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§ 160
Allmänhetens frågestund.
Inga frågor noterades till dagens protokoll.
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§ 161
Information om stadsbyggnadskontorets verksamhet.
KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Catharina Rydberg-Lilja, stadsbyggnadschef, informerar om stadsbyggnadskontorets
verksamhet.
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§ 162
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2015-77
Lars Fagerström (FP) ställer en fråga till Mari-Louise Wernersson (C), ordförande i
kommunstyrelsen, varför inte alternativa lösningar för subventionerade eller fria bussresor
för äldre samt kostnadsberäkningar på detsamma ännu redovisats för kommunfullmäktige?
Mari-Louise Wernersson (C), ordförande i kommunstyrelsen, svarar att
kommunfullmäktige kommer få ta del av utredningen under 2015.
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§ 163
Anmälan av motioner.
Peter Dygården (S), Björn Jönsson (S) och Gabriella Geertinger (S); Motion om avgiftsfri
förskola och grundskola. KS 2015-301
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§ 164
Anmälan om medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om att bygga en lång brygga utmed havet (Spritan-rakan) samt bänkar,
bord och bås för ombyte. KS 2015-300
Medborgarförslag om att stiftelsen "Akta huvudet" ska få genomföra sitt 2 dagarsprogram
för alla i årskurs 9. KS 2015-320
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§ 165
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer förligger vid dagens sammanträde.
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§ 166
Svar på interpellation om buller från motorbanan i Ljungby.
(KF § 140) KS 2015-277
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
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§ 167
Motion om att införa F-6 systemet i grundskolorna.
(AU § 246, KS § 249) KS 2014-444
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Med hänvisning till grundskoleutredningen meddela motionären att barn- och
utbildningsnämnden avser påbörja en stadieindelning av Falkenbergs grundskolor.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-06-12
Motion, 2014-11-24
Utredning av Falkenbergs grundskoleorganisation, 2015-06-02
Barn- och utbildningsnämnden § 5, 2015-01-28
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår att Falkenbergs
kommun ska införa stadieindelning i sina grundskolor från dagens förskola till årskurs fem,
hädanefter F-5, till F-6 samt införa 7-9. Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över
motionen 28 januari 2015. Där hänvisade de till den då inte offentliga
grundskoleutredningen som skulle ge svar på motionärens frågor.
Ekonomi
Motionen i sig belastar inte kommunens budget. Däremot kommer barn- och
utbildningsnämnden i och med sitt arbete att införa stadieindelning på flertalet skolor
behöva medel för att anpassa vissa skolor till stadieindelning.
Övervägande
Med anledning av att inget fullständigt svar kunde ges motionären utifrån barn- och
utbildningsnämndens yttrande 28 januari 2015 valde kommunstyrelseförvaltningen att
avvakta motionshanteringen i fullmäktige tills grundskoleutredningen offentliggjorts.
Av grundskoleutredningen framgår att barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att
påbörja arbetet med en stadieindelning i flertalet av sina grundskolor. Dock saknas evidens
att mindre skolor som bygger på småskalighet skulle vara varken bättre eller sämre.
Anledning till barn- och utbildningsnämnden går över till stadieindelning är bland annat
för att kunna säkerställa likvärdig utbildning i hela kommunen, likabehandling av elever i
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behov av särskilt stöd samt ökad möjlighet för pedagoger att samverka mellan skolorna så
att elevens kunskaper alltid sätts i fokus.
På grund av att varje skola har specifika omständigheter låser inte heller barn- och
utbildningsnämnden upp sig kring en specifik stadieindelning på F-6 och 7-9. Istället
byggs stadieindelningen upp utifrån skolans specifika förutsättningar F-3, F-6, F-9, 4-6, 49 eller 7-9 för att ge eleverna i skolorna de bästa förutsättningarna.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att motionen ska anses bifallen i andra punkten.
Per Svensson (S) och Kerstin Angel (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande mot Sara-Lena Bjälkös (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Svenssons (S)
yrkande.
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§ 168
Medborgarförslag om laxodlingsanstalten vid Laxbron.
(AU § 247, KS § 250) KS 2014-246
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagställaren att medborgarförslaget överlämnas som inspel till det
påbörjade arbetet ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-14
Tjänsteskrivelse från Destination Falkenberg 2014-07-29
Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19 § 73
Tekniska nämnden 2014-12-17 § 103
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats som handlar om att ta tillvara på laxodlingsanstalten vid
Laxbron, en byggnad som förslagsställaren menar står i förfall. Förslagsställaren förklarar
att kommunen uppenbart inte har ekonomisk möjlighet att underhålla byggnaden och att
den därför borde säljas till ett företag som skulle kunna öppna en servering i byggnaden.
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden samt Destination Falkenberg AB har
yttrat sig över medborgarförslaget och förklarar i korthet:
Kultur- och fritidsnämnden förklarar att byggnaden bör finnas kvar i kommunal ägo
eftersom området ännu inte är detaljplanelagt och därför saknar planbestämmelser för att
reglera användning och exteriör utformning. Däremot är nämnden ur kulturmiljösynpunkt
positiv till att byggnaden används, om hänsyn tas till dess kulturvärden.
Tekniska nämnden förklarar att det vid tidigare tillfällen har visats intresse för att öppna
café eller annan publik verksamhet i byggnaden, men att intressenterna ansett att
investeringar som krävs för att göra detta varit för omfattande. Dessutom påpekar nämnden
att en svårighet med byggnaden är att området översvämmas med något eller några års
mellanrum.
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Destination Falkenberg förklarar att de under 2014 påbörjade ett arbete med att se över
utvecklingsmöjligheterna för Hertingforsen. De menar att Ätran och laxen, med tillhörande
kulturarv och historia, är unika tillgångar för Falkenberg och att Hertingområdet har stort
potential som besöksmål och upplevelserum.
Beslutsförslag på medborgarförslaget har dröjt eftersom det kom in till kommunen mitt i
uppstarten av ett stort arbete om Hertingforsen, lett av Destination Falkenberg, vars
inriktning har ändrats sedan våren 2014. Under 2015 har ett arbete påbörjats som kallas
”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi i dagsläget.
Övervägande
Det är i dagsläget inte lämpligt att ta beslut om medborgarförslaget. Detta bör istället lyftas
in i det utvecklingsarbete som redan pågår. Det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet
med att utveckla Hertingforsen som helhet kommer att ta innan det leder fram till ett
färdigt förslag. Därför är det även svårt att ge förslagsställaren ett besked om huruvida
medborgarförslaget kommer att genomföras eller inte. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget överlämnas som ett inspel till det pågående
utvecklingsarbetet och därmed ska anses behandlat.
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§ 169
Medborgarförslag om naturum i anslutning till Hertingforsen.
(AU § 248, KS § 251) KS 2014-236
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagställaren att medborgarförslaget överlämnas som inspel till det
påbörjade arbetet ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-11
Tjänsteskrivelse från Destination Falkenberg 2014-11-07
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats som handlar om att anlägga ett naturum i anslutning till
Hertingforsen. Förslagsställaren menar att forsen är en sevärdhet och turistattraktion.
Frågan om naturum har tidigare diskuterats i kommunen i och med ett medborgarförslag
från 2011. Svaret på detta förslag försenades eftersom Falkenbergs kommun under samma
period arbetade med Hertingprojektet, i vilket det ingick att bygga om forsen.
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2012 att ett grundförslag skulle tas fram för ett
enkelt naturum i anslutning till Hertingforsen och Ätran. I samband med arbetet att bygga
om Hertingforsen ändrades inriktningen på arbetet med naturumet. Istället för att arbeta
med enskilda insatser/projekt/aktiviteter i anslutning till Ätran så bör området kring
Hertingforsen ses som en helhet.
Destination Falkenberg har yttrat sig över medborgarförslaget och förklarar i korthet att de
under våren 2014 har påbörjat ett arbete med att se över utvecklingsmöjligheterna för
Hertingforsen. Forsen har ett mycket bra läge i förhållande till stadskärnan och Vallarna,
men är trots det på många sett ett relativt outnyttjat område. Ett förslag finns på hur
kommunen kan arbeta för att etablera ett besöksmål och upplevelserum som i sin helhet
och utformning bygger på och signalerar hållbarhet.
Under 2015 har planeringen av insatser kring Hertingforsen fortsatt. Ett arbete har
påbörjats som kallas ”Utvecklingsmöjligheter vid Hertingforsen”.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi i dagsläget.
Övervägande
Det är i dagsläget inte lämpligt att ta beslut om medborgarförslaget. Detta bör istället lyftas
in i det utvecklingsarbete som redan pågår. Det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet
med att utveckla Hertingforsen som helhet kommer att ta innan det leder fram till ett
färdigt förslag. Därför är det även svårt att ge förslagsställaren ett besked om huruvida
medborgarförslaget kommer att genomföras eller inte. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget överlämnas som ett inspel till det pågående
utvecklingsarbetet och därmed ska anses behandlat.
Vidare påpekar kommunstyrelseförvaltningen till det fortsatta arbetet, i vilket
medborgarförslaget kommer att vara en del, att överväga innebörden i ett naturum. Detta
eftersom Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum och ger sitt godkännande till
etablering av sådana. I Naturvårdsverkets riktlinjer beskrivs ett naturum som ett
”…centrum för besökare till ett naturområde”. Det motsvarar de internationella ”visitor
centers”. Naturum ska beskriva, förklara och ge förståelse för områdets värden, samt
inspirera till vistelse och naturkontakt där. Kommunstyrelseförvaltningen menar att det är
skillnad på ett naturum och ett upplevelserum, ett annat begrepp som Destination
Falkenberg nämner i sitt yttrande. I det fortsatta arbetet behöver tas ställning till om det är
aktuellt att ansöka om att få ett naturum i Hertingområdet.

15 (25)

Kommunfullmäktige 2015-10-27

§ 170
Medborgarförslag om heldragen linje på Slättenvägen.
(AU § 259, KS § 252) KS 2014-447
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska nämndens yttrande i vilket en
heldragen linje skulle riskera att öka olycksrisken på Slättenvägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-24
Tekniska nämnden 2015-08-26
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen i vilket en heldragen linje på
Slättenvägen föreslås. Förslagsställaren menar att olycksrisken är hög på vägen och att
trafiksituationen kunde förbättras med en heldragen linje från rondellen vid Netto vid
Kristineslättsallén hela vägen till Falkenbergs orienteringsstuga.
Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att Slättenvägen inte är någon
huvudled och att en heldragen linje skulle ge karaktären av en huvudled och därmed öka
risken för högre hastigheter. Dessutom menar nämnden att det finns att antal
infarter/utfarter längs med vägen och att risken för olyckor skulle kunna öka i och med att
förare kan tro att korsande tvärgator har väjningsplikt i och med att vägen skulle uppfattas
som en huvudled.
Ekonomi
Förslaget skulle innebära kostnad för kontinuerlig målning av linje.
Övervägande
Det finns inga formella hinder mot att dra en heldragen linje på Slättenvägen enligt
förslagsställaren förslag. Men med hänsyn till tekniska nämndens yttrande om hur en
heldragen linje skulle kunna försämra trafiksituationen och öka riskerna för olyckor på
vägen föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
Yrkande
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 171
Delårsrapport januari – augusti 2015. (KS § 238) KS 2015-139
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna delårsbokslut (tertial 2) för januari – augusti 2015.
Beslutsunderlag
Delårsrapporten januari – augusti 2015
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har upprättat delårsbokslut för januari till
och med augusti.
Yrkande
Jan Berge (MP), Tore Holmefalk (C) och Daniel Bernhardt (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD) och Anders Jansson
(SD) reserverar sig till förmån för yttrande som biläggs protokollet.
Bilaga KF § 171
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§ 172
Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
(AU § 257, KS § 243) 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 juni 2015 har lämnats.
Beslutsunderlag
Rapport – ej verkställda beslut enligt 16 kap. § SoL och 28 § LSS
Socialnämnden 2015-08-26 § 132
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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§ 173
Friare val av hjälpmedel. (AU § 270, KS § 245) KS 2015-171
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna modellens innehåll och beskrivning.
2 Godkänna implementeringsplanen.
3 Uppdra åt den Gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård att genomföra
modellen enligt föreslagen plan för implementering.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, 2015-09-23
Socialnämndens beslut, § 111, 2015-06-17
Regionkontorets tjänsteskrivelse Friare val av hjälpmedel med bilagor, 2015-06-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 211, 2015-08-18
Kommunala handikapprådets beslut, § 28, 2015-09-17
Kommunala handikapprådets referensgrupps yttrande, 2015-09-17
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) rapport 2014:1, s. 153-161 (Med- och
egenfinansiering i vården – etiska aspekter)
Sammanfattning av ärendet
”Friare val av hjälpmedel” har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel bedömer att
vissa individer själva kan köpa och sköta sitt/sina hjälpmedel. Det handlar specifikt om
brukare med ett långvarigt behov av hjälpmedel och där brukaren önskar att själv inköpa
och sköta sitt hjälpmedel. Detta kommer att vara ett erbjudande och ett komplement till
den normala förskrivningsprocessen.
Regionkontorets bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att en modell med
friare val av hjälpmedel kan fungera väl liksom att få ett bra utfall när det gäller hjälpmedel
som kan köpas av brukaren själv.
Hjälpmedelscentralen har gjort en översyn av samtliga produkter som på sikt kan komma
att ingå i friare val av hjälpmedel när modellen så småningom är i drift. De
produktområden som valts ut inför en uppstart i Halland är hörseltekniska hjälpmedel och
förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullatorer och rullstolar.
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Införandet av friare val av hjälpmedel kräver ingen ändring eller något tillägg i
samverkansavtalet.
Socialförvaltningen har följt beredningen av ärendet inom ramen för taktisk grupp
funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-17 att ärendet utöver tidigare
beredning hos socialnämnden skulle återremitteras för att ge kommunala handkapprådet
(KHR) möjlighet att yttra sig. KHR ställer sig negativa till förslaget och anger som
argument att:
-

Det finns stor okunskap om hur många som kommer att beröras, vilket leder till att
ekonomin blir osäker att överblicka.
Informationen kommer att vara tillräcklig för att patienten ska kunna göra rätt val.
Företaget som säljer hjälpmedlet får dubbla roller dels att föreslå rätt produkt och att
som säljare generera högst vinst.
Garanti och service av som ska utföras av säljaren får köparen hantera på egen hand.

Ekonomi
Utöver vissa implementeringskostnader som föreslås täckas av avsatta medel för projektet,
bedöms inte modellen innebära några ökade kostnader. Detta beror på att de så kallade
voucherna (värdecheckar) som ges patienten för att köpa egna hjälpmedel bygger på den
kostnad som hjälpmedelscentralen köper in motsvarande produkt för. Därmed inte sagt att
om en patient ska köpa produkten på den öppna marknaden så kan en annan prisbild råda.
Övervägande
Det bör poängteras att val av fria hjälpmedel enbart är ett komplement till dagens två
alternativ med egenansvar och ordinarie föreskrivningsprocess från hjälpmedelscentralen.
Förutsättningen för att få tillgång till det fria valet är att:
-

Brukaren kan sin funktionsnedsättning och förstår sitt konsumentansvar vid inköp och
underhåll av hjälpmedlet.
Brukaren har haft aktuellt hjälpmedel tidigare (ingen förstagångsanvändare).
Brukaren har ett långvarigt behov av hjälpmedlet.

Dessutom kommer valet av fria hjälpmedel i Halland enbart röra hörseltekniska hjälpmedel
och förflyttningshjälpmedel initialt och produkter specialtillverkning efter patientensbehov
kommer att förkomma i det fria valet. Därmed anses inte KHR:s argumentation besvarad.
Det ska även tilläggas att det finns en inneboende etisk konflikt i det fria valet av
hjälpmedel, vilket Statens medicinsk-etiska råd (Smer) påvisar. På ena sidan står den
enskilde patientens möjlighet till valfrihet mot och andra sidan alla patienters möjlighet till
lika vård.
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Under förutsättningar att fria val av hjälpmedel ska införas föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att beslut fattas i enlighet med den Gemensamma nämnden
för hemsjukvård och hjälpmedels förslag till beslut.
Yrkanden
Rie Boulund (M), Shlomo Gavie (C), Gert Persson (M), Jan Berge (MP), Georgia Ferris
(KD), Tore Holmefalk (C), Agneta Åkerberg (C) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S), Per Sjövall (V), Peter Dygården (S), Bengt Hackberg (S) och Yvonne
Nilsson (S) yrkar avslå förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Rie Boulunds (M) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Rie Boulunds (M)
yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Rie Boulunds (M) yrkande.
Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster och 2 frånvarande beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Rie Boulunds (M) yrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
Bilaga KF § 173

21 (25)

Kommunfullmäktige 2015-10-27

§ 174
Val av representant på Kattegatts kustvattenråds rådslag tillika
förtroendevald till Kustvattenrådets styrgrupp.
(KF § 157) KS 2015-98
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Bo Gustafsson till representant på Kattegatts kustvattenråds rådslag tillika
förtroendevald till Kustvattenrådets styrgrupp.
Sammanfattning av ärendet
Den 29 april 2015 bildades Kattegatts Kustvattenråd. Kustvattenrådets syfte är att
möjliggöra delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta
kunskapsutbytet om kustvattnet samt öka/underlätta förståelsen för olika intressenters
verksamheter och dess påverkan på kustvattnet.
Arbetet ska bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de berörda
vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i havet.
För att lyckas med detta syfte ska en styrgrupp utses vars uppgift är:
 Bemanning och styrning av samordningen
 Ekonomiskt ansvar
 Godkänna kommunikationsplan och utvärdera genomförd kommunikation
 Förhandla med tillkommande basfinansiärer och efter förhandling fastställa årligt
bidrag
 Ansöka om att bli vattenråd hos Vattenmyndigheten för Västerhavet samt årligen
rapportera genomförd samverkan
 Godkänna sådana projekt som berör samordningen och i förekommande fall ansöka
om projektbidrag
 Ta beslut i frågor som uppkommer mellan rådslag. Frågor som bedöms innebära en
ändrad inriktning för kustvattenrådets arbete ska behandlas av nästkommande
rådslag.
Styrgruppsrepresentanter utses från varje basfinansiär för vilken Falkenbergs kommun är
en.
Vattenrådet ska dessutom ha ett rådslag vars uppgift är att:




Fokuserar på inriktningen av kustvattenrådets arbete genom nya initiativ.
Avrapportering av pågående initiativ och för kunskapsutbyte.
Besvara remisser.
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Falkenbergs kommun ska även utse en representant vid rådslaget. Den vattendirektivgrupp
som skrivit fram stadgarna för Kattegatts Vattenråd förespråkar att samma person tar på sig
båda dessa roller från kommunen för att ges möjligt att vara särskilt insatt i frågorna på
rådslaget.
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§ 175
Avsägelse från Moa Gunnarsson (MP) från uppdraget som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt KS 2015-327
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Moa Gunnarsson (MP) entledigande från uppdraget som nämndeman vid
Varbergs tingsrätt
2 Utse ny nämndeman vid nästa sammanträde.
Ärende
Moa Gunnarsson (MP) har 2015-10-26 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt
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§ 176
Meddelanden
Följande antecknas till protokollet:
Revisorernas granskningsrapport avseende delårsrapport tertial 2 för Räddningstjänsten
Väst. KS 2015-43
Länsstyrelsens beslut 2015-09-18 att avslå överklagande av antagande av detaljplan för
Ullared 1:132 har vunnit laga kraft 2015-10-14. KS 2015-10-26
Delårsrapport januari – juni 2015 för Patientnämnden Halland. KS 2015-1
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 255/15.
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Ärende: Fria val av hjälpmedel
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Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Mathilda Hjelm (M)

X

Per Johansson (C)

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Ingemar Johansson (C)

X

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Lennart Johnsson
Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

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

X

Jeanette Synnergren (S)

X

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)
Sophia Nilsson
Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)
Bo Gustafsson
Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

X

Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)
Ingmar Bengtsson
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Christina Ekström (SD)

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

Bengt Hackberg (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

Christina Johansson (S)

X

Jan Dickens (S)

X

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

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X

X
X
X
29 20

Summa
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