen är beroende av försörjningsstöd. Vidare menar
motionärerna att barn och unga som lever i fattigdom tenderar att fastna i utanförskap
genom hela livet.
Socialnämnden ställer sig positiva till förslaget att utarbeta en kommunal handlingsplan
mot barnfattigdom. Nämnden menar att en samverkansgrupp skulle kunna inrättas
bestående av både interna och externa intressenter för att behandla områden som
exempelvis berörda aktörers ansvarsområden och arbetssätt mot barnfattigdom. Vidare
menar socialnämnden att det är av värde att det utarbetas strategier för att uppmärksamma
faktorer som begränsar ekonomiskt utsatta barn och unga, vilket även nämns i motionen.
Dock framgår det i socialnämndens yttrande en kritik mot motionens många och specifika
att-satser kring vad handlingsplanen bör bestå i, vilka det enligt yttrandet bör vara upp till
varje nämnd att själv besluta om.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas beroende på vilka eventuella åtgärder som vidtas, samt
dess innehåll och utformning. Ekonomin får specificeras närmare som del av utredningen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning att det är angeläget att
belysa den problembild motionärerna beskriver som rör barnfattigdom. Ekonomisk
utsatthet bland barn och unga leder till direkta konsekvenser för dem som berörs, men
risken finns även för att det utvecklas ett socialt utanförskap på längre sikt.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas andemening, men ser samtidigt en
problematik i motionens att-satser, eftersom dessa i varierande grad bryter ut detaljerat
innehåll i befintliga riktlinjer och regelverk som de olika nämnderna arbetar efter i
dagsläget. Att kommunfullmäktige ska detaljstyra nämndernas verksamheter i enlighet
med motionens att-satser menar kommunstyrelseförvaltningen är mindre lämpligt.
Falkenberg och övriga svenska kommuner förutsätts förhålla sig till de lagar som lägger
grunden för likställighet mellan människor och ska garantera välfärd samt god livskvalitet.
De kommunala verksamheternas innehåll, tillgänglighet och utbud ska i hög utsträckning
anpassas för samtliga medborgares behov och förmågor. Efterlevnaden av sådana juridiska
åligganden kan kräva att särskilda resurser avsätts för enskilda grupper i samhället.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att ett sådant inkluderande perspektiv är en naturlig
och ständig utgångspunkt i den kommunala förvaltningen. Därför kan styrdokument som
reglerar särskilda fall, exempelvis barnfattigdom, riskera att skymma sikten för en
helhetsplan att presentera bästa möjliga nytta utifrån den kommunala kompetensen.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att det är relevant att uppdra barn- och
ungdomspolicygruppen, vilken är en samverkansgrupp med företrädare från barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen, att
utreda behov och presentera förslag på tänkbara åtgärder mot utanförskap bland barn och
unga beroende på ekonomisk utsatthet. Samverkansgruppen presenterade en utredning om
åtgärder för likvärdiga förutsättningar gällande barn och unga för kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen anser att barn- och ungdomspolicygruppen kan vara ett bra
forum för att arbeta vidare med frågorna i form av samverkansgrupp. Detta motiveras av
socialnämndens positiva yttrande samt att det har gått ett antal år sedan den senaste
översynen. Delar av den utredning som presenterades 2013 kan vara avstamp för en ny
utredning som redovisar behov och åtgärder, vilka det är upp till varje nämnd att prioritera.
I och med ovanstående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, genom
barn- och ungdomspolicygruppen, får i uppdrag att utreda behov och presentera förslag på
tänkbara åtgärder mot socialt utanförskap beroende på ekonomisk utsatthet bland barn och
unga i Falkenbergs kommun. Därmed kan motionen anses behandlad.
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Yrkanden
Per Sjövall (V) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), bifall till motionen i sin
helhet.
Rie Boulund (M) yrkar, med instämmande av Marcelle Farjallah (S), Per Svensson (S),
Sara-Lena Bjälkö (SD) och Lars Fagerström (L), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per Sjövalls (V) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 165
Motion om byaträffar i Falkenbergs kommun. (AU § 178, KS § 208)
KS 2015-365
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-12
Yttrande från Falkenbergs Näringslivs AB, 2016-05-04
Motion om byaträffar i Falkenbergs kommun, 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska
formulera riktlinjer för vilka orter som ska vara aktuella för så kallade byaträffar, samt att
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti ges möjlighet att delta på
sådana sammankomster. Syftet är att de förtroendevalda ska ha stadig dialog med de
boende på landsbygden.
Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) förmedlar i sitt yttrande att kommunen arbetar aktivt
för att stödja och lyssna till kommuninvånarna, oavsett om de är bosatta i centralorten eller
på landsbygden. Då dialogen med medborgare anses likvärdig oavsett boendeort ser inte
FNAB behov av kommunalt anordnade politiska sammankomster mellan medborgare och
förtroendevalda i motionens anda.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med ständig
dialog mellan medborgare och förtroendevalda i hela kommunen. På så sätt stärks
förtroendet för kommunen som politiskt styrd organisation. I de politiska beslut som
dagligen fattas i olika sammanhang finns en medvetenhet kring hela kommunens
välmående och likvärdighet. Det är däremot mer givande att anordna dialogmöten där och
då det finns uppenbara behov för samtal. Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed, i
likhet med FNAB:s yttrande, att det ej är erforderligt med särskilda så kallade byaträffar på
orter i inlandet just på grund av det faktum att platserna finns på landsbygden.
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Falkenbergs kommun ger idag medborgare, oavsett bostadsort, möjlighet att exempelvis
inkomma med medborgarförslag och ställa en fråga till kommunfullmäktige på
allmänhetens frågestund. Frågestunden kommer under en försöksperiod från och med år
2017 utökas från två fullmäktigesammanträden per år till samtliga sammanträden.
På så sätt öppnar Falkenbergs kommun upp för aktiva samtal och inflytande bland
kommunens alla invånare.
Då det finns ett kommunkontor i Ullared som har öppet fem dagar i veckan, där även
kommunstyrelsens ordförande kontinuerligt arbetar, anser kommunstyrelseförvaltningen
att representationen av förtroendevalda i kommunal regi är proportionerlig och likvärdig.
Kommunstyrelseordförandens vistelse i Ullared annonseras utåt för att möjliggöra för
intresserade medborgare att besöka kommunrådet och ha en dialog om frågor som berör. I
övrigt finns kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Falkenbergs kommun, som är
bosatta på olika platser i hela kommunen, tillgängliga för medborgare just i syfte att
möjliggöra dialog. Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar i övrigt de politiska
partiernas samtal med medborgare för att på så sätt få uppslag för politiska frågor och öka
möjligheterna till en bred och växande representation i det lokalpolitiska arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen ser generellt sett positivt på samtal mellan medborgare och
förtroendevalda som ökar den demokratiska förståelsen och inflytandet, men det ska finnas
fog för sammankomster om sådana anordnas i kommunal regi. Kommunalt anordnade
möten bör utgå från klara syften och identifierade behov. Några argument för att
landsbygdsbor är i ett särskilt behov av dialogmöten mer än övriga medborgare framgår
inte av motionen. Mot den bakgrunden anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
om att kommunen ska anordna så kallade byaträffar bör avslås.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Marcelle Farjallah (S) och
Lennart Torstensson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sara-Lena Bjälkös (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 166
Medborgarförslag om kommunsammanslagning.
(AU § 155, KS § 209) KS 2016-192
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-05-04
Medborgarförslag om kommunsammanslagning, 2016-04-26
Sammanfattning av ärendet
Bo Rylander har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska ingå
en kommunsammanslagning med Varbergs kommun, lämpligen efter kommande
kommunalval. Förslaget motiveras bland annat genom den gemensamma samverkan som
är gällande kommunerna emellan.
Ekonomi
Förslaget till beslut att avslå medborgarförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av vad Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting förmedlar i
sakfrågan om kommunsammanslagningar är det endast regeringen som har möjlighet att
fatta beslut som rör kommunernas och landstingens indelning. Det ges följaktligen inget
utrymme för Falkenbergs kommun att på egen hand besluta om att ingå en
kommunsammanslagning med Varbergs kommun, oavsett hur stor viljan för en
sammanslagning i vare sig Falkenberg och Varberg än må vara. Däremot framgår det i
lagtexten att regeringen vid prövning av frågor om sammanslagningar ska ta särskild
hänsyn till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av
indelningen. Vidare framgår att fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas
av en kommun eller medlem av en kommun, vilket ska inges till kammarkollegiet.
Falkenberg är en kommun med en stabil befolkningsökning över tid. Idag uppnår
invånarantalet nästan 43 000, vilket är mer än fem gånger så stort som vad förväntades av
en kommun i samband med den senaste kommunreformen under 1970-talet. Vidare har
kommunens goda ekonomiska utveckling legat till grund för att fatta stora och långsiktiga
beslut som påverkar Falkenbergs kommun framöver. Kommunen seglar generellt sätt på en
våg av positivism och klarar av de utmaningar som dagens samhälle förväntar sig av de
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kommunala verksamheterna. Kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är att
Falkenbergs kommun uppfyller uppdragen och med det lever upp till den kompetens
kommunen har mandat att ansvara för.
Kommunstyrelseförvaltningen ser således inga kvalificerade argument som talar för att
Falkenbergs kommun aktivt ska ta ställning för en sammanslagning med en annan
kommun.
Regeringens civilminister har i olika sammanhang visat intresse för att utreda alternativa
lösningar för hur kommuner ska kunna klara av att uppfylla det kommunala uppdraget och
därmed pröva dess kompetens. Att Falkenbergs kommuns fullmäktige skulle föregripa en
utredning om möjliga förslag för hur framtidens offentliga rike ska vara organiserat menar
kommunstyrelseförvaltningen vore oklokt. Medan kommunal samverkan idag är en
effektiv lösning vad gäller administration och ekonomi, vilket kommunen delar med
Varberg i en del avseenden, är det möjligt att sammanslagningar eller asymmetrisk
uppdelning (statlig fördelning av kommunala uppdrag) är alternativ för morgondagen.
Falkenbergs kommun kommer precis som tidigare fortsätta omvärldsbevakningen
beträffande den kommunala kompetensen.
Mot ovanstående övervägande anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås och kommunfullmäktige därmed inte driver frågan om att Falkenbergs kommun
ska ingå en kommunsammanslagning.
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§ 167
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Glommen. (AU § 168, KS § 210) KS 2016-82
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-09
Tekniska nämnden 2016-04-20, § 33
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Glommen, 2016-02-22
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Nordberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
påverka Trafikverket att upprätta trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Glommen genom att
anlägga en gång- och cykelväg på Glumstensvägens södra sida från rondellen till affären.
Vidare skriver förslagsställaren att det behövs hastighetsdämpande åtgärder på
Glumstensvägens 30-sträcka. Anledningen till förslagen är att förslagsställaren anser att
dagens gång- och cykelväg är riskabel att trafikera, särskilt när det är mörkt. Vidare
upplever förslagsställaren att trafiken på vägen är tung och inte tar hänsyn till gällande
hastighetsbestämmelser.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget ska avslås och förmedlar i korthet att förslagsställaren bör vända sig
till Trafikverket med sina synpunkter på hastighetsdämpande åtgärder och upprättande av
gång- och cykelväg på Glumstensvägen, eftersom det är en statlig väg. Kommunen
behandlar dock frågan i planprogram och i kommande detaljplaner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att
förslagsställarens idéer om gång- och cykelväg och hastighetsdämpande åtgärder på
Glumstensvägen i Glommen bör riktas till Trafikverket eftersom aktuell väg är statlig och
Trafikverket är ansvarig myndighet för statliga vägar. Trots att vägen är lokaliserad i
Glommen har Falkenbergs kommun inte mandat att besluta om de tänkbara åtgärder som
föreslås i medborgarförslaget.
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Men som tekniska nämnden påpekar så kommer frågan om åtgärder på Glumstensvägen
ända att behandlas av kommunen i planprogram och kommande detaljplaner. Mot
bakgrund av tekniska nämndens yttrande och det faktum att Trafikverket är ansvarig för
åtgärder förslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
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§ 168
Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Glommens
samhälle. (AU § 180, KS § 211) KS 2016-59
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-13
Tekniska nämnden 2016-04-20, § 32
Medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Glommens samhälle, 2016-02-12
Sammanfattning av ärendet
Göte Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
anlägga en gång- och cykelväg genom Glommens samhälle jämte Glumstensvägen.
Förslagsställaren anser att Glumstensvägen är smal och trafikerad, vilket innebär en fara
för gående och cyklister som färdas på vägen.
Tekniska nämnden har uppdragits att behandla ärendet och återkomma till
kommunstyrelseförvaltningen med ett beslutsförslag. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget ska avslås och förmedlar i korthet att förslagsställaren bör vända sig
till Trafikverket med synpunkterna, eftersom Glumstensvägen är en statlig väg och således
ingenting som Falkenbergs kommun har ansvar för. Dock behandlas frågan kommunalt i
planprogram och i kommande detaljplaner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att
förslagsställarens förslag om gång- och cykelväg vid Glumstensvägen i Glommen bör
riktas till Trafikverket eftersom aktuell väg är statlig och Trafikverket är ansvarig
myndighet för statliga vägar. Trots att vägen är lokaliserad i Glommen har inte
Falkenbergs kommun mandat att besluta i enlighet med de förslag förslagsställaren lyfter
fram som tänkbara åtgärder på dennes upplevda bekymmer. Då tekniska nämnden
förmedlar att frågan om gång- och cykelväg kommunalt behandlas i planprogram och
kommande detaljplaner vet nu förslagsställaren om att synpunkterna vägs in i det fortsatta
arbetet.
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Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande och det faktum att Trafikverket är ansvarig
för åtgärder anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
Yrkanden
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 169
Tertialrapport 1 för januari – april 2016. (KS § 171) KS 2016-121
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna tertialbokslut 1 för perioden januari – april 2016.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 för perioden januari-april 2016, samt nämndernas tertialuppföljningar.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat tertialbokslut 1 för perioden januari till och med april.
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Jim Hedin (SD) och
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 170
Gruebäck och Dalsberg – Beslut om nya verksamhetsområden
för VA-verksamheten (detaljplaner Västra Tröinge och Korset).
(AU § 161, KS § 181) KS 2016-17
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) i enlighet med
nedanstående.
Beslutsunderlag
Plankarta för detaljplaner Västra Tröinge och Korset
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att inrätta
verksamhetsområde för VA.
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde för detaljplaner Västra Tröinge och
Korset där detaljplan tidigare antagits samt ett område utmed väg 701 där Va-systemet har
byggts ut.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader inte uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för den del av planområdena där verksamhetsområde
tidigare ej inrättats samt för några fastigheter utmed väg 701 där VA- systemet har byggts
ut.
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§ 171
Eftra by - Beslut om nya verksamhetsområden för
VA-verksamheten. (AU § 160, KS § 182) KS 2016-17
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-och spillvatten) i Eftra by.
Beslutsunderlag
Översiktskarta över Eftra by
Länsstyrelsens beslut 2015-01-28 avseende verksamhetsområde och spillvattentjänst enligt lagen

om allmänna vattentjänster § 6 och § 51
VA-nämndens beslut 2015-05-21
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande 2015-10-21, § 70
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att inrätta
verksamhetsområde för VA.
Länsstyrelsen i Hallands län förelade 2015-01-28 Falkenbergs kommun att inrätta
verksamhetsområde för Eftra by samt att tillgodose behovet av vattentjänster avseende
spillvatten. VA-nämnden fastställde beslutet 2016-05-21 med ändring av
färdigställandetidpunkt till 2018-12-31. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrade sig i
ärendet rörande geografisk avgränsning 2015-10-21.
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde för det område i Eftra som omfattas av
Länsstyrelsens och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut. Beträffande miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut ingår några jordbruksfastigheter i Risarp som planeras för
inkoppling utan att formellt verksamhetsområde inrättas.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader ej uppstår för Falkenbergs kommun.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks- och
spillvatten för den del av Eftra by som omfattas av Länsstyrelsens beslut om kommunalt
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 och § 51.
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§ 172
Policy för internationellt samarbete. (AU § 192, KS § 189)
KS 2015-236
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta förslag till policy för internationellt samarbete.
2 Policyn ska revideras vart fjärde år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till Policy för internationellt samarbete 2016-05-11
Policy för internationellt arbete antagen KF 2010-05-27, § 60
Sammanfattning av ärendet
För att bättre integrera internationella samarbeten som ett verktyg i kommunens
utvecklingsarbete finns det behov av att revidera kommunens internationella policy,
antagen av kommunfullmäktige 8 juni 2010, för att tydligare ange ramarna för arbetet så
att internationella samarbeten blir ett effektivt verktyg för kommunens utveckling.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Den föreslagna policyn syftar till att främja internationellt samarbete som ett verktyg för
att utveckla kommunen. För att underlätta tillämpningen av policyn finns det behov av att
förtydliga ramen för arbetet och renodla prioriteringarna.
Kommunens vision ”vi växer för en hållbar framtid” förutsätter bland annat att vi är öppna
mot världen och människor från andra kulturer. Globaliseringen påverkar oss. Händelser i
omvärlden blir i den globaliserade världen direkt del i vår vardag. Både kommunen som
plats och kommunen som organisation påverkas.
Kommunens arbete påverkas på flera sätt av både globaliseringen och Sveriges
medlemskap i EU. Kommunen har ett ständigt behov av att utveckla sin verksamhet. Det är
nödvändigt att pröva nya sätt att ta sig an utmaningar för att utveckla kommunen i enlighet
med vision och mål. Genom internationella samarbetsprojekt ges tillgång till fler
infallsvinklar och ofta också möjlighet till extern finansiering.
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Genom den ansvarsfördelning av internationellt arbete som fastslås i den nuvarande
policyn skapades en grund för kommunen att utveckla ett mera strukturerat sätt att följa
vad som händer inom EU i frågor som är angelägna för kommunen.
Sedan den nuvarande internationella policyn antogs har kommunens internationella arbete,
specifikt genom olika EU-projekt, utvecklats och formaliserats. Alla nämnder/förvaltningar
och bolag/bolagsstyrelser har deltagit i en process för att öka kunskapen om hur EUpåverkar på lokalnivå, vilka möjligheter som erbjuds inom olika fonder och program. Det
finns EU-kontaktpersoner på förvaltning/bolag med ansvar att särskilt bevaka EU-program
och initiativ inom sina respektive områden. Kontaktpersonerna ingår i ett
koncernövergripande nätverk som samordnas av ansvarig på utvecklingsavdelningen.
EU har antagit EU2020 strategin för tillväxt och ramprogrammet för 2014 -2020, som
innebär delvis nya förutsättningar för EU-projekt.
Vad kommunen står inför nu är att
-

skapa arbetssätt, rutiner och förhållningssätt så att internationella samarbeten, blir ett
användbart verktyg bland andra för att driva projekt inom kommunen.
söka samarbeten och ansöka om projekt/projektdeltagande som stödjer den utveckling
som kommunen strävar efter.

Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sara-Lena Bjälkös (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Jim Hedin (SD) och
Anders Jansson (SD) reserverar sig till förmån för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
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§ 173
Årlig ändring av bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda 2015-2018. (ARGUS § 24, KS § 199) KS 2015-416
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återremittera ärendet med följande motivering: ”för att utreda möjligheterna att
återinföra vice ordförande i bolagen.”
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige.
2 I de kommunala bolagen utbetalas fast arvode enbart till ordföranden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2016-02-23, § 62
Arbetsgivarutskottet 2014-05-08, § 27
Kommunfullmäktige 2014-06-24, § 123
Arbetsgivarutskottet 2015-12-17, § 51
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 §
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
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årsarvode, det begränsade arvodets storlek samt arvode för sammanträde och övrig
ersättningsberättigad tjänstgöring. Inför 2016 tog arvodeskommittén beslut om
löneutvecklingen inom kommunal verksamhet och innefattade även rekommendation till
förändringar avseende bolagen.
Ekonomi
Ärendet får ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
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 för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Av exempelvis Falkenbergs
Bostads AB:s ägardirektiv framgår av Bolagsordningens § 11 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.
Yrkanden
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Berge (MP) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V), att
utsedd oppositionsledare i bolagen skall erhålla halva ordförandearvodet. Med samma
rättigheter till presidiemedverkan som vice ordförande tidigare haft.
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Sara-Lena Bjälkö (SD), Lars Fagerström
(L), Lennart Torstensson (S), Yen Gunnarsson (S), Daniel Bernhardt (KD), Dahn Persson
(S), Claës-L Ljung (M), Bengt Hackberg (S), Peter Dygården (S), Per Svensson (S),
Shlomo Gavie (C), Agneta Åkerberg (C), Christina Johansson (S) och Jan Dickens (S), på
återremiss med följande motivering: ”för att utreda möjligheterna att återinföra vice
ordförande i bolagen.”
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås
ställs kommunstyrelsens förslag mot Jan Berges (MP) m.fl. yrkande under proposition.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner efter
acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutat bifalla återremissyrkandet.
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§ 174
Förfrågan om sammanträdesarvode till ledamöter i kommunala
pensionärsrådet. (ARGUS § 23, KS § 200) KS 2015-413
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå förfrågan från kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Förfrågan från kommunala pensionärsrådet, 2015-12-21
Socialnämnden, Organisation och arbetsformer för Kommunala Pensionärsrådet i
Falkenberg, 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har hos kommunstyrelsen begärt om att
sammanträdesarvode skall utgå till ledamöter i KPR i likhet med det som gäller för övriga
styrelser och nämnder i kommunen. KPR menar att detta är skäligt utifrån den betydelse
man har när det gäller att tillvarata pensionärers behov och intressen i den kommunala
beslutsprocessen och den tidskrävande research som krävs för att ledamöterna skall hålla
sig uppdaterade.
Dokumentet Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg
kommun gäller enbart för de förtroendevalda som utsetts av komunfullmäktige. Vanligtvis
finns för dessa en budget som baseras på de kostnader som uppstår. För övriga
samrådsorgan utgår ingen ersättning enligt dessa regler.
För KPR har socialnämnden fastställt Organisation och arbetsformer för Kommunala
pensionärsrådet i Falkenberg där bland annat följande behandlas:
”Varje politiskt obunden pensionärsorganisation i kommunen, som tillhör en

riksorganisation och vars medlemstal lokalt överstiger 50 medlemmar, får representeras av
en ledamot och en ersättare. Organisation vars medlemstal lokalt överstiger 1 000
medlemmar får representeras av ytterligare en ledamot och en ersättare.
Pensionärsorganisationernas representanter i pensionärsrådet utses av och representerar
sina organisationer.
Ledamot eller ersättare bör inte samtidigt ha uppdrag i beslutande kommunala nämnder
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och styrelser.
Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum. Ersättarna ersätter ordinarie ledamot från
pensionärsorganisationerna som avgår under mandatperioden.
De politiska ledamöterna i pensionärsrådet består av två representanter från socialnämnden
med ersättare och en representant från kommunstyrelsen med ersättare.
Ersättningar

Reseersättning till ledamöter som representerar pensionärsorganisationer utgår enligt de
bestämmelser som gäller för förtroendevalda i kommunen. Till vice ordförande, utsedd av
pensionärsorganisationerna, utgår även kommunalt sammanträdesarvode för deltagande i
pensionärsrådets sammanträden. Inga andra ersättningar utgår. ”
KPR har representanter från SPF (2+2), PRO (2+2), PRG (1+1), SPRF (1+1) och SKPF
(1+1) och skall enligt bestämmelserna sammanträda minst 6 ggr per år.”
Ekonomi
I det fall beslut tas om att arvodera och ge ersättning till ledamöter som inte utsetts av
kommunfullmäktige bör ärendet först utredas noggrant, inte minst ekonomiskt. Det torde
innebära vissa svårigheter att enbart arvodera vissa samrådsorgan, utan en utredning bör
göras över vilka som finns och deras verksamhet. Kostnaden för KPR kan uppskattas till
cirka 80 tkr. per år vid sex sammanträden och hög närvaro. Därtill finns kommunala
handikapprådet inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Möjligtvis kan kostnaderna
begränsas i det fall antalet representanter minskar.
Övervägande
Kommunens ersättningsbestämmelser bör enbart gälla för de förtroendevalda som utsetts
av kommunfullmäktige. I det fall denna inriktning ska ändras bör beaktas att liknande
samrådsorgan kan komma att rikta samma önskemål och enligt likhetsprincipen torde det
vara svårt att enbart ge ersättning till vissa. Kostnaden för dessa ersättningar bör
dessförinnan beräknas och budgeteras. Kommunens ersättningar bygger på grunden att
ingen ska förlora på sitt uppdrag och för vissa organ torde inte inkomstförlusten vara så
stor. Om man – som i socialnämndens riktlinjer – enbart inriktar sig på i första hand
reseersättning behövs ändå utredas omfattning av verksamheten.
I förfrågan görs en jämförelse med övriga styrelser och nämnder i kommunen. Man bör
dock beakta att uppdragen är helt olika. Den beslutsprocess som en nämnd har som främsta
uppgift är ett samrådsorgan helt befriat från.
Personalavdelningen föreslår att avslå förfrågan om att sammanträdesarvode ska utgå till
ledamöterna i kommunala pensionärsrådet och att grunden till detta är att Bestämmelser om
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ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun enbart gäller för de
förtroendevalda, som utsetts av kommunfullmäktige.
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§ 175
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och
lagen om stöd och service till funktionshindrande LSS.
(AU § 166, KS § 202) KS 2016-37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-03-31 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Socialnämnden 2016-04-27, § 69
Rapport – ej verkställda beslut, 2016-03-31
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
kommunenes 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.
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§ 176
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 201, KS § 203) KS 2016-205
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2016-05-23
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.
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§ 177
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. (AU § 202, KS § 204) KS 2016-206
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2016-05-23
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december redogöra för de medborgarförslag som ännu
inte beslutats om i kommunfullmäktige.
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§ 178
Val av ersättare i bygglovsnämnden.
(KF § 151) KS 2016-69
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Fanny Nilsson (M) som ny ersättare i bygglovsnämnden.
Ärende
Dan Carlsson (M) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i
bygglovsnämnden KF § 61/2016. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 179
Avsägelse från Dorontina Ademi (S) från uppdraget som ersättare
i kultur- och fritidsnämnden. KS 2016-257
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Dorontina Ademi (S) entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
2 Utse Ulrika Mullen som ny ersättare.
Ärende
Dorontina Ademi (S) har 2016-06-07 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
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§ 180
Avsägelse från Hans Bertilsson (M) från uppdragen som revisor i
Falkenbergs kommun och lekmannarevisorsuppleant i
Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Stadshus AB samt
Falkenbergs Näringsliv AB. KS 2016-254
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Hans Bertilsson (M) entledigande från uppdragen som revisor i Falkenbergs
kommun och lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs
Stadshus AB samt Falkenbergs Näringsliv AB.
2 Utse Lars Agbrant som ny revisor i Falkenbergs kommun.
3 Utse Lars Agbrant som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs Bostads AB.
4 Utse Lars Agbrant som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs Stadshus AB.
5 Utse Lars Agbrant som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs Näringsliv AB.
Ärende
Hans Bertilsson (M) har 2016-06-03 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som revisor i Falkenbergs kommun och lekmannarevisorsuppleant i
Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Stadshus AB samt Falkenbergs Näringsliv AB.
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§ 181
Val av styrelseledamöter, ordförande, lekmannarevisor och
suppleant för lekmannarevisorn i FaBo:s dotterbolag NPF
Sweden 6 AB.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse följande till ledamöter i NPF Sweden 6 AB
Anette Ivarsson (C)
Mikael Svensson (S)
Anders Treschow (M)
2 Utse Anette Ivarsson (C) till ordförande i NPF Sweden 6 AB.
3 Utse Gösta Svensson (S) till lekmannarevisor i NPF Sweden 6 AB.
4 Utse Lars Agbrant (M) till suppleant för lekmannarevisorn i NPF Sweden 6.
Ärende
FaBo har förvärvat fastigheten Falkenberg Spettet 1 genom ett aktieförvärv av bolaget NPF
Sweden 6 AB. Bolagsstyrelser i kommunalt helägda bolag ska utses av
kommunfullmäktige. Vidare ska lekmannarevisor och suppleant för denna utses av
kommunfullmäktige.

44 (45)

Kommunfullmäktige 2016-06-28

§ 182
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens beslut 2016-06-10 att överprövning av detaljplan för Skrea 5:51 inte ska
ske.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-06-28
Ärende: Motion om att starta en fritidsbank

Bilaga KF § 163

Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Mathilda Hjelm (M)

X

Per Johansson (C)

X

X

Kerstin Angel (C)

X

Ingemar Stridh (M)
Bo Gustafsson
Elisabet Karlsson (L)

Ingemar Johansson (C)
Ingmar Bengtsson
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)
Denisa Ruca
Majvor Wallin (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

X

Per Sjövall (V)

X

X

Katja Geertinger (MP)

X

Fredrik Johansson (S)
Lennart Torstensson
Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)
Saw Kian Ooi
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

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)
X
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
X
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenström (M)
X
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Summa

Gert Persson (M)
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X
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