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Utdelning av 2015 års kulturpris och idrottspris
Efter upprop inleds sammanträdet med utdelning av kultur- och idrottspris.
Kulturpris 2014
1. Per Olaisen
Motivering: För en omfattande kulturgärning, både nationellt och lokalt. En prisbelönt
översättare och förläggare, som med sitt antikvariat skapat en levande litteraturoas
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Idrottspris 2014
1. Adnan Jukic
Motivering: Att vara domare är ett ansvarsfullt uppdrag med en utsatt position där det
krävs snabba och rätta beslut. Adnan har visat stora prov på detta samt ett stort
engagemang för sitt uppdrag.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
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§ 196
Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Jan P. Bordal, kultur- och fritidschef, informerar om kultur- och fritidsnämndens
verksamhet.
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§ 197
Ledamöternas eventuella frågor.
Inga frågor noterades till dagens protokoll.

7 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

§ 198
Anmälan av motioner.
Per Sjövall (V), Mikael Hallberg (V); Motion om kommunal handlingsplan för minskad
barnfattigdom. KS 2015-376
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§ 199
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om införande av parkeringsskiva i Falkenbergs kommun. KS 2015-372

9 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

§ 200
Anmälan av interpellationer
Inga interpellationer noterades till dagens protokoll.
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§ 202
Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil.
(AU § 299, KS § 298) KS 2014-117
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna ärendet till hållbarhetsberedningen som i samarbete med Falkenbergs Energi
AB ska utreda frågan och se över vidare behandling.
2 Beredningen ska återrapportera till kommunstyrelsen senast i maj 2016.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C), inkommen 2014-03-04
Yttrande tekniska nämnden 2014-06-18
Yttrande Falkenberg Energi AB 2014-06-23
Sammanfattning av ärendet
Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C) har lämnat in en motion i vilken de föreslår
följande:
att Falkenberg Energi AB får i uppdrag att titta på vilka alternativ det finns att använda
solcellspaneldrivna laddstationer för elbilar i Falkenbergs kommun.
att Falkenberg Energi AB i samarbete med Stadsbyggnadskontoret tittar på möjlig
placering av solcellspaneldrivna laddstationer.
Motivering är att det är önskvärt att elbilsanvändandet ökar och att det är en brist på
laddstationer i kommunen, aktiviteten är vidare viktig för att vi skall uppnå vara satta mål
samt att visa att man är en miljökommun.
Ekonomi
Framtagande av plan hanteras inom befintlig budget, eventuella kostnader för att
implementera åtgärder inom planen har inte inkluderats i detta beslutsförslag.
Övervägande
Falkenbergs Visioner/mål

Falkenbergs Vision ”Vi växer för en hållbar framtid”
Övergripande kommunalt mål antaget av KF ”Den ekologiska hållbarheten skall öka”
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Planen för den ekologiska hållbarheten ” Tillgängligheten och användningen av förnybara
drivmedel ökar.”
Nationella mål

Regeringen har i sin klimat- och energiproposition från 2009 formulerat ett mål om en
fossilbränsleoberoende transportsektor i Sverige år 2030:
”Arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan utvecklas och år 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.”
Övrigt

Möjligheten att producera en lokalt producerad förnybar el och använda denna direkt till
att driva fordon i kommunen är mycket intressant. Kommunen har under det senaste året
köpt in ett antal eldrivna fordon, främst till hemtjänsten, och det finns ett ökande intresse
även hos allmänheten. Visserligen kan det anses att det borde spela mindre roll om
produktion och användande av solel sker separat, elbalansen är det centrala. Ett system
som detta har dock en klar fördel genom att det på ett tydligt sätt visar kopplingen mellan
förnybar energi och fossilfri framdrift av fordon. Denna typ av system kan därför hjälpa till
att synligöra möjligheterna med alternativa transporter och uppmuntra kommunens
invånare och besökare att byta till elfordon.
Placeringen av en tankstation är en viktig fråga, och detta bör anpassas till vilka brukare
man väljer att fokusera på. Erfarenheter från marknader med stor andel elfordon visar att
huvuddelen av laddningen av elfordon sker i hemmet eller på arbetsplatsen med befintlig
teknik såsom motorvärmare eller vanliga uttag. För att en betydande del av konsumenterna
skall känna ett tillräckligt förtroende för att byta till elfordon behövs dock en infrastruktur
som stöd för resor utöver kortare resor till och från exempelvis arbetet. För laddstationer
som syftar till att underlätta för längre resor bortom kommunens gränser bör dessa
lämpligen placeras vid huvudlederna. Är syftet istället att serva de resor kommunens
invånare gör huvudsakligen inom kommunens gränser bör placeringen istället förläggas
vid viktiga destinationsmål eller andra knytpunkter. Utbyggnaden av laddinfrastruktur
uppmuntras starkt, oavsett hur elen tas fram.
Under hösten 2015 har inledande samtal förts med leverantörer av system för elbilspooler
och solcellsdrivna laddstationer för att se vad det skulle kunna innebära för Falkenbergs
kommun.
Diskussioner har förts med Falkenberg Energi AB i frågan och tänkta representanter till
den arbetsgrupp som föreslås under beslutsförslag punkt 1 är tillfrågade och har gett
medhåll till deltagande.
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 203
Motion om förebyggande beredskap för TBC-smitta.
(AU § 300, KS § 299) KS 2015-198
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom huvudansvaret för hantering av TBC-smitta ligger hos Region
Halland. Initiativ för beredskap och utbildning tas vid behov från regionens
samverkansforum.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-06-01
Yttrande från Räddningstjänsten Väst 2015-06-11
Yttrande från socialnämnden 2015-08-26
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-09
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-10-07
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunens
personal får utbildning i hur de kan förebygga och hantera situationer med TBC-smitta.
Dessutom föreslår motionären en handlingsplan på hur personal, drabbade, anhöriga och
kommuninvånare i stort kan få hjälp vid TBC-utbrott.
Räddningstjänsten Väst, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har yttrat sig över motionens förslag och förklarar i korthet följande:
Räddningstjänsten Väst förklarar att de inte är sakkunniga i frågan, men att de följer de
anvisningar och rekommendationer som ges ut av ansvariga myndigheter.
Socialnämnden förklarar att det ligger i nämndens ansvar att ha ett ledningssystem för
kvalitet. Detta innebär att gällande lagstiftningar, riktlinjer och rutiner är kända i
organisationen och att de efterlevs. Nämnden förklarar att 8 personer diagnosticerades med
TBC 2014 och att samtliga troligtvis smittades utomlands.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarar att de enbart ansvarar för smitta som är
objektburen, det vill säga mellan människor och objekt. Frågan om utbildning och
handlingsplan hänvisar de till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att tycka
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till om. Vidare menar nämnden att det enligt smittskyddslagen (2014:168) är
smittskyddsläkaren som har en nyckelroll och samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom
regionen.
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att det redan idag finns goda rutiner för arbetet
med luftburna smittor samt att det inom Region Halland finns ett samarbetsforum med god
kompetens för att bedöma behovet av nödvändig utbildning.
Ekonomi
Motionen skulle kräva resurser för utbildningsinsatser. Dessa medel skulle troligtvis tas
från barn- och utbildningsnämnden och/eller socialnämnden.
Övervägande
Huvudansvaret för beredskap och hantering av TBC-smitta ligger hos Region Halland.
Nämnderna har i sina yttranden hänvisat till arbetet som utförs inom Region Halland och
indikerar inte på något behov av att ha en kommunal utbildning eller handlingsplan om
TBC-smitta. Skulle situationen förvärras och smittan sprida sig markant skulle Region
Halland som ansvarig instans ta initiativ till åtgärder.
Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på motionen.
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 204
Medborgarförslag om utökade tider för vistelse av hundar på
stranden vid Ringsegård. (AU § 301, KS § 300) KS 2015-227
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom förslaget inte ger skäl till en förändring av Lokala
ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-14
Förslagsställarens kompletterande motivering till medborgarförslag, epost 2015-08-24
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22
Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun, senast reviderad av KF 2012-12-18
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in i vilket det önskas att hundar ska tillåtas på
Ringsegårds strand utöver de tider som anges i Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs
kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att de lokala
ordningsföreskrifterna § 18 reglerar vilka tider som hundar får vistas på Ringsegårds
strand. Föreskrifterna anger att hundar inte får medföras på badstränder under perioden 15
maj till 15 september med undantag för i särskilt skyltade hundbadzoner. Nämnden
förklarar att det finns två sådana hundbadstränder i Skrea och i Olofsbo. För övriga
stränder gäller att tillgodose olika gruppers önskemål på bästa möjliga sätt med hänsyn till
ekonomi och ekologi och vad som är praktiskt möjligt. Nämnden strävar efter att
kommunens stränder ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Som en följd av detta
anser nämnden heller inte att det finns några skäl till att förändra Lokala föreskrifter för
Falkenbergs kommun i dagsläget.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande föreslår
kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
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§ 205
Hertings Kraftstation. (AU § 318, KS § 285) KS 2014-164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Hertings kraftstation skall fortsätta att vara i Falkenbergs kommuns ägo. Alla finansiella
flöden skall hanteras av kommunstyrelseförvaltningen med hjälp av den
expertkompetens som finns inom Falkenberg Energi AB (FEAB).
2 FEAB lämnar förslag till kommunstyrelseförvaltningen på budget för Hertings
kraftstation. Budgeten beslutas på sedvanligt sätt inom Falkenbergs kommun.
3 Ett driftavtal upprättas mellan Falkenbergs kommun och FEAB. FEABs vederlag för
utfört arbete skall motsvara verkliga kostnader med ett påslag motsvarande
resultatkravet i ägardirektivet. I de fall FEAB köper in material eller tjänster från tredje
man, och Falkenbergs kommun skulle kunna förvärva tjänsten eller varan till samma
pris, skall inget prispåslag göras. Kalkylerade intäkter och kostnader skall reflekteras i
den upprättade budgeten.
Beslutsunderlag
Protokoll styrelsemöte Stadshus AB 2015-10-05 § 39 Hertings Kraftstation. Styrelsen
beslutar att Jan Fritz tar fram ett nytt beslutsunderlag avseende punkt 4 i beslutet 2015-0623 i kommunfullmäktige i Falkenberg § 105 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU §
157, KS § 159) KS 2014-164 punkt 4.
(Det nya förslaget innebär att Hertings Kraftstation ska finnas kvar inom kommunen och
att de finansiella och energimässiga flödena ligger kvar inom kommunstyrelseförvaltningen. Driften läggs över till FEAB genom ett driftavtal till självkostnadspris.)
Sammanfattning av ärendet
Hertings Kraftstation
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-29, § 7 att ge en oberoende utredare i uppdrag att
tillsammans med FEAB genomföra en analys av energifrågorna i kommunen och FEAB.
Beslutet togs i samband med behandlingen av en motion av Stig Agnåker (C) m fl. Syftet
med motionen var att säkerställa att FEAB och kommunen står väl rustade organisatoriskt
och produktionsmässigt för att möta framtidens utmaningar inom energiområdet.
KPMG är företaget som fick uppdraget att genomföra genomlysningen. Utredningen
föreslog sammanfattningsvis att all kompetens och alla resurser inom energiområdet
(Elnät, Elhandel, Vattenkraft, Vindkraft och Fjärrvärme) bör samlas inom FEAB. Därmed,

17 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

menar man, att energiverksamheterna renodlas och skiljs från övrig kommunal
kärnverksamhet.
FEAB (2014-05-28) och Stadshus AB (2014-05-26) fick med anledning av
genomlysningen möjlighet att ånyo yttra sig i ärendet.
Utdrag ur Stadshus ABs yrkande avseende vattenkraft:
Stadshus AB:s styrelse delar inte utredarens mening i alla frågor:
Vattenkraft: I linje med vad utredaren föreslår förordas att Herting kraftstation ligger kvar
inom kommunen. Utredaren föreslår att all verksamhet såväl energimässiga som finansiella
flöden och risker överlåts på FEAB genom nyttjanderättsavtal.
Stadshus AB:s styrelse föreslår att driften av anläggningen läggs över till FEAB genom ett
driftsavtal. Den finansiella risken ska ligga kvar inom kommunstyrelseförvaltningen då det
finns skattemässiga fördelar att låta kommunen redovisa ett bedömt positivt resultat.
Utdrag ur FEABs yrkande avseende vind- och vattenkraft:
FEAB ser positivt på att starta en detaljerad utredning för att ta fram marknadsmässiga
avtal och villkor för de förändringar som utredningen föreslår avseende Lövstaviken och
Hertings kraftstation. FEAB:s ställningstagande angående överlåtelse av kraftproduktionen
grundar sig i en helhetsbedömning och där transaktionen genomförs på ett skatteeffektivt
sätt.
Beslut 2015-06-23 i kommunfullmäktige i Falkenberg § 105 punkt 4 Hertings Kraftstation
ska finnas kvar inom kommunen, samt att all verksamhet såväl energimässiga som
finansiella flöden och risker överlåts på FEAB genom nyttjanderättsavtal.
Styrelsemöte Stadshus AB 2015-10-05:
Jan Fritz redogör för de eventuella konsekvenser som beslutet 2015-06-23 i
kommunfullmäktige i Falkenberg, § 105 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU § 157,
KS § 159) KS 2014-164 punkt 4, kan få.
Kraftverket är en central del i Falkenberg och skall tillhöra kommunen. Det kommunägda
kraftverket vid Herting står inför stora investeringsbehov. Dessa investeringar kan komma
att bokföras i FEAB om beslutet från KF ligger fast. Antag att FEAB i ett senare skede
kommer att säljas, situationen kan innebära stora problem med att lyfta tillbaka
anläggningstillgångar bokförda i FEAB till kommunen med skattemässiga problem som
följd.
Styrelsen beslutar att ekonomienheten tar fram ett nytt beslutsförslag avseende punkt fyra,
att presentera för kommunstyrelsens arbetsutskott. Med innebörden att Hertings
Kraftstation ska finnas kvar inom kommunen och att de finansiella och energimässiga
flödena ligger inom kommunstyrelseförvaltningen. Driften läggs över på Falkenberg
Energi AB genom ett driftavtal till självkostnadspris.
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Vidare beslutas att ekonomienheten tar fram ett förslag på innehåll i ett driftavtal.
Ekonomi
Beslutsförslaget innebär att Falkenbergs kommun även fortsättningsvis tar del av det
resultat som kraftstationen genererar utan att betala skatt. Läggs de finansiella flödena och
riskerna över till FEAB kommer motsvarande resultat att beskattas, skattesatsen är för
närvarande 22%.
Om FEAB tar över verksamheten via ett nyttjanderättsavtal finns en viss fördel i att
prisrisk i producerad el minskar.
Övervägande
Beslutet 2015-06-23 i kommunfullmäktige i Falkenberg § 105 punkt 4 är olyckligt ur flera
perspektiv:
Falkenbergs kommun har valt att bedriva verksamhet i dels förvaltningsform och dels i
aktiebolagsform. FEAB är ett aktiebolag där vinsten beskattas, Falkenbergs kommun
betalar ingen skatt på motsvarande resultat. Oavsett bolagsform är båda enheterna till för
Falkenbergs kommuninvånares bästa. Beslutsförslaget innebär att FEAB med sin
expertkompetens hjälper kommunen med verksamheten vattenkraft som om det var FEABs
egen verksamhet. Utförda tjänster sker till verklig kostnad med påslag motsvarande
resultatkravet i ägardirektivet. I de fall FEAB köper in material eller tjänster från tredje
man, och Falkenbergs kommun skulle kunna förvärva tjänsten eller varan till samma pris,
skall inget prispåslag göras.
Upprättandet av budget och affärsplaner initieras av FEAB och beslutas av
kommunfullmäktige på liknande sätt som FEABs egen budget hanteras. Poängen är att
Hertings kraftstation ostridigt kommer att vara kvar i Falkenbergs kommuns kontroll i
framtiden. Det kommer att ske utan komplicerade avtal och till ett skatteoptimalt sätt.
Motsvarande ordning gäller redan för vindkraften där kommunen äger fem vindkraftverk i
Lövstaviken.
Hertings kraftstation står inför reinvesteringsbehov. Om de finansiella flödena och riskerna
helt överlåts på FEAB kommer investeringarna att bokföras i FEAB vilket är en annan
juridisk person än Falkenbergs kommun. Vid ett eventuellt ägarskifte i FEAB kan det bli
problematiskt att hantera den situationen.
Ramar för månatlig hantering av redovisningen: FEAB bokför löpande intäkter och
kostnader hänförliga till Herting i eget kostnadsställe i FEAB. I slutet av respektive månad
fakturerar FEAB över intäkter och kostnader till Falkenbergs kommun där de bokförs i
eget kostnadsställe. På så sätt kommer verksamheten i vattenkraftverket Herting att
redovisas i kommunen som om verksamheten bedrivits där.
Yrkanden
Ingemar Stridh (M) yrkar återremittera ärendet med motiveringen att FEAB:s styrelse ska
ges möjlighet att yttra sig över förslaget innan beslut fattas i ärendet.
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Tore Holmefalk (C), Per Svensson (S) och Per Sjövall (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Ingemar Stridhs (M) återremissyrkande och finner
att kommunfullmäktige avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Tore
Holmefalks (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Reservation
Ingemar Stridh (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 206
Slutredovisning av investeringsprojekt gymnasiet hus 5 och
12 m fl. (AU § 290, KS § 290) KS 2010-186, KS 2011-310,
KS 2010-359
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojekten gymnasiet hus 5 och 12 m fl. till
protokollet.
2 Notera till protokollet att kostnader utöver budget hade uppkommit inom projektet utan
politisk förankring.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-10-14, § 80
Översiktlig projektbeskrivning Sweco 2015-09-30
Granskning av informations- och beslutsvägar för ny-/ombyggnation Falkenbergs
gymnasieskola. Deloitte 2013-05-02.
Sammanfattning av ärendet
Under 2006 startades ett större omvandlingsprojekt för gymnasieområdet och förslag till en
generalplan togs fram. Planen beslutades dock ej, utan projektet inleddes med
lokalutredningar samt beslut rörande genomförande av ombyggnad av särskolans lokaler i
Hus 5 samt nybyggnation av NTC-huset (Hus 12). Efter hand lades ytterligare
åtgärder/projekt till bland de åtgärder som skulle rymmas i investeringsbudget.
Kortfattat så kan projektet beskrivas med följande huvuddelar i kronologisk ordning:






Start av projektering Hus 5, särskola plan 1
Start av projektering NTC-huset (Hus 12)
Ny detaljplan
Rivning Hus 8
Mediaomläggning: el-, tele- och datainstallationer inom området, då dessa installationer
gick via Hus 4 som skulle rivas
 Omläggning av fjärrvärme med nya serviser till Hus 6 och Hus 7, då dessa hus matades
från Hus 3 via Hus 4 som skulle rivas

21 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

 Rivning hus 4.
 Mer omfattande åtgärder i Hus 5 (t ex fasad-, ventilations- och takbyte), initierat av
tidigare ej kända problem i byggnaden
 Utemiljöåtgärder
Investeringsbudget belastas också av utgifter för tidigare arbete med generalplan samt med
utgifter för del av Falkhallens utemiljö.
Till projektet fanns en styrgrupp som träffades regelbundet från september 2006 till maj
2010 då beslut om att starta byggnationen av hus 12 (NTC) fattades. I styrgruppen ingick
presidierna från kommunstyrelsen, barn- och utbilningsnämnden samt tekniska nämnden
tillsammans med berörda tjänstemän. Samtliga åtgärder redovisades i gruppen och
kostnadsprognoser redovisades regelbundet men styrgruppen var inte med under
genomförandefasen. Styrgruppen rapporterade till kommunstyrelsen endast vid vissa
tillfällen.
Projektets informations- och beslutsvägar avseende beslut om utökade budgetramar för
ny-/ombyggnad av Falkenbergs gymnasieskola granskades av Deloitte 2013 och
redovisades för KSAU 2013-06-11.
Ekonomi
Projekter är budgeterat till 101,5 mkr. Projektet slutredovisas med en total utgift på
108,6 mkr.
I tekniska nämndens underlag finns en beskrivning om hur beslutsprocesserna gått och vad
som har orsakat fördyrningen.
Övervägande
För slutredovisning av investeringsprojekt gäller att projekt med total utgift eller budget på
minst 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den
nämnd som disponerar anslaget.
Föreliggande slutredovisning presenteras mycket sent p g a de tvister som förekommit med
olika leverantörer vilket är olyckligt. Det kan dessutom konstateras att dialogen mellan
styrgruppen och berörda nämnder inte har varit tillräckligt frekvent under projektets gång.
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§ 207
Bättre samordning av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik –
redovisning av uppdrag i budget. (AU § 315, KS § 293)
KS 2015-110
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna informationen.
Beslutsunderlag
PM från Hallandstrafiken: Underlag Falkenbergs kommun samordningsuppdrag,
Hallandstrafikens produktkatalog – färdbevis
Sammanfattning av ärendet
Uppdraget initierades efter att ett medborgarförslag om att låta pensionärer åka gratis buss
mellan kl 9:30 – 14:00 inkommit (KS 2014-130). Medborgarförslaget behandlades i
fullmäktige 2014-12-16 och resulterade i att kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag
att undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och
kollektivtrafik, genom att :
 Kartlägga nuvarande organisation
 Ge förslag till förändring av organisationen
 I utredningen ska ingå att utreda förslag om att låta pensionärer åka buss gratis
enligt beslut i KF § 230. Denna del i utredningen ska kostnadsberäknas.
Uppdraget ska redovisas under 2015.
Under våren 2015 genomfördes möten med representanter från barn- och
utbildningsförvaltningen, Charlotta Alsbjer, skolskjutsansvarig och socialförvaltningen,
Kristina Privér, kvalitetscontroller och stadsbyggnadskontoret Josefin Selander,
kollektivtrafik och färdtjänstansvarig. Dialog hölls även med Hallandstrafiken avseende
uppdraget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträde 17 november 2015 att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och förutsättningar för att
införa enzonstaxa för enkelresor i kommunen.
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Ekonomi
Förslag till förändring av organisationen
Föreslagna förändringar är kostnadsneutrala.
Gratis resor för pensionärer
Nedan redovisas kostnadsuppgifterna för seniorkort som finns i Hallandstrafikens
produktkatalog.
Seniorkortet är giltigt under lågtrafik. Med lågtrafik avses tider utanför arbets- och
studiependlingstider.
 Bastid; vardagar 9.30–14.30 samt från 04-24 på helger
 Utökad tid; vardagar 9.30–14.30 och 18-24 samt från 04-24 på helger
Priset nedan avser ett års resande i kollektivtrafiken inom kommunen per ålderskategori
samt tid. Hallandstrafiken fakturerar kommunen halvårsvis i förskott.
Falkenberg
Ålder Bastid
75
1 925 000 kr
70
3 425 000 kr
65
5 875 000 kr

Utökad tid
2 175 000 kr
3 850 000 kr
6 575 000 kr

Övervägande
Kartläggning av nuvarande interna organisation:


Tekniska nämnden
Idag finns en resurs på ca 20 % för kollektrafikfrågor och färdtjänst som arbetar
både mot Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden.



Socialförvaltningen
På socialförvaltningen inte någon resurs avsatt för arbete med färdtjänst. Däremot
behandlas frågan i samband av upphandling av till exempel daglig verksamhet.



Barn- och utbildningsförvaltningen
En resurs är avsatt att arbeta 50 % med Skolskjutsfrågor, i praktiken är behovet ca
75 % för att hantera frågan.



Region Halland/Hallandstrafiken
Ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken och för sjukresor. På uppdrag av
kommunen sköter även Hallandstrafiken även skolskjutsplanering och
handläggning och planering av färdtjänstresor.
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Förslag till förändring av organisationen
Det är en stor fördel att Hallandstrafiken ansvarar både för skolskjutsplanering,
färdtjänstplanering, sjukresor och den allmänna kollektivtrafiken. Hallandstrafiken har
under en längre tid arbetat med att samordna resbehovet så att den mest effektiva trafiken
kan uppnås. Ett exempel på detta är att skolskjutstrafik linjeläggs så att den kan vara en del
av det allmänna kollektivtrafikutbudet. Ett annat exempel är att färdtjänstresor samordnas
med sjukresor och det är därför en fördel att även hanteringen av dessa finns hos
Hallandstrafiken. En mer utförlig beskrivning av hur Hallandstrafiken arbetar med
samordning finns i bifogat PM från Hallandstrafiken.
Utifrån ett mer allmänt kollektivtrafikperspektiv så reser våra invånare i allt höger
utsträckning över kommungränser och det är därför helt riktigt att planeringen av
kollektivtrafiken sker i ett regionalt perspektiv med Region Halland som
kollektivtrafikmyndighet. En regional samordning av kollektivtrafiken bidrar till
regionförstoring som i sin tur bland annat medför bättre förutsättningar för fler att hitta
jobb/företag att hitta arbetskraft.
Den del av kollektivtrafiken som skulle kunna samordnas bättre är taxiresor för skolelever
som idag inte är integrerad med färdtjänst eller sjukresor. Denna trafik upphandlas av
kommunen och planeringen sköts idag av taxi själva. Hallandstrafiken skulle vilja planera
även denna trafik och om det är möjligt skulle en samordning kunna ske med färdtjänst.
Skolskjutsansvarig kommer att inleda en diskussion om detta med Hallandstrafiken.
Internt i kommunen bör en utökad dialog ske mellan de tre berörda förvaltningarna för att
fånga upp gränsöverskridande frågor i ett tidigt skede. Detta skulle också kunna bidra till
att Falkenbergs kommun blir en aktivare beställare gentemot Hallandstrafiken, både
avseende skolskjuts och färdtjänstfrågor. I den fortsatta diskussionen bör även tydliggöras
förvaltningarnas roller och i samband med upphandling och uppföljning.
Fria resor för pensionärer
Gratis kollektivtrafik för pensionärer har diskuterats i kommunen vid flera tidigare
tillfällen, förslaget har kommit båda från politiker och från föreningar. Det finns ett antal
kommuner i Sverige som erbjuder rabatterad eller gratis kollektivtrafik för pensionärer. För
Falkenberg och Hallands del ar det idag Region Halland som ansvarar för kollektivtrafiken
genom Hallandstrafiken. Halländska kommuner som vill erbjuda pensionärer kostnadsfri
kollektivtrafik får göra ett tillköp hos Hallandstrafiken. Tillköpet innebär att kommunerna
själva får stå för kostnaden för de resor som görs av pensionärer. Hallandstrafiken har
skickat ut en produktkatalog för bland annat fria resor för pensionärer. Under ekonomi
finns redovisat kostnaderna för Falkenbergs kommun.
Det är främst en ekonomisk fråga om gratis kollektivtrafik ska införas. Det bör i
sammanhanget betonas att kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerad som den är.
Kostnadstäckningen är ca 50 % på sålda biljetter. Det förs ibland resonemang om att fria
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resor för pensionärer minskar kostnaderna för färdtjänst. I Halmstad kunde man se en viss
minskning av färdtjänstresandet de första två åren efter införandet av 75+ för att sedan
stabilisera sig igen. Det har inte gjorts några djupare analyser av varför resandet minskade,
så Hallandstrafiken vill inte kategoriskt säga att det beror av införandet av 75+.
Erfarenheterna från Halmstad är att det har varit en uppskattad åtgärd, men att det
samtidigt har blivit dyrare för kommunen än man först hade beräknat.
En frågeställning som har väckts under ärendet behandling är om gratis resor för
pensionärer skulle kunna innebära att lagen om likabehandling inte följs.
Frågan har ställts till en jurist på SKL och till Hallandstrafiken, ingen av dessa aktörer
känner till att det skulle ha prövats. Enligt SKL är det mest sannolikt att det vid en
prövning skulle liknas vid att ge rabatt vilket tidigare har accepterats.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det finns ett flertal andra åtgärder som ökad
turtäthet och liknande som skulle ge större nytta om det finns medel att satsa på
kollektivtrafiken.
Yrkanden
Elisabet Karlsson (FP) yrkar att alternativ för fria resor för pensionärer utreds ytterligare.
Ingemar Johansson (C), Per Svensson (S), Rie Boulund (M), Monika Bréti (S), Jan
Dickens (S), Filip Bertilsson (M) och Christina Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Ingemar Johanssons (C) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Elisabet
Karlssons (FP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Reservationer
Elisabet Karlsson (FP) och Anders Malmström (FP) reserverar sig till förmån för Elisabet
Karlssons (FP) yrkande.
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§ 208
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.
(AU § 325, KS § 284) KS 2015-177
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och
med 30 september 2015 har lämnats.
Beslutsunderlag
Rapport – ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS
Socialnämnden 2015-10-28 § 169
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis rapportera
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till
Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer. Även kommunfullmäktige
ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

27 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

§ 209
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 326, KS § 296) KS 2015-183
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2015-10-29
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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§ 210
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. (AU § 327, KS § 297) KS 2015-184
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2015-10-29.
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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§ 211
Val till kommunala förtroendeuppdrag 2016 m.fl. år. KS 2015-338
Val av ombud till Stadshus AB.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Stig Agnåker (C) till ombud vid bolagsstämmor 2016.
2 Utse Monika Bréti (S) till ombudssuppleant vid bolagsstämmor 2016.

----Val av ledamöter till stiftelsen Svenstorpsgåvan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse följande ledamöter till styrelsen 2016 för Eftra socken:
Mats Nilsson (C)
Bo-Krister Svensson (S)
Gunnel Tönsgård (M)
Utse följande ledamöter till styrelsen 2016 för Slöinge socken:
Mats Gustafsson (C)
Tore Bengtsson (S)
2 Utse följande ersättare till styrelsen 2016 för Eftra socken:
Kerstin Jahn (M)
Utse följande ersättare till styrelsen 2016 för Slöinge socken:
Runar Kaattari (S)
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----Val av ombud till stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse följande ombud 2016:
Per Johansson (C)
Karl Gustaf Carlzon (S)
2 Utse följande ersättare:
Gunnar Johansson (C)
Rolf Lönnberg (S)
----Val av kommunens revisor och dess ersättare till föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Hans Bertilsson (M) till kommunens revisor 2016.
2 Utse Gösta Svensson (S) till ersättare för kommunens revisor 2016.
----Val av ombud till Falkenbergs Biogas AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Utse Monika Bréti (S) till ombud vid bolagsstämmor 2016.

2

Utse GunMarie Stenström (M) till ombudssuppleant vid bolagsstämmor 2016.
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----Val av representant, ersättare i styrelsen samt revisor och dennes ersättare för
Boföreningen Lönnen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse ekonomichef Jan Fritz kommunens representant 2016.
2 Utse redovisningschef Rickard Nordén till ersättare 2016.
3 Utse Jan Johansson (C) till revisor 2016.
4 Utse Gösta Svensson (S) som ersättare för revisorn 2016.
----Val av huvudmän i Falkenbergs Sparbank 2016-2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse följande personer till huvudmän:
Gert Persson (M)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Monika Törnvall (MP)
Torbjörn Bjälkö (SD)
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall i enlighet med valberedningens samtliga förslag till beslut.
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§ 212
Avsägelse från Liselott Strinning Hildebrand (FP) från uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. KS 2015-370
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Liselott Strinning Hildebrand (FP) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
3 Bevilja Liselott Strinning Hildebrand (FP) entledigande från uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.
4 Utse Lena Engström (FP) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ärende
Liselott Strinning Hildebrand (FP) har 2015-11-23 inkommit med begäran om
entledigande från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

33 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

§ 213
Val av nämndeman vid Varbergs tingsrätt efter Moa Gunnarsson
(MP). KS 2015-327
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Samer Mahra (C) som nämndeman vid Varbergs tingsrätt.
Ärende
Moa Gunnarsson (MP) har beviljats entledigande från uppdraget som nämndeman vid
Varbergs tingsrätt KF § 175/2015. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 214
Avsägelse från Ann-Christin Bengtsson (SD) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige. KS 2015-393
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Ann-Christin Bengtsson (SD) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Ärende
Ann-Christin Bengtsson (SD) har 2015-12-10 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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§ 215
Avsägelse från Andreas Lundberg (S) från uppdraget som
ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänst Väst.
KS 2015-394
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Andreas Lundberg (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunalförbundet Räddningstjänst Väst.
2 Utse Anders Emanuelsson (S) som ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänst
Väst.
Ärende
Andreas Lundberg (S) har 2015-12-11 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänst Väst.

36 (40)

Kommunfullmäktige 2015-12-15

§ 216
Avsägelse från Marie Gustafsson (M) från uppdraget som ledamot
i Falkenbergs Bostads AB. KS 2015-396
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Marie Gustafsson (M) entledigande från uppdraget som ledamot i Falkenbergs
Bostads AB.
2 Utse Anders Treschow (M) som ny ledamot i Falkenbergs Bostads AB.
Ärende
Marie Gustafsson (M) har 2015-12-14 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i Falkenbergs Bostads AB.
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§ 217
Avsägelse från Sebastian Ghafari (S) från uppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen. KS 2015-400
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Sebastian Ghafari (S) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen och som ersättare i Falkenbergs Biogas AB.
2 Utse ny ledamot i kommunstyrelsen vid nästa sammanträde.
Ärende
Sebastian Ghafari (S) har 2015-12-15 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
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§ 218
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1

Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2016 med angivande av samtliga
ärenden ska införas i Hallands Nyheter.

2

Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2016 med angivande av samtliga
ärenden ska införas i Falkenbergsposten.

3

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

Ärende
Förslag till annonsering av fullmäktiges sammanträden år 2016 föreligger.
Yrkande
Per Svensson (S) och Mikael Hallberg (V) yrkar att även annons om fullmäktiges
sammanträden under 2016 med angivande av samtliga ärenden ska införas i
Falkenbergsposten.
GunMarie Stenström (M) yrkar i enlighet med förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på GunMarie Stenströms (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på Per
Svenssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Per Svenssons
(S) yrkande.
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§ 219
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens beslut 2015-12-07 att överprövning av detaljplan för del av Ullared 2:205
(ny brandstation) inte ska ske. KS 2013-375
Mark- och miljööverdomstolens dom 2015-12-08 avseende tillstånd till uppförande och
drivande av vindkraftverk i Kattegatt.
Revisorernas granskningsrapport avseende upphandlingsverksamhet. KS 2015-397
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 301/15.
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