Protokoll
Sammanträdesdatum
2014-12-16
Sammanträdestid
17.00 – 20.20

Kommunfullmäktige

Närvarande
Ledamöter
GunMarie Stenström (M) ordf
Stig Agnåker (C) 1:e v ordf
Monika Bréti (S) 2:e v ordf
Mari-Louise Wernersson (C)
Per Johansson (C) ej §§ 250-253
Kerstin Angel (C)
Tore Holmefalk (C)
Agneta Åkerberg (C)
Jan Dickens (S)
Dahn Persson (S)
Majvor Wallin (S)
Marcelle Farjallah (S)
Fredrik Johansson (S)
Bengt Hackberg (S)
Charlotta Jonson (M)
Rie Boulund (M)
Shlomo Gavie (C)
Hans Johansson (C)
Niklas Selander (C)
Björn Jönsson (S)
Yvonne Nilsson (S)
Thomas Fagenheim (S) ej §§ 250-253

Christina Johansson (S)
Per Svensson (S)
Gert Persson (M)
Christer Norrman (M)
Mathilda Hjelm (M)
Ingemar Stridh (M)
Elisabet Karlsson (FP)
Mikael Hallberg (V)
Yen Gunnarsson (S)
Gabriella Geertinger (S)
Rebecka Jönsson (S)
Sebastian Ghafari (S)
Jeanette Synnergren (S)
Per Sjövall (V)
Katja Geertinger (MP)
Jan Berge (MP)
Georgia Ferris (KD)
Lars Fagerström (FP)
Sara-Lena Bjälkö (SD)
Stefan Johansson (SD)
Lennart Nilsson (SD)
Christina Ekström (SD)
Anders Jansson (SD)
Ann-Christine Bengtsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Herdis Pixsjö (C) istället för Ingemar Johansson (C)
Angela Malmgren (M) istället för Claës-L Ljung (M)
Lennart Torstensson (S) istället för Peter Dygården (S)
Bo Gustafsson (M) istället för Filip Bertilsson (M)
Susan Pettersson (KD) istället för Daniel Bernhardt (KD)
Sekreterare

Oskar Åhrén

Nr 12

Kommunfullmäktige 2014-12-16

Paragrafer

§§ 222 - 253

Justering

Ordföranden samt Thomas Fagenheim och Per Johansson
med Jan Berge som ersättare
Justering äger rum kl. 17.00 i fullmäktiges sessionssal

Underskrifter

Sekreterare
Oskar Åhrén
Ordförande
GunMarie Stenström
Justerare
'mas Fagenheim

Justerare
Per Johansson

Protokollet justerat 2014-12-18 och anslaget 2014-12-19
Underskrift
Oskar Åhrén

2(54)

^

Kommunfullmäktige 2014-12-16

Utdelning av 2014-års miljöpris, kulturpris, idrottspris samt
personalstipendium
Efter upprop inleds sammanträdet med utdelning av miljö-, kultur-, idrottspris samt
personalstipendium.
Miljöpris 2014
1. Liselotte Bergenzaun Abel och Vagn Abel
Motivering: På ett föredömligt sätt omfamnat både ekologiska, men inte minst den sociala
hållbarheten och genom ett aktivt utåtriktat arbete inspirerat omgivningen.
Priset överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande GunMarie Stenström
Kulturpris 2014
1. Falkenbergs Filmstudio
Motivering: För att man med entusiasm och nyskapande publikarbete stimulerat intresset
för kvalitetsfilm och skapat en samlingspunkt för kommunens cineaster
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Idrottspris 2014
1. Moa Johansson, Lovisa Wallin, Elin Sjödin, Annie Svensson samtliga
Falkenbergs Roddklubb
Motivering: En lagprestation som utmanat den övriga svenska roddeliten. För nya
kommande mål och satsningar mot de stora mästerskapen .
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C)
Personalstipendium 2014
1. Don Lindqvist, VIVAB
Motivering: Don har, som arbetsledare, på relativt kort tid, förändrat stämningen på sin
arbetsplats genom att med stort engagemang lyssna, skapa delaktighet och komma med
nya idéer, vilket har uppmärksammats både av personal och besökande. Detta har lett till
utveckling av verksamheten och sammansvetsning av arbetslaget.
Personalstipendiet överlämnas av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande StigAgnåker.
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§ 222
Ledamöternas eventuella frågor
Inga frågor noteras till dagens protokoll.
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§ 223
Anmälan av motioner.
Inga motioner anmäldes vid dagens sammaträde.

5 (54)

Kommunfullmäktige 2014-12-16

§ 224
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om heldragen linje på Slättenvägen. KS 2014-447
Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore.
KS 2014-450
Medborgarförslag om bättre underhåll av gatubelysning. KS 2014-455
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§ 225
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer föreligger vid dagens sammanträde.

7 (54)

Kommunfullmäktige 2014-12-16

§ 226
Avsägelse från Ulf Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. KS 2014-454
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Ulf Johansson (SD) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Ärende
Ulf Johansson (SD) har 2014-12-01 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 227
Motion om att undersöka möjligheten till att erbjuda bostadsmarknadsorientering på gymnasieskolan.
(AU § 344, KS § 302) KS 2014-187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning att det är lärare utifrån läroplanen som själva bäst
bedömer innehållet i samhällskunskap.
Beslutsunderlag
Motion från Marcelle Farjallah (S) 2014-04-10
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10
Sammanfattning av ärendet
Marcelle Farjallah har lämnat in en motion där hon föreslår att barn- och
utbildningsnämnden ska få i uppdrag att undersöka möjligheterna för att erbjuda
gymnasieelever kunskap och orientering om bostadsmarknaden som en del av
undervisningen. Hon motiverar förslaget med att okunskap om vägen till en egen bostad
kan bidra till att unga dels utestängs från bostadsmarknaden och dels omedvetet kan råka ut
för skulder och oseriösa hyresvärdar.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och förklarar att de är medvetna om läget på
bostadsmarknaden för unga, men att de inte ser behovet av att ge orientering eller stöttning
specifikt i bostadsmarknadsfrågor. Både yrkesförberedande och högskoleförberedande
program i gymnasieskolan läser samhällskunskap, i vilken området privatekonomi ingår.
Privatekonomi innefattar hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt
konsumenträtt och hur privatekonomin påverkas av samhällsförändringar. Nämnden anser
att lärare utifrån läroplanen själva bäst bedömer innehållet i kursen.
Ekonomi
Motionen påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden förklarar i sitt yttrande att de inte anser det finnas behov av
ett specifikt fokus på bostadsmarknadsfrågor i undervisningen, utan att det inom
samhällskunskapsämnet är upp till varje lärare att själv prioritera och lyfta in aktuella
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samhällsfrågor. I de fall nämnden kan identifiera problem eller samhällsområden som de
ser ett stort behov av att arbeta mer med finns möjligheten att anordna till exempel
temadagar eller föreläsningar om detta. När det handlar om bostadsmarknaden bedömer
dock inte nämnden att det finns ett sådant behov.
Kanslienheten ser med anledning av nämndens yttrande att det varken finns relevans eller
intresse av att nämnden utreder frågan vidare. Därmed förslås avslag på motionen.
Yrkanden
Marcelle Farjallah (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att:
1 Informera barn- och utbildningsnämnden att kommunfullmäktige ser
bostadsmarknadsorientering som en viktig del i gymnasieutbildningen.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Marcelle Farjallahs
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tore Holmefalks
(C) yrkande.
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§ 228
Motion angående förbättrade cykelmöjligheter.
(AU § 352, KS § 310) KS 2014-285
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Inarbeta förslag på förbättrade cykelmöjligheter i kommunens cykelstrategi.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-11-07
Tekniska nämnden 2014-10-15, § 75
Motion, Förbättrade cykelmöjligheter i Falkenberg, 2014-06-19
Sammanfattning av ärendet
Stig Agnåker (C) och Niklas Selander (C) har inkommit med en motion om att förbättra
cykelmöjligheterna i Falkenbergs kommun. Motionärerna föreslår att:
1 Det skapas tydligt prioriterade cykelstråk till Falkenbergs centrum från kringliggande

områden.
2 De kringliggande områdena binds ihop utan att cyklister behöver passera centrum.
3 Cykelbanor byggs obrutna i så stor utstäckning som möjligt och att korsande cykelbanor

i staden görs enhetliga.
4 Det skapas tydliga gång- och cykelvägar till Rådhustorget och gymnasieskolan där
gående hänvisas till vissa ytor och cyklister till andra ytor.
5 Det skapas säkrare cykelställ/hus vid större parkeringsplatser som exempelvis
järnvägsstationen.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och delar motionärernas intentioner och anser att
förslagen ska inarbetas i kommunens cykelstrategi.
Ekonomi
Mindre åtgärder och utbyggnader kan inrymmas i tekniska nämndens investeringsbudget
för gång- och cykelvägar medan större projekt kräver egna medel i budgeten.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkanden
Niklas Selander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
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§ 229
Motion om att utöka vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande. (AU § 353, KS § 311) KS 2014-272
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen om att utöka vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och
arbetssökande upp till heltid.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-11-06
Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07, § 60
Motion om att utöka vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande
upp till heltid, 2014-06-04
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Marcelle Farjallah (S) där hon uppdrar åt barn- och
utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att erbjuda samtliga barn möjlighet till
heltidsdeltagande i förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och anger i korthet följande:
Alla barn i åldern 1-5 år har rätt till förskoleplats. När vårdnadshavare arbetar eller studerar
anpassas omsorgstiden efter vårdnadshavares studie-/arbetstider. Då vårdnadhavare är
föräldraledig eller arbetsökande erbjuds 15 timmar per vecka. Denna tid kan utökas om
barnet har fysiska, psykiska eller andra skäl som gör att de behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av ökad vistelsetid på förskola. (Skollagen (2010:800) 8 kap. 5-7 §§)
Ekonomi
I dag finns 2 017 barn placerade i förskoleverksamheten, egen och annan huvudman. Dessa
fördelas på följande vis:
Antal barn ≤ 15 h/vecka
506

Antal barn 15 < 35 h/vecka
689
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Kommunens resursfördelningssystem (2014 års budget) som betalas ut till såväl privata
som kommunala aktörer bygger på barnets ålder och placeringstid enligt följande:
< 20
62 663

1-3 år
20-35
80 069

> 35
87 032

< 20
48 738

4-5 år
20-35
55 700

> 35
71 505

För varje familj, som ändrar sitt barns placeringstid från deltid till heltid genererar det en
merkostnad för kommunen på ca 7 000 kr – 24 000 kr per barn och år.
Ponera att 200 st. 4-5-årinar ändrar tiden från 15 timmar till heltid (mer än 35 timmar per
vecka), då skulle det innebära en merkostnad på ca 4,5 miljoner kr. Om lika många 1-3åringar ändrar från 15-timmar till heltid blir det en ökad kostnad på ca 4,9 miljoner kr per
år för kommunen.
Att erbjuda alla barn en heltidsplats på förskolan ryms inte inom barn- och
utbildningsnämndens nuvarande budget. Att tilläggas är att fokus just nu ligger på att
minska barngruppernas storlek. Om alla barn ska erbjudas en heltidsplats bör denna
merkostnad därmed stödjas av statsbidrag.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkanden
Kerstin Angel (C) och Charlotta Jonson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 230
Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan
klockan 9.30-14.30. (AU § 340, KS § 298) KS 2014-130
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med övriga förvaltningar
och Hallandstrafiken, utreda kollektrafiken i kommunen i ett större perspektiv.
2 Utredningen ska ingå som del i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag i budget 2015
att undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och
kollektivtrafik.
3 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda alternativ lösningar för
subventionerade (och/eller fria) bussresor för äldre samt kostnader därför. Utredningen
skall vara klar senast 1 september.
4 Efter genomförd utredning ska återkoppling ske till förslagsställaren.
5 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-03-18
Yttrande från tekniska nämnden 2014-06-11 § 59
Yttrande från Hallandstrafiken 2014-04-29
Yttrande från tekniska nämnden 2014-10-15 § 78
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att alla pensionärer erbjuds
att åka kostnadsfritt på kollektivtrafiken i Falkenbergs kommun under lågtrafik mellan
klockan halv tio och halv tre.
Förslaget om fri kollektivtrafik för pensionärer har under senaste åren väckts i kommunen
vid följande tillfällen:
- Medborgarförslag 16 juni 2010
- Motion från Vänsterpartiet 9 maj 2011
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 22 februari 2011
- Skrivelse från styrelsen Mötesplats Mölle 18 november 2013
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- Medborgarförslag 18 mars 2014
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 28 maj 2014
- Medborgarförslag 17 juli 2014
Dessutom har kommunen besvarat ett medborgarförslag om fri kollektivtrafik för resenärer
med rullstol eller rollator som inkom den 24 januari 2014.
Region Halland och tekniska nämnden har yttrat sig om förslaget. Region Halland ansvarar
för kollektivtrafiken, genom Hallandstrafiken. Hallandstrafiken förklarar, liksom de gjort
vid tidigare tillfällen, att förslaget hamnar inom ramen för Tillköp, det vill säga att
kommunerna själva får finansiera det beräknade intäktsbortfall som kan komma att uppstå.
Tekniska nämnden återremitterade medborgarförslaget till stadsbyggnadskontoret i juni för
vidare utredning. Därefter togs medborgarförslaget åter upp för beslut i nämnden i oktober,
då med information om vilket resultat de kostnadsfria resorna har gett i Halmstad sedan
starten 2010. Halmstads kommun betalar idag 28 kr per resa för resenärer i åldern 75 år
eller äldre (inkl. moms). Under 2013 gjordes ca 221 000 resor, vilket innebar en kostnad
för kommunen på cirka 6 200 000 kronor. Nämnden har även sett att införandet av
kostnadsfria resor i Halmstad innebar en viss minskning av färdtjänstresandet de första två
åren, men sedan stabiliserades igen. Det har inte gjorts några djupare analyser av varför
resandet minskade, Hallandstrafiken vill inte kategoriskt säga att det beror på införandet av
kostnadsfria resor. Tekniska nämnden gör slutligen bedömningen att ett flertal andra
åtgärder, till exempel ökad turtäthet, skulle ge större nytta om mer medel ska satsas på
kollektivtrafiken.
Ekonomi
Någon ekonomisk beräkning har inte gjorts, men fri kollektivtrafik skulle innebära en
omfattande kostnad för kommunen eftersom det innebär ett tillköp från Hallandstrafiken
där kommunen själv står för kostnaden för de resor som görs av pensionärer.
Övervägande
Falkenbergs kommun har, som nämns ovan, vid ett flertal tidigare tillfällen besvarat frågan
om gratis kollektivtrafik och eftersom omständigheterna är desamma så har kommunen
inget ytterligare att tillföra än det svar som tidigare lämnats på andra liknande
medborgarförslag.
När det gäller gratis kollektivtrafik så kan vi se på hur andra kommuner har gjort och vad
det resulterat i, men det är svårt att utifrån detta kunna dra slutsatser om hur det skulle
fungera i Falkenberg eftersom varje kommuns förutsättningar är unika. Det bör i
sammanhanget betonas att kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerad som den är.
Även om det är svårt att räkna ut exakt vad fria resor för pensionärer skulle kosta
kommunen så ser vi att det skulle innebära en betydande kostnad. Erfarenheterna från
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Halmstad är att det har varit en uppskattad åtgärd, men att det samtidigt har blivit dyrare
för kommunen än först beräknat. Dessutom finns det skillnader i resemönster mellan
Falkenberg och Halmstad och likväl så ser geografin olika ut, där fler långa resor görs
inom Falkenbergs kommun jämfört med i Halmstads kommun.
För Falkenberg är det främst en ekonomisk fråga om gratis kollektivtrafik skulle kunna
införas. Kommunen har under senaste åren valt att satsa på seniorer, bland annat genom att
öppna Mötesplats Mölle. Men vad det gäller kollektivtrafiken menar Falkenbergs
kommuns stadsbyggnadskontor, som ansvarar för kommunala trafikfrågor, att det finns
andra åtgärder som ligger närmare att satsa extra på de närmaste åren än fri kollektivtrafik.
Om ekonomin hade funnits så ligger det istället närmare att satsa på tätare turer, vilket är
en åtgärd som det finns ett större behov för hos fler invånare.
Yrkanden
Lars Fagerström (FP), Mari-Louise Wernersson (C), Georgia Ferris (KD), Rie Boulund
(M), Christer Norrman (M), Jan Berge (MP), Per Svensson (S), Per Sjövall (V) och Mikael
Hallberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar godkänna medborgarförslaget om gratis busstrafik för
pensionärer under delar av dagtid med tillägget att beslutet ska omprövas efter ett år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Fagerströms (FP) yrkande mot Sara-Lena Bjälkös
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lars Fagerströms
(FP) yrkande. Omröstning begärs.
Omröstning och beslut
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Lars Fagerströms (FP) yrkande och Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös
(SD) yrkande.
Med 45 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Lars
Fagerströms (FP) yrkande. Hur var och en röstat framgår av bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 230)
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Christina Ekström
(SD), Anders Jansson (SD) och Ann-Christine Bengtsson (SD) reserverar sig till förmån
för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
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§ 231
Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under
lågtrafik. (AU § 341, KS § 299) KS 2014-314
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med övriga
förvaltningar och Hallandstrafiken, utreda kollektrafiken i kommunen i ett större
perspektiv.
2 Utredningen ska ingå som del i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag i budget 2015
att undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och
kollektivtrafik.
3 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda alternativ lösningar för
subventionerade (och/eller fria) bussresor för äldre samt kostnader därför. Utredningen
skall vara klar senast 1 september.
4 Efter genomförd utredning ska återkoppling ske till förslagsställarna.
5 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-07-17
Yttrande från tekniska nämnden 2014-10-15 angående medborgarförslag från 2014-03-18
(KS 2014-130)
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna önskar att alla pensionärer från 70
år ålder och uppåt (eller eventuellt från 75 år uppåt) erbjuds att åka kostnadsfritt på
kollektivtrafiken i Falkenbergs kommun under lågtrafik.
Förslaget om fri kollektivtrafik för pensionärer har under senaste åren väckts i kommunen
vid följande tillfällen:
- Medborgarförslag 16 juni 2010
- Motion från Vänsterpartiet 9 maj 2011
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 22 februari 2011
- Skrivelse från styrelsen Mötesplats Mölle 18 november 2013
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- Medborgarförslag 18 mars 2014
- Skrivelse från kommunala pensionärsrådet 28 maj 2014
- Medborgarförslag 17 juli 2014
Dessutom har kommunen besvarat ett medborgarförslag om fri kollektivtrafik för resenärer
med rullstol eller rollator som inkom den 24 januari 2014.
Förslagsställarna skickade in sitt förslag med tillhörande egen utredning till kommunen i
maj 2014. Förslaget besvarades då med en skrivelse signerad kommunstyrelsens
ordförande och 2:a vice ordförande i vilken det förklarades att det finns andra åtgärder som
ligger närmare för kommunen att prioritera och satsa på än fri kollektivtrafik. Anledningen
till att den inkomna skrivelsen besvarades på delegation var att förslag om fri
kollektivtrafik redan hade behandlats flera gånger och att kommunens ståndpunkt i frågan
inte förändrats.
Ett medborgarförslag från den 18 mars 2014 har under hösten behandlats av tekniska
nämnden och Hallandstrafiken. Region Halland ansvarar för kollektivtrafiken, genom
Hallandstrafiken. Hallandstrafiken förklarar, liksom de gjort vid tidigare tillfällen, att
förslaget hamnar inom ramen för Tillköp, det vill säga att kommunerna själva får
finansiera det beräknade intäktsbortfall som kan komma att uppstå.
Tekniska nämnden har undersökt vilket resultat de kostnadsfria resorna har gett i Halmstad
sedan starten 2010. Halmstads kommun betalar idag 28 kr per resa för resenärer i åldern 75
år eller äldre (inkl. moms). Under 2013 gjordes ca 221 000 resor, vilket innebar en kostnad
för kommunen på cirka 6 200 000 kronor. Nämnden har även sett att införandet av
kostnadsfria resor i Halmstad innebar en viss minskning av färdtjänstresandet de första två
åren, men sedan stabiliserades igen. Det har inte gjorts några djupare analyser av varför
resandet minskade, Hallandstrafiken vill inte kategoriskt säga att det beror på införandet av
kostnadsfria resor. Tekniska nämnden gör slutligen bedömningen att ett flertal andra
åtgärder, till exempel ökad turtäthet, skulle ge större nytta om mer medel ska satsas på
kollektivtrafiken.
Ekonomi
Någon ekonomisk beräkning har inte gjorts, men fri kollektivtrafik skulle innebära en
omfattande kostnad för kommunen eftersom det innebär ett tillköp från Hallandstrafiken
där kommunen själv står för kostnaden för de resor som görs av pensionärer.
Övervägande
Falkenbergs kommun har som nämns ovan vid ett flertal tidigare tillfällen besvarat frågan
om gratis kollektivtrafik och eftersom omständigheterna är desamma så har kommunen
inget nytt att tillföra än det svar som förslagsställarna fått vid tidigare tillfälle.
När det gäller gratis kollektivtrafik så kan vi se på hur andra kommuner har gjort och vad
det resulterat i, men det är svårt att utifrån detta kunna dra slutsatser om hur det skulle
fungera i Falkenberg eftersom varje kommuns förutsättningar är unika. Det bör i
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sammanhanget betonas att kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerad som den är.
Även om det är svårt att räkna ut exakt vad fria resor för pensionärer skulle kosta
kommunen så ser vi att det skulle innebära en betydande kostnad. Erfarenheterna från
Halmstad är att det har varit en uppskattad åtgärd, men att det samtidigt har blivit dyrare
för kommunen än först beräknat. Dessutom finns det skillnader i resemönster mellan
Falkenberg och Halmstad och likväl så ser geografin olika ut, där fler långa resor görs
inom Falkenbergs kommun jämfört med i Halmstads kommun.
För Falkenberg är det främst en ekonomisk fråga om gratis kollektivtrafik skulle kunna
införas. Kommunen har under senaste åren valt att satsa på seniorer, bland annat genom att
öppna Mötesplats Mölle. Men vad det gäller kollektivtrafiken menar Falkenbergs
kommuns stadsbyggnadskontor, som ansvarar för kommunala trafikfrågor, att det finns
andra åtgärder som ligger närmare att satsa extra på de närmaste åren än fri kollektivtrafik.
Om ekonomin hade funnits så ligger det istället närmare att satsa på tätare turer, vilket är
en åtgärd som det finns ett större behov för hos fler invånare.
Yrkanden
Lars Fagerström (FP), Mari-Louise Wernersson (C), Georgia Ferris (KD), Rie Boulund
(M), Christer Norrman (M), Jan Berge (MP), Per Svensson (S), Per Sjövall (V) och Mikael
Hallberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar godkänna medborgarförslaget om gratis busstrafik för
pensionärer under delar av dagtid med tillägget att beslutet ska omprövas efter ett år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Fagerströms (FP) yrkande mot Sara-Lena Bjälkös
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lars Fagerströms
(FP) yrkande. Omröstning begärs.
Omröstning och beslut
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Lars Fagerströms (FP) yrkande och Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös
(SD) yrkande.
Med 45 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Lars
Fagerströms (FP) yrkande. Hur var och en röstat framgår av bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 231)
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Christina Ekström
(SD), Anders Jansson (SD) och Ann-Christine Bengtsson (SD) reserverar sig till förmån
för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
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§ 232
Medborgarförslag om utbyggnad av omklädningsrum vid
träningsbassängen på Klitterbadet. (AU § 342, KS § 300)
KS 2014-268
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Att medborgarförslaget tas med som ett förslag i det kommande arbetet med vision för
Klitterbadet.
2 Notera att visionen för Klitterbadet ska redovisas för kommunstyrelsen senast i maj
2015.
3 Efter genomfört visionsarbete ska återkoppling ske till förslagsställaren.
4 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-10-30
Medborgarförslag 2014-05-29
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2014-09-23 § 81
Sammanfattning av ärendet
Torsten Sjöberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår en om- och
utbyggnad av omklädningsrum, duschrum och entré vid träningsbasen på Klitterbadet så
att dessa till fullo tillgänglighetsanpassas. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i
ärendet och föreslår att förslaget beaktas i framtagandet av den nya visionen för
Klitterbadet.
Ekonomi
Förslaget påverkar i dagsläget inte kommuns ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar kultur- och fritidsnämnden förslag men anser
samtidigt att om nämnden inte väljer att ta med förslaget i det slutliga visionsarbetet ska de
motivera varför förslaget uteblivit till förslagsställaren. Motiveringen bör i så fall även
innefatta en ekonomisk kalkyl.
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Yrkanden
Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
GunMarie Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på GunMarie Stenströms (M) yrkande mot Mikael
Hallbergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med
GunMarie Stenströms (M) yrkande.
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§ 233
Medborgarförslag om att införa syskonförtur vid placering i
förskola. (AU § 343, KS § 301) KS 2014-341 och KS 2014-342
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Anteckna att barn- och utbildningsnämnden till följd av medborgarförslagen inför
syskonförtur från och med 2015-01-01.
2 Därmed anses medborgarförslagen behandlade.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-10-31
Medborgarförslag 2014-09-02 Frida Rosenblom
Medborgarförslag 2014-09-03 Mia Hansson
Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22, § 69
Sammanfattning av ärendet
Två medborgarförslag har kommit med förslag om att införa syskonförtur vid placering av
barn i förskola. Förslagsställarna är Mia Hansson och Frida Rosenblom. Argument som
framförs är att förslaget är bra ur:
1 Barnperspektivet, då syskonförtur kan innebära trygghet i och med att lokalerna och

personal är känd genom att barnet varit med när äldre syskon lämnats och hämtats.
2 Familjeperspektivet, då föräldrarna kan lämna och hämta flera barn på samma förskola,

vilket är en tidsvinst.
3 Personalperspektivet, då familjen redan är känd av personalen och därmed kan minska

viss administration.
4 Miljöperspektivet, då resandet mellan flera olika förskolor minskar.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och delar förslagsställarnas argument
samt konstaterar att ett införande av syskonförtur inte medför några merkostnader. De
föreslår bifall till medborgarförslagen och att syskonförturen på förskolor i Falkenbergs
kommun införs från 2015-01-01.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkande
GunMarie Stenström (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras till:
1 Anteckna att barn- och utbildningsnämnden till följd av medborgarförslagen inför
syskonförtur från och med 2015-01-01.
2 Därmed anses medborgarförslagen behandlade.
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§ 234
Medborgarförslag – anlägga, belysa och underhålla gång- och
cykelbana genom skogen från Slätten och Skrea mot Herting.
(AU § 354, KS § 312) KS 2014-309
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagställaren byggnationen av gång- och cykelvägen genom Hertingskogen
mellan gång- och cykelbron över Kristineslättsallén till Fåborgsvägen nu är slutförd.
2 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-11-05
Tekniska nämnden 2014-10-15, § 77
Medborgarförslag från Solgerd Hulander 2014-07-11
Sammanfattning av ärendet
Solgerd Hulander har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att det bör
anläggas en belyst gång- och cykelväg genom skogen från cykelbron över
Kristineslättsallén till Fåborgsvägen eller Hertingskolan. Denna väg är både snabbare och
trafiksäkrare än de gång- och cykelvägar som finns idag.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och meddelar att förslaget ryms inom nämndens
budget samt att den förslagna gång- och cykelvägen var planerad att byggas under hösten
2014 och att arbetet nu är slutfört.
Ekonomi
En utbyggnad av den föreslagna gång- och cykelvägen ryms inom tekniska nämndens
budget för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 235
Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Falkenbergs kommun; arvode till ordföranden och vice ordföranden i Servicenämnden (ARGUS § 52, KS § 281) KS 2014-243
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
1 Komplettera ”Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Falkenbergs kommun” fr.o.m. 2015-01-01 med att det begränsade arvode (fast
månadsarvode) till ordföranden i Servicenämnden skall vara 3 400 kr. och till vice
ordföranden 1 700 kr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslutade under § 123/2014 att anta ”Bestämmelser om ersättningar
och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2015-2018”. Kommunfullmäktige
har därefter, vid sitt septembersammanträde, beslutat att införa en Servicenämnd fr.o.m.
kommande årsskifte. Behov finns därmed för Arbetsgivarutskottet att bestämma arvodet
för ordföranden respektive vice ordföranden i nämnden.
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§ 236
Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Falkenbergs kommun 2015-2018, vissa kompletteringar.
(Argus § 61, KS § 321) KS 2014-225
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Deltidsarvoderad förtroendevald (kommunråd) erhåller arvode motsvarande

20 000 kr/mån och med en tidsåtgång motsvarande 40 %
2 Det begränsade arvodet (månadsarvodet) för arbetsgivarutskottets ordförande

skall vara 3 400 kr och för vice ordförande 1 700 kr.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt arbetsgivarutskottet att se över de fasta
arvodena för vice ordf. i arbetsgivarutskottet och att samtidigt se över arvodets omfattning
och storlek för det andra kommunrådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen har föreslaget att sysselsättningsberedningen läggs ner och
att dessa frågor lyfts över till arbetsgivarutskottet. Enligt kommunstyrelsens reglemente är
arbetsgivarutskottet kommunens yttersta arbetsgivarföreträdare i löne-kollektivavtals- och
pensionsfrågor samt kommunfullmäktiges arvodeskommitté.
Sysselsättningsberedningen arbetar med allmänna sysselsättningsfrågor i kommunen. Inom
kommunstyrelseförvaltningen finns denna kompetens främst hos FAMI, medan
Arbetsgivarenheten har den arbetsrättsliga kompetensen. En avvägning har gjorts att
sysselsättningsfrågor snarare hör hemma hos arbetsgivarutskottet än hos
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Med anledning av detta anser kommunstyrelseförvaltningen att arbetsgivarutskottet får en
större tyngd och att utskottet därför bör utökas från dagens 3 ledamöter till 5 ledamöter och
att utskottet även får 3 ersättare. Förändring ska därför göras i kommunstyrelsens
reglemente. Förändringen medför att vice ordförande även bör få ett begränsat arvode i
likhet med andra kommunala organ av samma storlek.
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Ekonomi
För närvarande sammanträder arbetsgivarutskottet och sysselsättningsberedningen sex
gånger per år till en kostnad av 72 000 kr. Om sysselsättningsberedningen uppgår i
arbetsgivarutskottet skulle detta dels leda till att utskottet bör utökas, dels att utskottets
sammanträden kommer att öka. I det fall det nya utskottet sammanträder elva gånger per år
kommer den totala kostnaden att bli ca 144 400 kr.
Kostnaden för deltidsarvoderat kommunråd, 40 %, kan beräknas till 310 000 kr inkl. PO.
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§ 237
Utredning av förutsättningar för inköp av fastigheten Långaveka 2:10, Morups Tånge. (KS § 285) KS 2014-174
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna kultur- och fritidsnämndens utredning om Morups Tånge.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Tellin (MP) 2013-11-12, KS 2013-398
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-25 § 50
Utredning från kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16
Skrivelse från Fortifikationsverket 2014-10-06
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsenheten, stadsbyggnadskontoret 2014-11-19
Sammanfattning av ärendet
Till följd av en motion från Lars Tellin (MP) gav kommunfullmäktige den 25 mars 2014
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att översiktligt utreda ekonomi, turism, miljö,
kulturhistoria samt lämpliga ägarformer för området runt fyren Morups Tånge.
Utredningen skulle ligga som grund för kommande ställningstaganden i ärendet.
Kultur- och fritidsnämnden har i en utredning studerat området utifrån ekonomi, turism,
miljö och kulturhistoria. I korthet lyfter utredningen fram att naturreservatet Morups Tånge
är en viktig lokal för fåglar och att det ligger inom ett större område av riksintresse för
naturvård. Fyren har ett stort kulturhistoriskt värde och att hålla fyren tillgänglig för
allmänheten är viktigt. Ur turistsynpunkt lockar både fågellivet och fyren besökare till
området och det finns möjligheter och från vissa håll även önskemål om fler aktiviteter
som kan locka besökare till området.
Fyren och fastigheten som fyren står på tillhör idag staten. Fortifikationsverket äger
fastigheten och kultur- och fritidsnämnden förklarar i sin utredning att Falkenbergs
kommun kan få möjlighet att nyttja sin företrädesrätt till fastigheten förutsatt att
egendomen kan komma att behövas för samhällsbyggnadsändamål. Försäljning av
fastigheten ska göras till marknadsvärde, men en bedömning av marknadsvärdet är svår att
göra eftersom det beror på vad fastigheten kan användas till. Möjligheten att bygga på
fastigheten begränsas av strandskydd och reservatsföreskrifter och det är enligt nämnden
tveksamt vad befintliga byggnader kan användas till. Dessutom bör ägarförhållandena för
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fyrbyggnaden tas hänsyn till. Fyrbyggnaden ägs idag av Sjöfartsverket och de har fortsatt
intresse av att förfoga över den. Nämnden föreslog i utredningen att ett förhandsbesked
borde begäras från Fortifikationsverket samt att en värdering av fastigheten skulle
beställas.
I en skrivelse från oktober förklarade Fortifikationsverket att de avser avyttra fastigheten
Långaveka 2:10 eftersom de inte ser någon anledning till att de ska stå kvar som ägare i
och med att Försvarsmakten inte längre driver verksamhet på fastigheten. I skrivelsen
önskar de besked om Falkenbergs kommun avser nyttja sin företrädesrätt till markförvärv
av fastigheten.
Stadsbyggnadskontoret uttrycker i sin skrivelse till Fortifikationsverket, i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens utredning, att fastigheten Långaveka 2:10 bedöms vara av stort
intresse för kommunen och att kommunen önskar utnyttja företrädesrätten till markförvärv
av fastigheten. Dock önskar stadsbyggnadskontoret mer tid för att utveckla och förtydliga
motiven till varför kommunen önskar utnyttja företrädesrätten och begär uppskov till den
27 februari för att kunna göra detta.
Fortifikationsverket har i samtal med kommunen meddelat att de kommer att beställa en
värdering av fastigheten vilket är anledningen till att kommunen avvaktar med att beställa
en värdering.
Ekonomi
Ett förvärv av fastigheten Långaveka 2:10 kommer att påverka kommunens ekonomi både
vad det gäller förvärvskostnaden men även framtida driftskostnader. Den värdering som
Fortifikationsverket ska beställa kommer att klargöra förvärvskostnaden för fastigheten
samt utgöra ett underlag för en fortsatt dialog med Fortifikationsverket.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden lyfter fram i sin utredning att kommunen först och främst
borde begära ett förhandsbesked från Fortifikationsverket samt beställa en värdering av
fastigheten. I och med att Fortifikationsverket självmant har vänt sig till kommunen med
en förfrågan och dessutom tagit på sig att beställa en värdering av fastigheten så är kulturoch fritidsnämndens förslag redan under arbete. Före det att en värdering är genomförd bör
inget beslut tas om kommunen bör köpa fastigheten eller inte. För det fortsatta arbetet är
det däremot önskvärt att kommunstyrelsen godkänner att arbetet med att undersöka
förutsättningar för köp av fastigheten Långaveka 2:10 forsätter.
Det bör i den fortsatta diskussionen med Fortifikationsverket även utredas hur
fyrbyggnaden kan vara kvar i Sjöfartsverkets ägo.
Yrkanden
Jan Berge (MP), Per Johansson (C), Per Sjövall (V), Bengt Hackberg (V), Christina
Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 238
Byte av mark rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10,
Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. (AU § 328, KS § 290)
KS 2014-396
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheterna Reparatören 9 och Reparatören
10 till ägare av Carlsson & Co.
2 Godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Skogstorp 3:49 av ägare till Carlsson &
Co.
3 Godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Tröinge 6:75 av ägare till Carlsson &
Co.
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkartor tillhörande ärendet
Värdering av Skogstorp 3:49 – utförd av Värderingsinstitutet i Halmstad, januari 2013
Förslag till köpekontrakt för fastigheterna Reparatören 9 och 10 – uppr. av SBK 2014-10-17
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Skogstorp 3:49 – upprättat av SBK 2014-10-17
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Tröinge 6:75 – upprättat av SBK 2014-10-17
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2014-10-22
Sammanfattning av ärendet
Carlsson & Co bedriver sin verksamhet, försäljning och service av personbilsläp och
mindre entreprenadmaskiner, vid Göteborgsvägen i Skogstorp. De har en längre tid sökt
lösning av problemet av att de är för trångbodda i sina nuvarande lokaler. Ägarna har
funderat på omlokalisering till olika platser inom kommunen men även på utbyggnad på
befintlig plats i Skogstorp. Nu har de bestämt sig för att pröva att omlokalisera sig till
Smedjeholms industriområde.
Stadsbyggnadskontoret ser ett värde i att Falkenbergs kommun förvärvar den fastighet där
Carlsson & Co bedriver sin verksamhet i, Skogstorp 3:49. Detta i syfte att omvandla
området från industriell verksamhet till bostäder. Så skedde med grannfastigheten,
Skogstorp 3:52, där man 1993 antog en ny detaljplan som ändrade användningen från
industri till bostäder. Grannfastigheten är dock ännu obebyggd. Ändring av användningen
av fastigheten Skogstorp 3:49 skulle även innebära en mer attraktiv miljö runt
huvudinfarten till Skogstorp centrum. Ägarna till Carlsson & Co äger även fastigheten
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Tröinge 6:75 utmed allmän väg nr: 154 som de 1998 förvärvade i syfte att omlokalisera
Carlsson & Co dit. Denna fastighet ligger inom område, 210, som i delöversiktsplanen för
Falkenbergs centralort från 2007, pekar ut som framtida verksamhetsområde. Inom område
210 äger Falkenbergs näringsliv AB merparten av angränsande mark och har under året
gjort stora förvärv av mark inom området.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därav att man prövar markbytet med ägare till Carlsson &
Co i enlighet med köpekontrakten. Försäljningen av Reparatören 9-10 är industrimarksförsäljning medan inköpen av Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75 är strategiska markinköp
som görs i syfte att förädla markområdena för att därefter sälja planlagda tomter för
bostads- respektive verksamhetsändamål.
Köpekontraktet rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10 innebär att ägare av Carlsson
& Co köper 6682 kvm mark inom Smedjeholms industriområde för 664 000 kr. Detta i
syfte att omlokalisera Carlsson & Co dit. Tillträdesdagen är satt till den 1 april 2015.
Köpekontraktet är villkorat av att dels köpekontrakten för fastigheterna Skogstorp 3:49 och
Tröinge 6:75 tecknas mellan parterna och fullföljs dels att köparen ansökt om bygglov för
byggnad om minst 600 kvm inom fastigheterna senast den 1 mars. Dessutom ges ägarna
till Carlsson & Co möjlighet att avbryta köpet, senast den 1 mars, om de av någon orsak
inte vill fullfölja köpet. Avbryter de köpet faller även de övriga köpen. Fastigheterna
belastas av ledningsrätt för spillvattenledning som ägs av FAVRAB. Köparen har tagit del
av ledningsrätten och accepterar den belastar fastigheterna. Även el- och teleledningar som
tillhör Feab respektive TeliaSonera belastar fastigheterna som köparen accepterat. I övrigt
innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor.
Köpekontraktet för Skogstorp 3:49 innebär att Falkenbergs kommun köper fastigheten,
inklusive byggnader för 1,25 miljoner kronor. Tillträdesdagen är satt till den 1 april.
Fastigheten är på 2 088 kvm och bebyggd med en huvudbyggnad och ett par komplementbyggnader. Fastigheten bebyggdes ursprungligen som ett spinneri men köptes senare av
Ford som använde huvudbyggnaden för försäljning av bilar. Ford ägde även fastigheten på
andra sidan Göteborgsvägen där de hade försäljning av drivmedel när Göteborgsvägen
utgjorde E6:an. Ingen försäljning av drivmedel har skett inom Skogstorp 3:49. Ägarna till
Carlsson & Co förvärvade fastigheten 1992 där de därefter bedrivit sin verksamhet.
Köpekontraktet är villkorat av att dels köpekontrakten för Reparatören 9-10 och Tröinge
6:75 tecknas av parterna och fullföljs dels av att Falkenbergs kommun har rätt att avbryta
köpet, om markundersökning av objektet påvisar att åtgärder krävs för att bedriva befintlig
verksamhet inom fastigheten, senast den 1 februari 2015. Avbryter kommunen köpet faller
även övriga köp. Carlsson & Co ges även möjlighet att hyra tillbaka fastigheten under ett
år, med avsikten om att de samtidigt bebygger Reparatören 9-10 i syfte att omlokalisera sig
dit. I övrigt innehåller köpekontraktet t sedvanliga villkor.
Köpekontraktet för Tröinge 6:75 innebär att Falkenbergs kommun köper den obyggda
fastigheten för 620 000 kronor. Fastigheten är 20 670 kvm stor och tillträdesdagen är satt
till den 1 april 2015. Köpekontraktet är villkorat av att dels köpekontrakten för
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fastigheterna Skogstorp 3:49 och Reparatören 9-10 tecknas mellan parterna och fullföljs
dels av att kommunen erhåller förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen av länsstyrelsen.
Fastigheten är upplåten via jordbruksarrende som kommunen övertar på tillträdesdagen. I
övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för fastigheterna
Reparatören 9 och 10 under år 2015. Fastigheterna är belägna inom Smedjeholms
industriområde som kommunen har exploaterat. Kostnader som kommunen haft för inköp
av marken, detaljplaneläggning, utbyggnad av industrigator, gc-vägar m.m. ligger lagerfört
på exploateringsprojektet. Efter avdrag av fastigheternas del av exploateringskostnaderna
(beräknas efter tomtstorlek) förs återstoden av köpeskillingen in som en vinst i kommunens
resultat för 2015.
Falkenbergs kommuns kostnader för inköp av fastigheterna Skogstorp 3:49 och Tröinge
6:75 läggs som ett bokfört värde på fastigheterna och belastar inte kommunens resultat
2015. Det påverkar inte kommunens resultat förrän kommunen väljer att sälja fastigheterna
vilket inte avses ske förrän kommunen förädlat områdena där fastigheterna är belägna till
detaljplanelagda tomter för bostad- respektive verksamhetsändamål. Det år som
fastigheterna säljs avräknas köpeskillingen mot exploateringskostnaderna (inköp mark,
rivnings- och saneringskostnader, iordningställande av gator och gc-vägar, detaljplanekostnader m.m.) och förs därefter till kommunens resultat det aktuella året.
På grund av köpet av fastigheten Tröinge 6:75 ökar kommunens arrendeintäkter.
Förvaltningen av fastigheten Skogstorp 3:49 kan även innebära driftskostnader för
byggnader etc. Dessa intäkter och kostnader bör beaktas i kommande budgetarbete.
Övervägande
Köpeskillingen för Repararatören 9 och 10 är nedsatt med ca 130 000 kr mot den av
kommunfullmäktige beslutade taxan för området. Detta på grund av att ledningsrätten för
Favrabs spillvattenledning från Carlsberg starkt begränsar byggrätten av fastigheterna,
Ledningsrätten är 7 meter bred och går tvärs över tomterna vilket framgår av bilaga 2 i
köpekontraktet. Inom ledningsrätten får ingen byggnation ske men ytan kan användas för
parkering eller som körytor.
Köpeskillingen för Skogstorp 3:49 bygger på en värdering utav fastigheten som är utförd
av värderingsinstitutet i Halmstad 2013. Fastighetsvärderingen visar på 1,2 miljoner kr
plus/minus 100 000 kr.
Värderingen, som ligger till grund för köpeskillingen, för Skogstorp 3:49 bygger på att
säljaren säljer fastigheten till kommunen för befintlig verksamhet. Det vill säga för att
bedriva industriell verksamhet. Därav är villkoret för kommunen att häva köpet satt till att
markundersökningen ska ligga under kriteriet för mindre känslig markanvändning. För att
kunna ändra användningen och bygga bostäder inom Skogstorp 3:49 krävs dock att
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markundersökningen visar sig klara kriterierna för känslig markanvändning. Om samtliga
villkor i köpekontrakten är uppfyllda och kommunen blir ägare av Skogstorp 3:49 kan det
därav innebära att kommunen får bekosta åtgärder för att komma ner till kriterierna för
känslig markanvändning i samband med att kommunen planlägger fastigheten Skogstorp
3:49 för bostadsändamål.
Köpeskillingen för Tröinge 6:75 bygger på den värderingen som gjordes när Falkenbergs
näringslivsbolag tidigare under året köpte angränsande mark. Råmarksvärdet inom det
berörda området bedömdes då till 30 kr/kvm vilket köpeskillingen för fastigheten är
baserad på.
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§ 239
Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § a kommunallagen.
(AU § 338, KS § 297) KS 2014-412.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Falkenbergs Stadshus AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
2 Falkenbergs Bostads AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på ett
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
3 Falkenberg Energi AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på ett
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
4 Falkenberg Energihandel AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
5 Ekobilen 5 A Fastighets AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
6 Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
7 Vatten och Miljö i Väst AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
8 Falkenbergs Näringsliv AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
9 Destination Falkenberg AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
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10 Falkenbergs Stadshus DB 1 AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
11 Falkenbergs Näringsliv DB 1 AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
12 Ge lekmannarevisorerna i särskilt uppdrag att göra de kontroller som krävs för att kunna
uttala sig om huruvida bolagen har bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med
det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala
befogenheter som gäller för verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-27.
Sammanfattning av ärendet
Genom en lagändring i kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2013, infördes en
skyldighet för kommunstyrelsen att i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om
kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap.
1 a § KL.
Kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret
2013 haft en betydande kontakt med bolagen. Kontakterna som sker bland annat vid
styrelsemöten, månatliga möten inom kommun- och koncernens ledningsgrupp samt möten
inom bolagskoncernen, utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra
enligt 6 kap.1 § a KL. Härtill kommer underlag såsom bolagens bolagsordningar,
ägardirektiv, årsredovisningar och styrelseprotokoll.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ovan angivna kommunala bolag
bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2013 på ett sätt som varit förenligt med
fastställda ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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§ 240
Exploateringsavtal rörande Eftra 2:54 och Eftra 4:24.
(AU § 346, KS § 304) KS 2014-426
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 215 med Långasand Fastighets AB, baserat
på detaljplaneförslag för Eftra 2:54 och 4:24.
2 Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 216 med Hallandsbygd Fastighets AB,
baserat på detaljplaneförslag för Eftra 2:54 och 4:24.
Beslutsunderlag
Förslag till exploateringsavtal nr 215 – undertecknat av exploatören 2014-10-06
Förslag till exploateringsavtal nr 216 – undertecknat av exploatören 2014-09-10
Förslag till ny detaljplan för Eftra 2:54 och 4:24, behandlas parallellt med dessa
exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till exploateringsavtal med ägarna till
fastigheterna Eftra 2:54 och 4:24 inför antagandet av detaljplanen. Exploateringsavtalen
reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar respektive exploatör.
Exploatörerna ska bland annat bekosta och iordningställa anläggningar på allmän plats
inom exploateringsområdet (lokalgator och naturmark) och därefter kostnadsfritt
överlämna anläggningarna till områdets framtida huvudman (befintlig vägförening
alternativt en nybildad samfällighetsförening) som därefter ansvarar för dess drift och
underhåll. Avtalen följer sedvanliga villkor.
Ekonomi
Respektive exploatör ska betala en avgift till kommunen för teknisk kontroll och
projekteringsmedverkan. Övriga kostnader som hänför sig till exploateringen bekostas
direkt av exploatören.
Eventuellt kan ökade driftkostnader för befintlig vägförening, alternativt nybildad
samfällighetsförening, drabba kommunen genom ett ökat kommunalt bidrag till
föreningen. Dessa ökade bidragskostnader bör beaktas i budgetarbetet för Tekniska
Nämndens verksamhet.
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§ 241
Detaljplan för Eftra 2:54 och Eftra 4:24. Avrapportering av
granskningsskede, förslag till revidering – Antagande.
(AU § 347, KS § 305) KS 2010-324
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget för Eftra 2:54 och Eftra 4:24
Beslutsunderlag
- Orienteringskarta
- Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, upprättat 2014-10-28.
- Utlåtande för Eftra 2:54 och Eftra 4:24 upprättat 2014-08-27
- Plankarta för Eftra 2:54 och Eftra 4:24,
upprättat 2012-09-25, reviderat 2014-11-18. KONCEPT
- Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning
upprättat 2012-09-25, reviderat 2014-11-18. KONCEPT
- Illustrations karta upprättat 2012-09-25, reviderat 2014-11-18. KONCEPT
- Samrådsredogörelse 2014-04-15
Till kommunstyrelsens behandling av planärendet föreslås granskningshandlingar enligt
ovan utgå och beslutsunderlaget istället kompletteras med:
– Planförslag, antagandehandlingar (plan- och illustrationskarta, planbeskrivning).
Reviderade enligt KSAU:s beslut 2014-11-18.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-05 § 98 att lämna planuppdrag för ovanstående
detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-10-16 § 271 att
godkänna föreliggande detaljplaneförslag avseende Eftra 2:54 och Eftra 4:24 för
samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-15 § 107 att godkänna föreliggande
detaljplaneförslag avseende bostadsbebyggelse inom fastigheten Eftra 2:54 och Eftra 4:24
m fl. för utställning.
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Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att uppföra bebyggelse i form av friliggande
enbostadshus med tillhörande garage inom aktuellt planområdet.
Planförslag upprättat 2012-10-16 reviderat 2014-04-15 har varit föremål för utställning
mellan 2014-04-30 till 2014-05-28. Under utställningen inkomna synpunkter finns samlade
i ett utlåtande, daterat 2014-08-27 där även kommentarer och förslag till revideringar
återfinns i sin helhet.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår, mot bakgrund av inkomna synpunkter att planförslaget
revideras i enlighet med utlåtandet och att planförslaget därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande. Följande revideringar/kompletteringar föreslås:
− Antalet föreslagna tomter reduceras från 9 st till 8 st.
− Förlängningen av Tångtäktsvägen utgår och istället medges en vändplan.
Utöver ovan nämnda revideringar föreslås smärre redaktionella ändringar avseende
planhandlingar. Efter genomförda revideringar föreslås planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
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§ 242
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar.
(AU § 355, KS § 313) KS 2014-232
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2014-09-30 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-10-29 § 173 med rapport avseende ej verkställda beslut per
2014-09-30 enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 243
Policy för socialt företagande i Falkenberg. (AU § 358, KS § 315)
KS 2014-345
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta policy för främjande av sociala företag i Falkenbergs kommun
Beslutsunderlag
Utförligt förslag till Policy för socialt företagande bifogas.
Sammanfattning av ärendet
Många människor står idag långt ifrån arbetsmarknaden. Det sociala företagandet har på
senare år kommit allt mer i fokus. Sociala företag har visat sig vara en framgångsrik väg att
utvidga arbetsmarknaden så att de som står långt ifrån arbetsmarknaden, genom arbete och
sysselsättning, kan öka sin egenförsörjning och minska sitt bidragsberoende. I Halland har
socialt företagande tagit ordentlig fart de senaste två åren. Falkenbergs kommuns
arbetsmarknads- och introduktionsenhet, Fami, har på senare år bedrivit ett
utvecklingsarbete för att främja socialt företagande i kommunen. Fami har bl.a. i samarbete
med Coompanion och Klara vinster i Varberg erbjudit utbildning till deltagare som har
velat starta sociala företag.
Fami har också och på olika sätt arbetat aktivt med att sprida kunskap om socialt
företagande.
I Falkenberg finns det idag fem sociala företag och intresset för socialt företagande växer.
Sociala företag kan vara ett komplement till övriga insatser som Falkenbergs kommun
arbetar med för att göra det möjligt för alla människor att bidra till sin egen och samhällets
utveckling efter förmåga.
En policy för socialt företagande tydliggör kommunens förhållningssätt till sociala företag
och socialt företagande.
Ekonomi
Antalet sociala företag i Falkenberg växer och behovet av stöd likaså inte minst det
ekonomiska som behövs för att dessa företag skall vara hållbara i framtiden. Det
ekonomiska stödet behövs vid uppstarten av ett nytt företag men även fortsättningsvis.
Idag saknas det ekonomiska ramar för att kunna ge efterfrågat stöd.
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Under förutsättning att kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om Policy för
socialt företagande, behöver Fami utökad ram motsvarande 750 tkr och med ytterligare
250 tkr år 2016. Medlen kommer att fördelas enligt en särskild utarbetad
fördelningsmodell.
Övervägande
Sociala företag och andra delar inom den sociala ekonomin uppmärksammas alltmer som
en resurs för jobb, välfärd och demokrati. Därför finns det åtskilliga kommuner som har
tagit politiska ställningstaganden att vilja utveckla den sociala ekonomin/det sociala
företagandet (Luleå, Sundsvall, Hudiksvall, Värmdö, Strängnäs, Haninge, Växjö och
Göteborg bara för att nämna några exempel). Det är en fördel om dessa ställningstaganden
finns när det kommer initiativ om utveckling av sociala företag, oavsett om initiativen
kommer internt från de egna verksamheterna eller externt från till exempel intresseorganisationer eller Coompanion. Även om en kommun kan ta initiativ för att främja
utvecklingen av socialt företagande genom att till exempel erbjuda information och
utbildning, bör det betonas att det konkreta initiativet måste tas av dem som själva berörs.
Det handlar om fristående verksamheter i form av egna juridiska personer.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C), Dahn Persson (S) och Per Sjövall (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 244
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 359, KS § 316) KS 2014-234
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2014-11-04
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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§ 245
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag. (AU § 360, KS § 317) KS 2014-233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2014-11-04.
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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§ 246
Taxa för Kulturskolan. (KS § 318) KS 2014-347
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa för Kulturskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-27, § 51
Taxa för Kulturskolan
Föregående avgifter i kommunala musikskolan, senast fastställda av fullmäktige 2008-03-27
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har lagt fram ett förslag på taxa för Kulturskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen har efter samtal med chefen för Kulturskolan tagit bort
avgiften för Orkesterskolan då denna inte längre existerar samt lagt till en terminsavgift för
brasslek på 200 kronor då detta är en verksamhet prövas runt om i kommunen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 4 november
2014 för att beslutsunderlaget skulle kompletteras med föregående taxa.
Ekonomi
Priset på taxorna understiger kommunens självkostnadsprincip. Priserna är istället satta för
att både föreningar och enskilda ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet.
Övervägande
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2004 om avgifter för kommunala
musikskolan. Dessa avgifter ingår i föreslagen taxa för Kulturskolan. Den föreslagna taxan
för Kulturskolan innehåller fler poster än enbart elevavgifter för instrument i musikskolan,
men tillkomna poster överensstämmer med de förändringar som
kommunstyrelseförvaltningen har gjort efter samtal med chefen för Kulturskolan.
I övrigt har fullmäktige inte tagit beslut om föregående taxa för Kulturskolan.
Yrkanden
Kerstin Angel (C) och Rie Boulund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S), Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) yrkar för ett fastställande av
taxa för Kulturskolan 2015.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kerstin Angels (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kerstin Angels (C)
yrkande. Omröstning begärs.
Omröstning och beslut
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till Kerstin Angels (C) yrkande och Nej-röst för Per Svenssons (S)
yrkande.
Med 25 Ja-röster mot 20 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Kerstin
Angels (C) yrkande. 6 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår av
bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 246)
Reservationer
Jan Dickens (S), Dahn Persson (S), Majvor Wallin (S), Marcelle Farjallah (S), Fredrik
Johansson (S), Bengt Hackberg (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson (S), Thomas
Fagenheim (S), Christina Johansson (S), Per Svensson (S), Lennart Torstensson (S),
Mikael Hallberg (V), Yen Gunnarsson (S), Gabriella Geertinger (S), Rebecka Jönsson (S),
Sebastian Ghafari (S), Jeanette Synnergren (S) och Per Sjövall (V) reserverar sig till
förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Christina Ekström
(SD), Anders Jansson (SD) och Ann-Christine Bengtsson (SD) reserverar sig.
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§ 247
Taxa för barn- och utbildningsnämndens lokaler.
(KS § 319) KS 2014-347
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa för barn- och utbildningsnämndens lokaler.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-27, § 51
Taxa för barn- och utbildningsnämndens lokaler
Föregående taxa från barn- och utbildningsnämnden daterad 2010-10-04 (fastställd av nämnd
2010-08-25)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har lagt fram ett förslag på taxa för barn- och
utbildningsnämndens lokaler.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 4 november
2014 § 273 för att beslutsunderlaget skulle kompletteras med föregående taxa.
Ekonomi
Priset på taxorna understiger kommunens självkostnadsprincip. Priserna är istället satta för
att möjliggöra för användandet av lokaler då de inte används av ordinarie verksamhet.
Övervägande
Kommunfullmäktige inte tagit beslut om föregående taxa, utan besluten har enbart tagits
av barn- och utbildningsnämnden 25 augusti 2010 § 60. Detta gjordes eftersom kommunledningskontoret 2010 gjorde bedömningen att nämnden själv hade befogenhet att besluta
om taxor som rör uthyrning av lokaler.
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§ 248
Tillägg i renhållningstaxan. (KS § 320) KS 2014-425
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta tillägg i renhållningstaxan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-11-27
Renhållningstaxa 2015 för Falkenbergs kommun
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB 2014-10-16, § 83
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, fortsättningsvis VIVAB, har inkommit med ett
förslag på tillägg i befintlig renhållningstaxa. Tillägget innebär att följande text införs i
renhållningstaxan under rubriken Allmänna bestämmelser:
Om kärlet inte är rengjort vid bytet utgår en rengöringsavgift på 140 kr exkl. moms, 175 kr
inkl. moms/kärl.
Tungt kärl
Vid kärl som är extremt tunga utgår inte viktavgift utan en fast tömningskostnad.
För kärl 130l-370l med vikt över 150 kg utgår en avgift på 740kr exkl. moms, 925 inkl. moms
per kärl och hämtning.
För 660-l kärl med vikt över 250 kg utgår en avgift på 1100 kr exkl. moms, 1375 kr inkl. moms
per kärl och hämtning.

Rengöringsavgiften tillkommer för de abonnenter som av någon anledning vill byta kärl
och vid bytestillfället inte rengjort kärlet.
Orsaken till att en fast avgift införs på tyngre kärl är för att vågcellen som väger kärlen slås
ut vid extremt höga vikter. För att taxan ska kunna tas ut och systemet ska vara rättvist
inför därför fasta avgifter vid dessa tillfällen.
Ekonomi
Renhållningstaxan använder sig av självkostnadsprincipen och taxehöjningen är VIVAB:s
möjlighet att få teckning för sina ökade kostnader på området.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 249
Val till kommunala förtroendeuppdrag 2015 m fl år. KS 2014-372
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse kommunrevisorer samt till vilka bolag och stiftelser de är satta till att granska för
2015-2018 år enligt valberedningens förslag.
(Bil KF § 249)
2 Utse personer till uppdragsinnehavare för 2015-2018 år enligt valberedningens förslag,
med de kompletteringar som redovisas vid dagens sammanträde.
(Bil KF § 249)
3 Anteckna att när det gäller auktorisade revisorer i stiftelser och bolag upphör ingångna
avtal 2015-04-30, samt att förnyad upphandling pågår.
Ärende
Kommunfullmäktiges valberedning har framlagt förslag till val till kommunala
förtroendeuppdrag 2015-2018 år. Valda till respektive förtroendeuppdrag framgår av lista
som biläggs protokollet.
Yrkanden
Stig Agnåker (C), Per Johansson (C), Bengt Hackberg (S), Jan Dickens (S), Lars
Fagerström (FP), Jan Berge (MP) och Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till valberedningens
förslag, med de kompletteringar som redovisas vid dagens sammaträde samt understryker
att Jan Johansson (C) väljs till vice ordförande i revisionen i enlighet med valberedningens
förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att
1 Ulf Johansson (SD) väljs till vice ordförande bland revisorerna.
2 § 1 i reglementena för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden förändras till att dessa politiska organ ska bestå av åtta ersättare istället
för dagens sju ersättare.
3 § 1 i reglementena för kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden förändras till att dessa nämnder ska bestå av åtta ledamöter istället
för dagens sju.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Stig Agnåkers (C) yrkande mot Sara-Lena Bjälkös
(SD) yrkande avseende punkt två och tre och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med
Stig Agnåkers (C) yrkande.
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Omröstning och beslut
Sluten omröstning genomförs för personvalen mellan Jan Johansson (C) och Ulf Johansson
(SD) om valet till vice ordförande i revisionen. Ledamöterna Per Johansson (C) och
Thomas Fagenheim (S) utses till rösträknare.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i urnan. Med 44 röster på Jan Johansson (C)
mot 6 röster på Ulf Johansson finner ordföranden att fullmäktige beslutar utse Jan
Johansson (C) till vice ordförande i revisionen. 1 blank valsedel avlades.
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§ 250
Turordningslista för ersättare vid tjänstgöring. KS 2014-372
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Godkänna ordning i vilken ersättarna ska kallas till tjänstgöring enligt valberedningens
förslag.
(Bil KF § 250)
Beslutsunderlag
Förslag till turordningslista för ersättare vid tjänstgöring.
Sammanfattning av ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 10 § ska kommunfullmäktige om ersättarna ej väljs
proportionellt, besluta i vilken ordning de ska inkallas till tjänstgöring i nämnderna.
Inkallelseordningen billäggs protokollet.
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§ 251
Eventuellt tillkommande valärenden.
Inga yterliggare valärenden anmäldes.
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§ 252
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1

Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2015 med angivande av samtliga
ärenden skall införas i Hallands Nyheter.

2

Annons med enbart angivande av tid och plats skall införas i Hallandsposten.

Ärende
Förslag till annonsering av fullmäktiges sammanträden år 2015 föreligger.
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§ 253
Meddelanden och anmälningar.
Länsstyrelsens protokoll 2014-12-08 utvisande att Gert Persson (M) utsetts till ny ledamot
i kommunfullmäktige efter Herman Fältström (M). Samt som ny ersättare Lena Ardhe (M).
KS 2014-449
Mark- och miljödomstolens dom 2014-12-11 med upphävande av detaljplan för fastigheten
Skrea 4:7 m fl, antagen av Kommunfullmäktige 2014-01-28. KS 2010-208
Mark- och miljödomstolens dom 2014-12-12 med upphävande av detaljplan för kv
Bacchus m fl, antagen av Kommunfullmäktige 2014-03-25. KS 2010-225
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 326/14.
---------12 januari kl. 17.00 är samtliga partier inbjudna till ett gruppmöte på LTN angående
planerna på området runt Bacchus.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2014-12-16
Bilaga KF § 231
Ärende: Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Ingemar Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Per Johansson (C)

Ja Nej Avstår Ej närv

X

Filip Bertilsson (M)
Bo Gustafsson
Mathilda Hjelm (M)

X

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Claës-L Ljung (M)
Angela Malmgren
Charlotta Jonson (M)

X

Jan Berge (MP)

X

X

Georgia Ferris (KD)

X

Rie Boulund (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (FP)

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

Christina Ekström (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Christina Johansson (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Gert Persson (M)

X

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

Christer Norrman (M)

X

X

X

X

X
X
X
45 6

Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2014-12-16
Bilaga KF § 231
Ärende: Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Ingemar Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Per Johansson (C)

Ja Nej Avstår Ej närv

X

Filip Bertilsson (M)
Bo Gustafsson
Mathilda Hjelm (M)

X

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Claës-L Ljung (M)
Angela Malmgren
Charlotta Jonson (M)

X

Jan Berge (MP)

X

X

Georgia Ferris (KD)

X

Rie Boulund (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (FP)

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

Christina Ekström (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Christina Johansson (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Gert Persson (M)

X

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

Christer Norrman (M)

X

X

X

X

X
X
X
45 6

Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2014-12-16
Ärende: Taxa för Kulturskolan

Bilaga KF § 246

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

X

Ingemar Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Per Johansson (C)

Ja Nej Avstår Ej närv

X

Filip Bertilsson (M)
Bo Gustafsson
Mathilda Hjelm (M)

X
X

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Jeanette Synnergren (S)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Claës-L Ljung (M)
Angela Malmgren
Charlotta Jonson (M)

X

Jan Berge (MP)

X

X

Georgia Ferris (KD)

X

Rie Boulund (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (FP)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Christina Ekström (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Christina Johansson (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)
Lennart Torstensson
Gert Persson (M)

X
X

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

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
25 20 6

Summa
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Valberedningens förslag till val till kommunala förtroendeuppdrag m.fl.
2015-2018
Revisorer för granskning av kommunens verksamheter 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8

Parti
S
C
M
FP
KD
MP
V
SD

Namn
Ordf. Gösta Svensson
Vice ordf. Jan Johansson
Hans Bertilsson
Kjell Birgersson
Carina Ejdestig
Håkan Jeppsson
Nils Erik Johansson
Ulf Johansson

Adress

Revisorer för granskning av kommunens stiftelser 2015-2018, som förvaltas
av kommunen
För Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond, Stiftelsen John
Johanssons donationsfond, Stiftelsen Per Svenssons donation 1, Stiftelsen Per Svenssons donation 2,
Stiftelsen Falkenbergs Skolfonden och Stiftelsen Heljasfonden, Stiftelsen Bredhults donation och Stiftelsen
Lennart Karlssons minnesfond.

Auktoriserad revisor 2014
Auktoriserad revisor Christer Andersson, Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

1

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Auktoriserad revisor 2015-2018
1

Upphandling pågår

Revisor 2015-2018
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

C

Jan Johansson

1

0346-714240
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För Stiftelsen Fågelfonden, Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond, Stiftelsen Janne Anderssons donation,
Stiftelsen Sofia Haags donationsfond, Stiftelsen Brita Gröndells fond, Stiftelsen Einar Sjödins fond,
Stiftelsen Samfond I, Stiftelsen Samfond II, Stiftelsen C A Bergströms kulturfond, Stiftelsen Samfond
Älvgårdens servicehus, Stiftelsen Syskonen Brolins donation, Stiftelsen Falkenbergs sjukfond, Stiftelsen
Falkenbergs socialfond och Stiftelsen Joakims minnesfond:

Revisor 2015-2018
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

C

Jan Johansson

2
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Kommunstyrelse 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
S
M
S
C
S
M
SD
FP
S
KD
S
MP

Ordf. Mari-Louise Wernersson
2:e vice ordf. Per Svensson
1:e vice ordf. Claës-L Ljung
Dahn Persson
Tore Holmefalk
Marcelle Farjallah
Filip Bertilsson
Anders Jansson
Lars Fagerström
Sebastian Ghafari
Georgia Ferris
Lennart Torstensson
Jan Berge

Ersättare
1
2
3
4
5
6
7

C
S
M
S
C
V
M

Stig Agnåker
Donjeta Mlinaku
Niklas Liljeroth
Per-Gunnar Andersson
Saw Kian Ooi
Kristina Hallberg
Ingrid Gustavsson

3
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Barn- och utbildningsnämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
S
M
S
C
S
M
SD
FP
S
KD
S
MP

Ordf. Kerstin Angel
2:e vice ordf. Peter Dygården
1:e vice ordf. Charlotta Jonson
Sara Grimpe Wernersson
Niclas Selander
Gabriella Geertinger
Niklas Liljeroth
Christina Ekström
Liselott Strinning Hildebrand
Åsa Norberg
Susan Pettersson
Björn Jönsson
Katja Geertinger

Ersättare
1
2
3
4
5
6
7

C
S
M
S
C
V
M

Christian Dahlqvist
Blerta Mehmedi
Margareta Warnholtz
Margareta Gustafsson
Anna Andersson
Lennart Johnsson
Ragnhild Lundal

4
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Socialnämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
S
C
S
M
S
C
SD
FP
S
KD
S
MP

Ordf. Rie Boulund
2:e vice ordf. Fredrik Johansson
1:e vice ordf. Shlomo Gavie
Monika Bréti
Gert Persson
Thomas Fagenheim
Maria Larsson
Monika Dalberg
Elisabet Karlsson
Marcus Dufwa
Ester Lindstedt Staaf
Jeanette Synnergren
Sophia Nilsson

Ersättare
1
2
3
4
5
6
7

M
S
C
S
M
V
C

Kerstin Norrman
Göran Persson
Sven-Olof Lundin
Irhan Kasic´
Camilla Stiernflycht
Tomas Jansson
Monika Hansson

Kultur- och fritidsnämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7

C
S
M
S
C
S
M

Ordf. Per Johansson
Vice ordf.Christina Johansson
Angela Malmgren
Karl Gustaf Carlzon
Robert Isaksson
Andreas Wihlborg
Bengt Fredenlund

Ersättare
1
2
3
4

KD
S
FP
V

Anita Andersson
Dorontina Ademi
Wanja Hjortmarker
Li Hermansson
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Teknisk nämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7

M
S
C
S
M
S
C

Ordf. Christer Norrman
Vice ordf. Jan Dickens
Agneta Åkerberg
Conni Kristensson
Göran Löfqvist
Mikael Johansson
Daniel Ferm

Ersättare
1
2
3
4

FP
S
KD
S

Bernth Sibelius
Olle Torlycke
Irene Hedenbjörk
Joseph Farjallah

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7

C
S
M
S
C
S
M

Ordf. Ingemar Johansson
Vice ordf. Bengt Hackberg
Håkan Nylander
Peter Jansson
Bo Dannegren
Eva Bengtsson
Göran Paulsson

Ersättare
1
2
3
4

FP
S
MP
S

Owe Hjortmarker
Ero Ahola
Othmar Nekham
Denisa Ruca
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Bygglovsnämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3
4
5

M
S
C
S
C

Ordf. Bo Gustavsson
Vice ordf. Yvonne Nilsson
Agneta Åkerberg
Rebecka Jönsson
Ingmar Bengtsson

Ersättare
1
2
3

M
S
C

Dan Carlsson
Ingvar Henriksson
Ingvar Andersson

Servicenämnd
Ledamöter
1
2
3
4
5

M
S
C
S
M

Ordf. Charlotta Jonsson
Vice ordf. Yen Gunnarsson
Bengt Wernersson
Majvor Wallin
Gert Persson

Ersättare
1
2
3

MP
S
C

Espen Huser
Andreas Lundberg
Eva Christiansson
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Valnämnd 2015-2018
Ledamöter (l ledamot/parti)
1
2
3
4
5
6
7
8

Opol
S
C
M
FP
KD
MP
V
SD

Ordf. Majlis Wolfhagen
Vice ordf. Ellinor Thorsson
Stig Agnåker
Angela Malmgren
Anders Malmström
Harry Staaf
Susanne Råbius
Per Sjövall
Stefan Johansson

Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
8

S
C
M
FP
KD
MP
V
SD

Ingela Gunnarsson
Siv Nyman
Jan-Olof Nilsson
Elisabet Karlsson
Georgia Ferris
Ethel Carlsson
Mikael Hallberg
Isabelle Liljert

Överförmyndarnämnd 2015-2018
Ledamöter
1
2
3

C
S
M

Ordf. Lena Carlbom
Ingegerd Rönnbäck
Rune Samuelsson

Ersättare
1
2

MP
S

Monika Törnwall
Anna Bresche
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Beredningen för översyn av den politiska organisationen och för
interkommunala samarbeten
Ledamöter (l ledamot/parti)
1
2
3
4
5
6
7
8

M
S
C
FP
KD
MP
V
SD

Ordf. Claës-L Ljung
Per Svensson
Tore Holmefalk
Elisabet Karlsson
Daniel Bernhardt
Jan Berge
Mikael Hallberg
Sara-Lena Bjälkö

Krisledningsnämnd
Består av kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter

Rådet för trygghet och hälsa 2015-2018
Består av ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden (repr
från Falkenbergsnämnden och polismyndigheten)

Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C
S
C
S
M
S
C
S
C
S
M
S

Mari-Lousie Wernersson
Per Svensson
Kerstin Angel
Peter Dygården
Rie Boulund
Fredrik Johansson
Per Johansson
Christina Johansson
Ingemar Johansson
Bengt Hackberg
Christer Norrman
Jan Dickens
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Räddningstjänsten Väst 2015-2018
Ledamöter
1
2
3

C
S
M

Ordf. Tore Holmefalk
Jan Dickens
Rie Boulund

Ersättare
1
2
3

FP
S
KD

Elisabet Karlsson
Björn Bengtsson
Daniel Bernhardt

Förbundet utser ordföranden, som ska komma från Falkenberg.

Revisorer
Falkenbergs kommun nominerar två revisorer. Revisorerna utses av Varbergs kommun
1 S
Gösta Svensson
2 C
Jan Johansson
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Falkenbergs Stadshus AB samt dotterbolagen Falkenbergs Stadshus
dotterbolag AB 1 , Falkenbergs Näringslivs dotterbolag 1
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
1
2
3
4
5
6
7

Parti
M
S
C
S
M
S
FP

Namn
Ordf. Boris Lennerhov
Per Svensson
Mari-Louise Wernersson
Dahn Persson
Thomas Erixon
Marcelle Farjallah
Niclas Erlandsson

Adress

Ombud vid bolagsstämmor 2015
1

C

Stig Agnåker

Suppleant
1

S

Monika Breti

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämman 2015 t o m ordinarie bolagsstämma
2019
Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

1

Auktoriserad revisor 2014
Auktoriserad revisor Peter Sjöberg (huvudansvarig), Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

1

0346-7142440

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

M

Hans Bertilsson
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Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m
ordinarie bolagsstämma 2019
1
2
3
4

KD
MP
V
SD

Daniel Bernhardt
Katja Geertinger
Åke Andersson
Anita Lernestål

Ersättare
1
2
3
4

KD
MP
V
SD

Thomas Andrén
Markus Jöngren
Tomas Jansson
Stefan Johansson

Partirepresentanter i bolagen har utsetts från de partier som inte ingått i vald
styrelse.
Val av lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag ska väljas ur gruppen av
kommunens revisorer för att skapa ett personsamband.
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Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
1
2
3
4
5

MP
S
C
S
M

Ordf. Vagn Abel
Per-Gunnar Andersson
Hans Johansson
Björn Jönsson
Mats Lundsgård

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Christer Andersson (huvudansvarig), Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714240

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

MP

Håkan Jeppsson

Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015
t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1
2
3
4

FP
KD
V
SD

Lars Fagerström
Delmaree Alva Svensson
Lennart Johnsson
Anita Lernestål

Ersättare
1
2
3
4

FP
KD
V
SD

Elisabet Karlsson
Harry Staaf
Veronica Svensson
Stefan Johansson
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Vatten & Miljö i Väst AB
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
1
2
3
4
5

MP
S
C
S
M

Vagn Abel
Vice ordf. Per-Gunnar Andersson
Hans Johansson
Björn Jönsson
Mats Lundsgård

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Christer Andersson (huvudansvarig), Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714240

T.o.m. avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

MP

Håkan Jeppsson
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Falkenberg Energi AB
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
1
2
3
4
5
6
7

M
S
C
S
M
S
MP

Ordf. Ingemar Stridh
Kjell Nilsson
Herdis Pixsjö
Stig Bengtsson
Göran Janko
Anders Emanuelsson
Sophia Nilsson

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterCoopers AB,
Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714 2440

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

FP

Kjell Birgersson

Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m
ordinarie bolagsstämma 2019
1
2
3
4

FP
KD
V
SD

Lars Fagerström
Jan Jansson
Per Sjövall
Anita Lernestål

Ersättare
1
2
3
4

FP
KD
V
SD

Elisabet Karlsson
Anita Andersson
Mikael Hallberg
Stefan Johansson
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Falkenberg Energihandel AB (Kommer som fullmäktigebeslut i jan)
1
2
3

M
S
C

Ordf. Ingemar Stridh
Kjell Nilsson
Herdis Pixsjö

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Peter Sjöberg, Öhrlings PricewaterCoopers AB,
Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714 2440

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

FP

Kjell Birgersson
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Falkenbergs Bostads AB
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2016.
1
2
3
4
5
6
7

C
S
M
S
C
S
KD

Ordf. Anette Ivarsson
Lena Dygården
Marie Gustafsson
Mikael Svensson
Helena Lindkvist
Christer Svensson
Gunnar Pettersson

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Peter Sjöberg (huvudansvarig), Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714 2440

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

M

Hans Bertilsson

Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m
ordinarie bolagsstämma 2019
1
2
3
4

FP
MP
V
SD

Bernth Sibelius
Håkan Jeppsson
Mikael Hallberg
Anders Jansson

Ersättare
1
2
3
4

FP
MP
V
SD

Lars Fagerström
Lena Berglund
Per Sjövall
Christer Johansson
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Falkenbergs Näringsliv AB
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
5 till 7 ledamöter enl. bolagsordningen
1
2
3
4
5

C
S
M
S
C

Ordf. Mari-Louise Wernersson
Per Svensson
Claës-L Ljung
Dahn Persson
Tore Holmefalk

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Christer Andersson, Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714240

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

M

Hans Bertilsson

Partirepresentanter att närvara vid bolagsstämmor från ordinarie bolagsstämma 2015
t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1
2
3
4
5

FP
KD
MP
V
SD

Lars Fagerström
Daniel Bernhardt
Monika Törnwall
Johny Kronwall
Lennart Nilsson

Ersättare
1
2
3
4
5

FP
KD
MP
V
SD

Kjell Birgersson
Thomas Andrén
Espen Huser
Veronica Svensson

Stefan Johansson
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Destination Falkenberg AB
Ledamöter i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
1
2
3
4
5

C
S
M
S
C

Ordf. Mari-Louise Wernersson
Per Svensson
Claës-L Ljung
Dahn Persson
Tore Holmefalk

4 ledamöter nominerade av näringslivet i Falkenberg
1

Göran Bengtsson, Näringslivet
Falkenberg
Sara Ståhle, VD GeKås byn
Susanne Nilsson
Fredrik Jansson

2
3
4

Auktoriserad revisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

Bolaget utser auktoriserad revisor, som upphandlas enligt LOU

Revisor 2014
1

Auktoriserad revisor Christer Andersson, Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

0346-714 2440

T o m avtalets utgång 2015-04-30
Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2015 t o m ordinarie bolagsstämma 2019
1

S

Gösta Svensson

Suppleant
1

KD

Carina Ejdestig

Falkenbergs Biogas AB
Ombud vid bolagsstämma 2015 (Har utsetts ur KF:s presidium)
1

S

Monika Breti

Ersättare
1

M

GunMarie Stenström

Ledamot i styrelsen från första bolagsstämman 2015 t o m första bolagsstämman 2019
1

C

Ingemar Johansson

Ersättare
1

S

Sebastian Ghafari
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Ätrans Vattenråd
Ombud efter föreningsstämman 2015 t o m föreningsstämman 2019
1

MP

Vagn Abel

Ersättare
1

S

Bengt Hackberg

Suseåns Vattenråd
Representant 2015-2018
1

MP

Markus Jöngren

Vattenrådet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal 2015-2018
Representant 2015-2018
1

C

Tore Holmefalk

Val av ledamöter i kommunberedningen för Region Halland 2015-2018
Falkenbergs kommuns ledamöter
1
2

C
S

Mari-Louise Wernersson
Per Svensson

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel i Halland 20152018
Falkenbergs kommuns ledamot
1

S

Britt-Marie Jonsson

Ersättare
1

C

Monica Hansson

Patientnämnden i Halland 2015-2018
Falkenbergs kommuns ledamot
1

C

Shlomo Gavie

Ersättare
1

FP

Owe Hjortmarker
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Val av representanter i Styrgrupp för gymnasieskolan i Halland
2015-2018
Representant 2015-2018
1
2

C
S

Kerstin Angel
Peter Dygården

Samordningsförbundet Halland
Ledamot/ersättare under mandatperioden 2015-2018
1

M

Rie Boulund

Revisor 2015-2018
1

S

Jan-Erik Martinsen

Nämndemän i Varbergs tingsrätt 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C
S
M
S
C
S
M
SD
FP
S
KD
S
MP

Pontus Eriksson
Ellinor Thorsson
Eva Agbrant
Majvor Wallin
Maria Larsson
Inga-Britt Rosengren
Anito Ljung
Elmer Johansson
Lena Engström
Lars-Gunnar Strandling Berghorn
Jan Jansson
Kerstin Rosell
Moa Gunnarsson
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Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-2018
Med sakkunnig i tätortsförhållanden
1
2
3

S
C
M

Stig Bengtsson
Svenne Karlsson
Göran Paulsson

Erik Falks väg 14, 311 38 Falkenberg
Bräckelid Boberg, 311 92 Falkenberg
Skrea Lilla Hansagård 412, 311 92
Falkenberg

Med sakkunnig i jord- och skogsbruksfrågor
1

S

Mikael Johansson

2
3

C
FP

Hans Johansson
Anders Malmström

Askome Salomonsgård 135, 311 65
Vessigebro
Hulta 103, 311 62 Ullared
Hertings Allé 3 A, 311 45 Falkenberg

Huvudmän i Falkenbergs sparbank
Sparbanksstämman 2016 2015 - Sparbanksstämman 2019
1
2
3
4

C
S
C
S

Hans Johansson
Anita Abrahamsson
Herdis Pixsjö
Ellinor Thorsson

Hulta 103, 311 62 Ullared
Birger Sjöbergs väg 11, 311 40 Falkenberg
Ramsjöholm, 311 93 Långås
Möllegårdsvägen 31, 311 64 Vessigebro
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STIFTELSER
Stiftelsen Svenstorpsgåvan 2015
Ledamöter i styrelsen 2015 för Eftra socken
1
2
3

C
S
M

Mats Nilsson
Bo-Krister Svensson
Gunnel Tönsgård

Ersättare för Eftra socken
1

M

Kerstin Jahn

Ledamöter i styrelsen 2015 för Slöinge socken
1
2

C
S

Mats Gustavsson
Tore Bengtsson

Ersättare för Slöinge socken
1

S

Runar Kaattari

Auktoriserad revisor 2014
Auktoriserad revisor Christer Andersson (huvudansvarig), Öhrlings
PricewaterCoopers AB, Nygatan 31, 311 36 Falkenberg

1

Auktoriserad revisor 2015-2019
1

Upphandling pågår

Lekmannarevisor 2015-2018
1

S

Gösta Svensson

Ersättare
1

C

Jan Johansson

Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård
Ombud 2015
1
2

C
S

Per Johansson
Karl Gustaf Carlzon

Ersättare
1
2

C
S

Gunnar Johansson
Rolf Lönnberg
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Ludvig von Segebadens fond
Ledamöter i direktionen 2015-2019 2018
1
2

C
S

Kerstin Angel
Göran Persson

Ekekullen 110, Vesslunda, 311 96 Heberg
Ringvägen 18C, 311 34 Falkenberg

Systrarnas Hulda och Elsa Perssons minnesfond
Ledamöter i styrelsen 2015-2019 2018
1
2
3
4
5

C
S
M
S
-

Arne Andersson
Harald Sandberg
Bertil Svensson
Ingemar Svensson
Thore Gotthardsson

Bråtagärde 207, 310 60 Ullared
Hagabergsvägen 20, 310 60 Ullared

Anna-Carin Andersson
Vakant
Marie-Louise Andersson

Gällared 705, 310 60 Ullared

Gällared-Skog 115, 310 60 Ullared
Skälstorp 110, 310 60 Ullared

Ersättare
1
2
3

C
S
M

Normanstorp Heida 208, 310 60 Ullared

Föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a
Kommunens revisor 2015
1

M

Hans Bertilsson

Hedbacka, 311 96 Heberg

Gösta Svensson

Gräshoppsvägen 31, 311 72 Falkenberg

Ersättare
1

S

Boföreningen Lönnen
Kommunens nuvarande representant i styrelsen
1

Opol

Ekonomichef Jan Fritz

Ersättare
1

Opol

Redovisningschef Rickard Nordén

Av kommunen utsedd revisor 2015
1

C

Jan Johansson

Hamngatan 31B, 311 74 Falkenberg

Gösta Svensson

Gräshoppsvägen 31, 311 72 Falkenberg

Suppleant
1

S
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Kooperativ Utveckling i Halland ek förening – Coompanion;
Ombud vid föreningsstämma 2016-2019 (förslag till föreningsstämman)
M

Rie Boulund

Ledamot i styrelsen 2016-2019
S

Fredrik Johansson
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FALKENBERGS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLER FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE TILL TJÄNSTGÖRING

Ersättare i nämnd, styrelse eller beredning ska kallas till tjänstgöring
enligt följande regler:
I första hand ersättare tillhörande samma parti, varvid ska gälla att ersättare vald
på samma plats, som den frånvarande ordinarie ledamoten, ska kallas först,
I andra hand ersättare tillhörande samma parti i den ordning de valts till ifrågavarande organ,
I tredje hand ersättare tillhörande samma valsamverkansgrupp (C+M+FP+KD+MP),
(S+V) resp. (SD) varvid ska gälla att ersättare vald på samma plats, som
den frånvarande ordinarie ledamoten, ska kallas först och därefter i den ordning de valts till ifrågavarande organ,
I fjärde hand ersättare i den ordning de valts till ifrågavarande organ.
Skulle under mandatperioden ersättare avsäga sig sitt uppdrag, ska den nya ersättaren väljas in på den avgåendes plats.
Regler för ersättare i utskott fastställs av respektive valsamverkansgrupp.
_______________
Kommunfullmäktige har godkänt reglerna 2014-12-16 § 250 (dnr 2014-372) att gälla fr.o.m. 2015-01-01.
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