Protokoll

Sammanträdesdatum
2015-03-31
Sammanträdestid
16.00-19.15

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)
Tore Holmefalk (C)
Per Johansson (C)
Kerstin Angel (C)
Ingemar Johansson (C)
Agneta Åkerberg (C)
Dahn Persson (S)
Marcelle Farjallah (S)
Sebastian Ghafari (S)
Majvor Wallin (S)
Fredrik Johansson (S)
Rie Boulund (M)
Claës-L Ljung (M)
Shlomo Gavie (C)
Hans Johansson (C)
Niklas Selander (C)
Yvonne Nilsson (S)

Christina Johansson (S)
Jan Dickens (S)
Gert Persson (M)
Filip Bertilsson (M)
Mathilda Hjelm (M)
Ingemar Stridh (M)
Elisabet Karlsson (FP)
Yen Gunnarsson (S)
Peter Dygården (S)
Rebecka Jönsson (S)
Per Sjövall (V)
Katja Geertinger (MP)
Jan Berge (MP)
Georgia Ferris (KD)
Lars Fagerström (FP)
Sara-Lena Bjälkö (SD)
Lennart Nilsson (SD)
Anders Jansson (SD)
Ann-Christine Bengtsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Marcus Dufwa (S) istället för Per Svensson (S)
Bo Gustafsson (M) istället för Charlotta Jonson (M)
Donjeta Mlinaku (S) istället för Björn Jönsson (S)
Andreas Lundberg (S) istället för Thomas Fagenheim (S)
Conni Kristensson (S) istället för Bengt Hackberg (S)
Angela Malmgren (M) istället för Christer Norrman (M)
Chitralekha Abel (V) istället för Mikael Hallberg (V) ej §§ 52, 53
Lennart Torstensson (S) istället för Gabriella Geertinger (S)
Denisa Ruca (S) istället för Jeanette Synnergren (S)
Anita Andersson (KD) istället för Daniel Bernhardt (KD)
Isabelle Liljert (SD) istället för Stefan Johansson (SD)
Monika Dahlberg (SD) istället för Christina Ekström (SD)

Nr 2

Kommunfullmaktige 2015-03-31

Sekreterare

Oskar Ahren

Paragrafer

§§26-53

Justering

Ordforanden samt Jan Berge och Yen Gunnarsson med
Per Johansson som ersattare
Justering ager rum onsdagen den 1 april kl. 17.00 i
fullmaktiges sessionssal

o

Underskrifter

Sekreterare
Oskar Ahren
IfC -• y t ^
GunMarie Stenstrom

Ordforande

Justen

Justerare
Yen Gunnars

Protokollet justerat 2015-04-01 och anslaget 2015-04-02

t

Underskrift

Oskar Ahren

2(54)

&

Kommunfullmäktige 2015-03-31

§ 26
Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Arja Holmstedt Svensson, chef barn- och utbildningsförvaltningen, informerar om barnoch utbildningsnämndens olika verksamheter, hur nämnden arbetar med måluppfyllelse
samt vilka utmaningar som verksamheten står inför.
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§ 27
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2015-77
Fråga från Per Sjövall (V) till Kerstin Angel (C), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
”Anser du, Kerstin Angel, att det är förenligt med läroplanen och skolans värdegrund att en
diktatur, totalitär stat, som Kina skall få bedriva undervisning på särskilda villkor i det så
kallade Konfuciusrummet i Falkenbergs gymnasieskola?”
Kerstin Angel (C) svarar i korthet ja då undervisningen handlar om språkundervisning och
kulturundervisning i kinesiska. Undervisningen sker av två lärare. En svensk lärare som
leder och styr undervisningen samt sätter betyg och en kinesisk lärare. Detta sker i enlighet
med skollagen. Den kinesiska resursen från Konfuciusrummet ska ses som ett mervärde
och kvalitetsförbättring för eleverna.
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§ 28
Anmälan av motioner.
Peter Dygården (S); Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av
föreningslivet. KS 2015-105
Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om att beslut rörande ensamkommande barn/ungdomar,
flyktingar och invandring ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125
Stig Agnåker (C); Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun.
KS 2015-127
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§ 29
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om cykelväg och gatubelysning utmed Okomevägen från Okome skola
mot Ullared. KS 2015-71
Medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen vid Rosendals strand. KS 2015-72
Förslaget presenteras av förslagsställaren Gudrun Rosgardt och Gunilla Karlsson.
Medborgarförslag om cykelväg utmed väg 154 mellan Falkenberg och Ullared.
KS 2015-85
Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på Skreavägen. KS 2015-104
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§ 30
Anmälan av interpellationer.
En interpellation från Sara-Lena Bjälkö (SD) avseende redovisning av faktiska kostnader
för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar i Falkenbergs kommun anmäldes
och kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april.
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§ 31
Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort.
(AU § 38, KS § 66) KS 2014-349
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avvakta resultaten av bostadförsörjningsprogrammet innan planläggning av nya
bostäder påbörjas i kommunens mindre orter.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-01-26
Motion, Byggklara tomter i våra orter utanför Falkenbergs tätort, 2014-09-12
Tjänsteskrivelse 2014-12-12
Sammanfattning av ärendet
Monica Hansson (C) har inkommit med en motion där hon vill ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att se över planläggningen så att det finns byggklara tomter i samtliga kommunens
orter samt att den kommunägda marken i Heberg planläggs för bostadsändamål. Detta är
enligt motionären en viktig del för att möjliggöra utvecklingen i kommunens mindre orter.
Stadbyggnadskontoret har yttrat sig i frågan och anger följande:
Under 2015 kommer stadsbyggnadskontoret att arbeta med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. I det arbetet kommer bostadsförsörjningsprogrammet från 2013 att
ses över och behoven för de kommande åren att analyseras. Utgångspunkten för arbetet är
den översiktsplan som antogs våren 2014. Översiktsplanen ger förutsättningarna för var vi
kommer att planera ny bostadsbebyggelse i kommunen.
I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet kommer en inventering av planlagd
obebyggd mark för bostadsändamål att genomföras samt en redovisning av kommande
planerade bostadsområden att tas fram. Parallellt med den inventeringen görs en analys och
bedömning av framtida bostadsbehov under de kommande fyra åren, genom att bland
annat titta på statistik om invånarantal, inflyttning och åldersfördelning. Analysen avser
också att visa var behoven finns och vilken typ av boendeform som behövs och efterfrågas.
I behovsanalysen går man också igenom utrymme inom barn- och äldreomsorg samt skola
och tittar på kapaciteten vad det gäller vatten och avlopp m.m.
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När det gäller Heberg äger kommunen delar av den mark som är utlagt i översiktsplanen
som bostadsmark. Så möjligheter finns att påbörja en planläggning av ett mindre område
för villatomter om utredningen under nästa år visar på att ett behov finns. Även de andra
mindre orterna kommer att inventeras på samma sätt.
Ekonomi
Beslutförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 32
Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag
åt kommunen. (AU § 54, KS § 80) KS 2014-323
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Avslå motionärens förslag att kollektivavtal ska vara ett krav för företag som utför
uppdrag åt kommunen.
2 Förvaltningar och kommunala bolag ska vid kommande upphandlingar överväga
möjligheten att, om det finns särskilda skäl, ställa krav på att företag som utför uppdrag
åt kommunen ska uppfylla vissa arbetsrättsliga villkor enligt ett representativt
kollektivavtal.
3 I övrigt anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Christina Johansson (S) om kollektivavtal ett skallkrav i Falkenbergs kommun
för extern utförare 2014-08-11
Tjänsteskrivelse från upphandlingsavdelningen 2014-09-08
Yttrande från socialnämnden 2014-11-28
Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 28
Tjänsteskrivelse från upphandlingsavdelningen 2015-02-18
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår att kollektivavtal ska vara ett krav när kommunen lägger ut uppdrag
till externa utförare. Förslaget motiveras med att avsaknaden av krav på kollektivavtal
leder till lönedumpning inom exempelvis hemtjänsten.
Upphandlingsavdelningen har yttrat sig i ärendet. Att, i samband med upphandling, ställa
krav på att en leverantör ska ha, eller måste teckna, kollektivavtal är inte tillåtet. Det är
dock möjlighet att ställa krav på vissa arbetsrättsliga villkor. Villkoren i ett svenskt
kollektivavtal kan göras gällande för ett kontrakt som utförs av leverantörer med säte i
Sverige, under förutsättning att kravet är tydligt, förutsebart och preciserat. Krav på att
leverantören skall uppfylla ”kollektivavtal eller motsvarande villkor” måste preciseras och
ersättas av tydligt ställda krav. De krav som ställs skall avse anställningsvillkor, såsom
exempelvis minimilön, arbetstid, arbetsmiljö och semester. Potentiella leverantörer skall ha
möjlighet att visa att villkoren i allt väsentligt uppfylls utan att vara bunden av något
kollektivavtal och den upphandlande myndigheten måste kunna följa upp och kontrollera
att kraven följs.
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Att besluta att kommunen ska ställa arbetsrättsliga villkor i samtliga tjänsteupphandlingar
är ett stort steg att ta. Det skulle vara resurskrävande och förutsätta mycket goda kunskaper
inom ett stort antal olika kollektivavtal. Kanske finns det dock ett färre antal avtalsområden
där man redan idag anser att det finns särskilda skäl att ställa krav på arbetsrättsliga villkor.
Detta skulle till exempel kunna vara för att tjänsten är personalintensiv och/eller att den
bedrivs i en bransch där man anser det vara extra viktigt att säkerställa goda arbetsvillkor
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Socialnämnden har i gällande avtal en skrivning
om att utföraren som arbetsgivare är ansvarig för att gällande lagar, författningar och
kollektivavtal iakttas. Detta krav övervägs att förändras och bli tydligare vad gäller vilket
eller vilka arbetsrättsliga krav som avses inför ny upphandling. Av de 16 entreprenörer
som socialnämnden idag har avtal med är det tre som inte har tecknat kollektivavtal.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens förslag medför i sig inga ökade kostnader för kommunen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionärens förslag om krav på kollektivavtal
hos företag som utför uppdrag åt kommunen avslås. Samtidigt anser förvaltningen i att det
är av vikt att säkerställa en väl fungerande marknad. Med anledning av detta föreslår
förvaltningen att förvaltningar och kommunala bolag vid kommande upphandlingar ska
överväga möjligheten att, om det finns särskilda skäl, ställa krav på att företag som utför
uppdrag åt kommunen ska uppfylla vissa arbetsrättsliga villkor enligt ett representativt
kollektivavtal.
Yrkanden
Christina Johansson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Jan Dickens (S) och
Sebastian Ghafari (S) yrkar att första beslutspunkten tas bort samt att andra beslutspunkten
ska lyda: ”Förvaltningar och kommunala bolag ska vid kommande upphandlingar ställa
krav på att företag som utför uppdrag åt kommunen ska uppfylla vissa arbetsrättsliga
villkor enligt ett representativt kollektivavtal”.
Mari-Louise Wernersson (C), Rie Boulund (M), Filip Bertilsson (M), Sara-Lena Bjälkö
(SD) och Agneta Åkerberg (C) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
ändringen punkt tre ”Därmed anse motionen behandlad.” byts mot ”I övrigt anses
motionen behandlad.”
Per Sjövall (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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Voterings begärs.
Ordföranden meddelar att Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Christina Johanssons (S) yrkande ställs mot Per Sjövalls (V) yrkande för att utse vilket
yrkande som är motförslag.
2. Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande ställs mot det motförslag som
kommunfullmäktige beslutar.
Ja-röst för Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Nej-röst för det beslutade motförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christina Johanssons (S) yrkande mot Per Sjövalls (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar utse Christina Johanssons (S) yrkande
till motförslag.
Omröstningsresultat
Med 31 Ja-röster mot 20 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) yrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
Reservationer
Christina Johansson (S), Monika Bréti (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S),
Sebastian Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Yvonne Nilsson (S), Jan
Dickens (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Jönsson (S), Marcus
Dufwa (S), Donjeta Mlinaku (S), Andreas Lundberg (S), Conni Kristensson (S), Lennart
Torstensson (S) och Denisa Ruca (S) reserverar sig till förmån för Christina Johanssons (S)
yrkande.
Per Sjövall (V) och Chitralekha Abel (V) reserverar sig till förmån för Per Sjövalls (V)
yrkande.
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§ 33
Motion om att utreda förutsättningar för att utveckla
Badhusparken till mötesplats i innerstaden.
(AU § 71, KS § 91) KS 2014-400
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelseförvaltningen, utreda möjligheterna att utveckla Badhusparken med fokus på dess
scen och lekplats. I utredningen bör tas hänsyn till inkomna synpunkter från
stadsbyggnadskontoret samt från Falkenbergs Näringsliv.
2 Utredningen om Badhusparken ska redovisas senast januari 2016
3 Ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att, när omläggning av trafiken på Holgersgatan/Nygatan möjliggörs, anlägga en större
sammanhängande stadspark. Denna park ska omfatta nuvarande Badhusparken,
områden runt kyrkan och tingshuset samt kv Prästgården.
4 Därmed anses motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Per Svensson (S) 2014-10-21
Yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen 2014-12-09
Tjänsteskrivelse från Falkenbergs Näringsliv AB 2015-01-28
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 2015-01-29
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har skrivit en motion där han föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att utveckla Badhusparken med fokus på dess scen och lekplats så att parken
kan bli en viktig mötesplats i innerstaden. Han motiverar förslaget med att parken har
potential och skulle kunna höja centrums attraktivitet och vara en del i att Falkenberg får
en mer levande stadskärna.
Kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadskontoret och Falkenbergs Näringsliv har yttrat
sig över förslaget i motionen och förklarar i korthet:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionen. Nämnden ansvarar för
växtlighet och grönytor på den kommunala marken i Badhusparken och påpekar att
befintlig växtlighet och planteringar bör tas hänsyn till i en eventuell utredning av parken.
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Nämnden förklarar också att det planeras att byggas en flyttbar lekplats i centrala Falkenberg under 2016, men att de inte ser någon konflikt mellan denna och en eventuell
utvecklad lekplats i Badhusparken.
Stadsbyggnadskontoret ställer dig positiv till att förutsättningarna för utveckling av
Badhusparken utreds och anser dessutom att det finns goda förutsättningar för att på sikt
göra Badhusparken till del av en större stadspark. Därför föreslår stadsbyggnadskontoret
att kommunfullmäktige även tar beslut om en större utredning för att se på förutsättningarna för att, när trafiken kan läggas om, anlägga en större sammanhängande stadspark
omfattande nuvarande Badhusparken, områden runt kyrkan och tingshuset samt kv
Prästgården.
Falkenbergs Näringsliv ställer sig mycket positiva till förslaget att utreda förutsättningar
för att utveckla Badhusparken med fokus på scen och lekplats så att parken blir ytterligare
en attraktiv och viktig mötesplats i kommunen. Bolaget lämnar flera förslag på aspekter de
anser bör beaktas i utredning så att processen blir inkluderande och väl förankrad samt att
attraktivitet och estetik får en central roll i utformningen.
Ekonomi
Förslaget innebär en kostnad för att genomföra utredningen om Badhusparken, men detta
bör rymmas inom befintlig budget för kultur- och fritidsnämnden. Att efter genomförd
utredning välja att utveckla Badhusparken skulle innebära omfattande resurser och får i så
fall tas med i kommande budgetprocess.
Detsamma gäller för utredning av en större stadspark. Även utredningen för detta ska
genomföras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.
Övervägande
Samtliga tillfrågade remissinstanser har uttryckt sig positiva till att utreda förutsättningarna
för en utveckling av Badhusparken. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med
motionären om att parken borde vara en levande mötesplats i stadskärnan och att det finns
potential att utveckla och förstärka platsens betydelse. Kommunfullmäktige föreslås
därmed godkänna att förutsättningarna för att utveckla Badhusparken utreds under ledning
av kultur- och fritidsförvaltningen.
Därutöver ser kommunstyrelseförvaltningen även möjligheterna med att se över hur en
större stadspark kan skapas i stadskärnan. Stadsbyggnadskontoret har en idé på hur en
sådan park skulle kunna se ut. Att nu utreda och genomföra en utveckling av Badhusparken motsätter inte att även utreda förutsättningar och möjligheter för att senare kunna
involvera denna i en större stadspark. Ett beslut om att börja utreda förutsättningar för en
framtida större stadspark skulle vara en signal om inriktning i framtida beslut och planer
som rör området i övrigt fram till dess att arbetet med en stadspark skulle kunna realiseras.
Det skulle till exempel vara en signal om inriktning i frågor om hur hus i kv Prästgården
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bör förvaltas och utvecklas, i frågor gällande bangårdsområdet och vid planering av gångoch cykelvägar i området.
För att, även på längre sikt, ta vara på intentionerna i motionen att verka för en levande
stadskärna och bra mötesplatser så anser kommunstyrelseförvaltningen att det passar in att
i samband med beslut om utredning om innehåll i Badhusparken, även godkänna att
förutsättningarna för att anlägga en större stadspark utreds. Detta skulle ge ett bättre
helhetsgrepp kring frågan om hur Falkenbergs stadskärna kan utvecklas och göras mer
levande.
Yrkande
Christina Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 34
Motion om förbättrade öppettider på kommunens bibliotek.
(AU § 39, KS § 67) KS 2013-109
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återremittera ärendet för att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa vilka konsekvenser
hela biblioteksverksamheten får för att förbättra öppettiderna på huvudbiblioteket.
2 Ärendet ska återredovisas senast till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Intentionen ska vara att se över öppettiderna när det nya huvudbiblioteket står klart, i
syfte att öka tillgängligheten.
2 I och med detta ska motionen anses behandlad.
Beslutsunderlag
Motion av Christina Johansson (S) 2013-03-01
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2013-04-02
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2013-04-16
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2013-08-06
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Christina Johansson (S) har lämnat in en motion om förbättrade öppettider på kommunens
bibliotek. Förslagen som presenteras i motionen är att bibliotekens öppettider ses över och
förbättras för en bättre tillgänglighet och att detta görs så snart som möjligt så att nya
öppettider blir gällande under hösten 2013. Under 2013 och 2014 inkom dessutom 2 medborgarförslag som tog upp samma fråga. (KS 2013-281 och KS 2014-131).
Kultur- och fritidsförvaltningen har vid flera tillfällen sedan motionen lämnades in yttrat
sig i frågan. I korthet har nämnden yttryckt följande:
Öppettiderna på de kommunala biblioteken ses löpande över. Förutsättningarna för
öppettider skiljer mycket mellan närbiblioteken och huvudbiblioteket. Att utarbeta
lämpliga öppettider omfattar blad annat relationen mellan öppethållande för allmänheten
och för skola/förskola, andra aktiviteter på orten och ekonomiska ramar för verksamheten.
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I och med planerna på en stor utredning om gymnasieskolans framtid valde nämnden att
avvakta med beslut i frågan om öppettider tills dess att utredningen var färdig.
Anledningen var att det fanns planer på att eventuellt slå ihop gymnasiebiblioteket med
huvudbiblioteket.
Utredningen, som senare blev den utredning som låg till grund för utveckling av
Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum färdigställdes under 2014. Som följd av
utredningen planeras byggnation av ett nytt bibliotek och när detta står klart ska det gamla
rivas. I dagsläget beräknas det nya biblioteket vara färdigbyggt tidigt under 2019.
Frågan om bibliotekets öppettider behandlades senast av kultur- och fritidsnämnden 19
augusti 2014 § 69, då nämnden besvarade en återremiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Återremissen var en följd av ett svar på ett medborgarförslag (KS 2014-131)
angående utökade öppettider på biblioteket. Nämnden uttryckte vid detta tillfälle att
öppettiderna på huvudbiblioteket i Falkenberg är av den maximala omfattningen som
befintlig personal möjliggör. Nämnden förklarade vidare att de har för avsikt att utöka
personalen och att det skulle krävas ytterligare två heltidstjänster för att förbättra
öppettiderna både på vardagar och söndagar.
Ekonomi
Under 2014 äskade kultur- och fritidsnämnden 920 000 kronor för de två heltidstjänster de
bedömer krävs för att kunna utöka öppettiderna. Några medel avsattes inte för detta i den
slutgiltiga budgeten.
Övervägande
Svar på motionen har dröjt eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har väntat in den
utredning som legat till grund för utveckling av Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum samt väntat in besked om budget. Inga medel avsattes i budgetarbetet 2014 för fler
tjänster på biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden har dock för avsikt att framöver åter
lyfta frågan om att utöka budget för att kunna utöka med de två tjänster som de beräknar
behövs för att kunna utöka öppettiderna ytterligare.
Men eftersom det i dagsläget inte finns några medel för att utöka öppettiderna på biblioteket så föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på motionen.
Yrkanden
Sebastian Ghafari (S), Jan Dickens (S) Per Sjövall (V), Christina Johansson (S) och Dahn
Persson (S) yrkar på att motionens första beslutssats bifalls samt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att organisera för utökat öppethållande på huvudbiblioteket på
vardagsförmiddagar och på söndagar med införande 1 januari 2016.
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Per Johansson (C), Georgia Ferris (KD), Filip Bertilsson (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD)
yrkar
1. Återremittera ärendet för att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa vilka konsekvenser
hela biblioteksverksamheten får för att förbättra öppettiderna på huvudbiblioteket.
2. Ärendet ska återredovisas senast efter att budgetberedningen har behandlat ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om beslut ska fattas idag eller inte och finner att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet i enlighet med Per Johanssons (C)
yrkande.
Votering begärs.
Ja-röst för återremiss i enlighet med Per Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för att beslut ska fattas idag.
Omröstningsresultat
Med 33 Ja-röster mot 18 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per
Johanssons (C) återremissyrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
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§ 35
Medborgarförslag om bättre öppettider på huvudbiblioteket.
(AU § 40. KS § 68) KS 2014-131
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återremittera ärendet för att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa vilka konsekvenser
hela biblioteksverksamheten får för att förbättra öppettiderna på huvudbiblioteket.
2 Ärendet ska återredovisas senast efter att budgetberedningen har behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Intentionen ska vara att se över öppettiderna när det nya huvudbiblioteket står klart, i
syfte att öka tillgängligheten.
2 I och med detta ska medborgarförslaget anses behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-03-08
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats om bättre öppettider på huvudbiblioteket.
Förslagsställaren menar att det är för sent att biblioteket öppnar klockan 11 på vardagar.
Under 2013 inkom dessutom en motion och ytterligare ett medborgarförslag som tog upp
samma fråga (motion KS 2013-109 och medborgarförslag KS 2013-281).
Kultur- och fritidsförvaltningen har vid flera tillfällen sedan medborgarförslaget lämnades
in yttrat sig i frågan. I korthet har nämnden yttryckt följande:
Öppettiderna på de kommunala biblioteken ses över löpande. Förutsättningarna för
öppettider skiljer mycket mellan närbiblioteken och huvudbiblioteket. Att utarbeta
lämpliga öppettider omfattar blad annat relationen mellan öppethållande för allmänheten
och för skola/förskola, andra aktiviteter på orten och ekonomiska ramar för verksamheten.
I och med planerna på en stor utredning om gymnasieskolans framtid valde nämnden att
avvakta med beslut i frågan om öppettider tills dess att utredningen var färdig.
Anledningen var att det fanns planer på att eventuellt slå ihop gymnasiebiblioteket med
huvudbiblioteket.
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Utredningen, som senare blev den utredning som låg till grund för utveckling av Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum färdigställdes under 2014. Som följd av utredningen planeras byggnation av ett nytt bibliotek och när detta står klart ska det gamla rivas.
I dagsläget beräknas det nya biblioteket vara färdigbyggt tidigt under 2019.
Frågan om bibliotekets öppettider behandlades senast av kultur- och fritidsnämnden 19
augusti 2014 § 69, då nämnden besvarade en återremiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott till följd av medborgarförslaget. Nämnden uttryckte vid detta tillfälle att
öppettiderna på huvudbiblioteket i Falkenberg är av den maximala omfattningen som
befintlig personal möjliggör. Nämnden förklarade vidare att de har för avsikt att utöka
personalen och att det skulle krävas ytterligare två heltidstjänster för att förbättra
öppettiderna både på vardagar och söndagar.
Ekonomi
Under 2014 äskade kultur- och fritidsnämnden 920 000 kronor för de två heltidstjänster de
bedömer krävs för att kunna utöka öppettiderna. Några medel avsattes inte för detta i den
slutgiltiga budgeten.
Övervägande
Svar på medborgarförslaget har dröjt eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har väntat in
den utredning som legat till grund för utveckling av Falkenbergs nya kunskaps- och
kulturcentrum samt väntat in besked om budget. Inga medel avsattes i budgetarbetet 2014
för fler tjänster på biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden har dock för avsikt att framöver
åter lyfta frågan om att utöka budget för att kunna utöka med de två tjänster som de
beräknar behövs för att kunna utöka öppettiderna ytterligare.
Men eftersom det i dagsläget inte finns några medel för att utöka öppettiderna på
biblioteket så föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
Yrkanden
Sebastian Ghafari (S), Jan Dickens (S) Per Sjövall (V), Christina Johansson (S) och Dahn
Persson (S) yrkar på att motionens första beslutssats bifalls samt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att organisera för utökat öppethållande på huvudbiblioteket på
vardagsförmiddagar och på söndagar med införande 1 januari 2016.
Per Johansson (C), Georgia Ferris (KD), Filip Bertilsson (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD)
yrkar
1. Återremittera ärendet för att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa vilka konsekvenser
hela biblioteksverksamheten får för att förbättra öppettiderna på huvudbiblioteket.
2. Ärendet ska återredovisas senast efter att budgetberedningen har behandlat ärendet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om beslut ska fattas idag eller inte och finner att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet i enlighet med Per Johanssons (C)
yrkande.
Votering begärs.
Ja-röst för återremiss i enlighet med Per Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för att beslut ska fattas idag.
Omröstningsresultat
Med 33 Ja-röster mot 18 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per
Johanssons (C) återremissyrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
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§ 36
Medborgarförslag om ändrade öppettider på huvudbiblioteket i
Falkenberg. (AU § 41, KS § 69) KS 2013-281
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återremittera ärendet för att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa vilka konsekvenser
hela biblioteksverksamheten får för att förbättra öppettiderna på huvudbiblioteket.
2 Ärendet ska återredovisas senast efter att budgetberedningen har behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Intentionen ska vara att se över öppettiderna när det nya huvudbiblioteket står klart, i
syfte att öka tillgängligheten.
2 I och med detta ska medborgarförslaget anses behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-08-08
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats om bättre öppettider på huvudbiblioteket.
Förslagsställaren menar att det är för sent att biblioteket öppnar klockan 11 på vardagar,
speciellt i förhållande till att butiker i centrum öppnar klockan 10. Under 2013 och 2014
inkom dessutom en motion och ytterligare ett medborgarförslag som tog upp samma fråga
(motion KS 2013-109 och medborgarförslag KS 2014-131).
Kultur- och fritidsförvaltningen har vid flera tillfällen sedan medborgarförslaget lämnades
in yttrat sig i frågan. I korthet har nämnden yttryckt följande:
Öppettiderna på de kommunala biblioteken ses över löpande. Förutsättningarna för
öppettider skiljer mycket mellan närbiblioteken och huvudbiblioteket. Att utarbeta
lämpliga öppettider omfattar blad annat relationen mellan öppethållande för allmänheten
och för skola/förskola, andra aktiviteter på orten och ekonomiska ramar för verksamheten.
I och med planerna på en stor utredning om gymnasieskolans framtid valde nämnden att
avvakta med beslut i frågan om öppettider tills dess att utredningen var färdig.
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Anledningen var att det fanns planer på att eventuellt slå ihop gymnasiebiblioteket med
huvudbiblioteket.
Utredningen, som senare blev den utredning som låg till grund för utveckling av
Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum färdigställdes under 2014. Som följd av
utredningen planeras byggnation av ett nytt bibliotek och när detta står klart ska det gamla
rivas. I dagsläget beräknas det nya biblioteket vara färdigbyggt tidigt under 2019.
Frågan om bibliotekets öppettider behandlades senast av kultur- och fritidsnämnden 19
augusti 2014 § 69, då nämnden besvarade en återremiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Återremissen var en följd av ett svar på ett annat medborgarförslag
(KS 2014-131) angående utökade öppettider på biblioteket. Nämnden uttryckte vid detta
tillfälle att öppettiderna på huvudbiblioteket i Falkenberg är av den maximala omfattningen
som befintlig personal möjliggör. Nämnden förklarade vidare att de har för avsikt att utöka
personalen och att det skulle krävas ytterligare två heltidstjänster för att förbättra
öppettiderna både på vardagar och söndagar.
Ekonomi
Under 2014 äskade kultur- och fritidsnämnden 920 000 kronor för de två heltidstjänster de
bedömer krävs för att kunna utöka öppettiderna. Några medel avsattes inte för detta i den
slutgiltiga budgeten.
Övervägande
Svar på medborgarförslaget har dröjt eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har väntat in
den utredning som legat till grund för utveckling av Falkenbergs nya kunskaps- och
kulturcentrum samt väntat in besked om budget. Inga medel avsattes i budgetarbetet 2014
för fler tjänster på biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden har dock för avsikt att framöver
åter lyfta frågan om att utöka budget för att kunna utöka med de två tjänster som de
beräknar behövs för att kunna utöka öppettiderna ytterligare. Men eftersom det i dagsläget
inte finns några medel för att utöka öppettiderna på biblioteket så föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
Yrkanden
Sebastian Ghafari (S), Jan Dickens (S) Per Sjövall (V), Christina Johansson (S) och Dahn
Persson (S) yrkar på att motionens första beslutssats bifalls samt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att organisera för utökat öppethållande på huvudbiblioteket på
vardagsförmiddagar och på söndagar med införande 1 januari 2016.
Per Johansson (C), Georgia Ferris (KD), Filip Bertilsson (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD)
yrkar
1. Återremittera ärendet för att kultur- och fritidsnämnden ska redovisa vilka konsekvenser
hela biblioteksverksamheten får för att förbättra öppettiderna på huvudbiblioteket.
2. Ärendet ska återredovisas senast efter att budgetberedningen har behandlat ärendet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om beslut ska fattas idag eller inte och finner att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet i enlighet med Per Johanssons (C)
yrkande.
Votering begärs.
Ja-röst för återremiss i enlighet med Per Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för att beslut ska fattas idag.
Omröstningsresultat
Med 33 Ja-röster mot 18 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per
Johanssons (C) återremissyrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
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§ 37
Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid
Lasarettsvägen. (AU § 42, KS § 70) KS 2014-421
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att trafiksituationen inte förbättras så pass
mycket att det motiverar kostnaden för byggnation av en cirkulationsplats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-01-30
Tekniska nämnden § 101, 2014-12-17
Medborgarförslag, 2014-11-04
Sammanfattning av ärendet
Kristina Hallgren har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att det ska
byggas en cirkulationsplats vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen.
Tekniska nämnden har yttrat sig i frågan och anger följande:
En cirkulationsplats har bäst effekt på framkomligheten där två vägar med relativt lika
trafikmängder korsar varandra. I korsningar där den ena vägen har större trafikmängder
ökar inte framkomligheten för den mindre vägen lika mycket. Den aktuella korsningen är
en trevägskorsning där trafikmängderna är större på Lasarettsvägen än på Fajansvägen.
Enligt Transportstyrelsens statistik för trafikolyckor med personskador har ingen olycka
inträffat i korsningen de senaste fem åren.
Trafiken har ökat på Fajansvägen efter att Nybygärde byggdes. Stadsbyggnadskontoret
bedömer dock inte att trafiksituationen är så besvärlig att det motiverar en ombyggnad av
korsningen till cirkulationsplats.
Ekonomi
En cirkulationsplats kostar uppskattningsvis mellan 4 och 6 miljoner kronor. Medel för en
ny cirkulationsplats ryms inte i tekniska nämndens budget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 38
Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad.
(AU § 43, KS § 71) KS 2014-319
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom väg 150 mellan Källstorps våtmarker och Årstad
inte är en prioriterad sträcka i kommunens cykelplan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-08-05
Yttrande från tekniska nämnden 2014-12-17
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en cykelväg mellan Falkenberg och
Årstad längs med väg 150. Förslagsställaren anser att alternativet som finns idag, att cykla
på vägbanan, är osäkert och utsatt för cyklisten.
Tekniska nämnden har kommenterat medborgarförslaget och hänvisar till tidigare beslut
från fullmäktiges sammanträden 25 september 2012 § 144 och 25 februari 2014 § 36
gällande medborgarförslag om cykelväg på samma sträcka. Dessa medborgarförslag
avslogs eftersom någon utbyggnad av väg 150 inte var prioriterad. Tekniska förklarar att
inga förhållanden har förändrats sedan beslut togs om de två tidigare medborgarförslagen.
Ekonomi
Sträckan mellan Carlsberg och Årstad är drygt 8 km. En cykelväg längs väg 150 kostar
uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljoner kronor. Medel för cykelvägen ryms inte i
tekniska nämndens budget.
Övervägande
Idag sträcker sig cykelväg från Falkenberg fram till Carlsberg. En sista sträcka är planerad
att byggas ut från Carlsberg fram till väg mot Källstorps våtmarker. Sträckan är cirka 150
meter lång. I dagsläget finns inga medel för att bygga ut denna sista etapp, men kommunen
för diskussioner med Trafikverket om att kunna bygga ut framöver. Det är en fråga som tas
upp på kommunens regelbundna möten med Trafikverket.
Förutom denna sista sträcka fram mot Källstorps våtmarker finns inga planer på att bygga
ut cykelväg på väg 150 mot Årstad.
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Falkenbergs kommun arbetar kontinuerligt med att bygga ut cykelvägnätet, men har inte
resurser att tillgodose alla önskemål som finns. Prioriteringar av nya cykelvägar görs i
kommunens cykelplan och måste dessutom samordnas med Trafikverket som är väghållare
för väg 150. I takt med att cykelvägnätet byggs ut kan nya prioriterade sträckor tillkomma i
cykelplanen. Men eftersom det inte finns planer på att anlägga cykelväg från Källstorps
våtmarker till Årstad föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
Yrkande
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 39
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Köinge och
Hakestad. (AU § 44, KS § 72) KS 2014-327
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom utbyggnad av cykelväg till Köinge redan är
planerad, men på annan sträcka än den som föreslås i medborgarförslaget. Planerad
cykelväg kommer inte att passera Hakestad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-08-17
Yttrande från tekniska nämnden 2014-12-17 § 100
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en cykelväg mellan Köinge och
Hakestad längs med väg 154. Förslagsställaren menar att det är trafikfarligt för cyklister,
fotgängare och mopedister att ta sig fram längs med den hårt trafikerade väg 154, vilket är
det alternativ som finns idag.
Tekniska nämnden har kommenterat medborgarförslaget och förklarar att det redan finns
planer på att bygga en cykelväg mot Köinge. Sträckningen för den planerade vägen
kommer till större delen att gå på befintligt lågtrafikerat vägnät öster om väg 154.
Ekonomi
En utbyggnad av den föreslagna gång- och cykelvägen ryms inte inom tekniska nämndens
budget för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunen äger inte någon mark på den
föreslagna sträckan.
Övervägande
Falkenbergs kommun arbetar kontinuerligt med att bygga ut cykelvägnätet. Cykelvägen
som planeras mot Köinge är efterfrågad, men förslagsställarens förslag på sträckning på
cykelväg mot Köinge kommer inte att ingå i den planerade nya cykelvägen.
Tyvärr har inte kommunen resurser att tillgodose alla önskemål som finns. Prioriteringar
av nya cykelvägar görs i kommunens cykelplan och måste dessutom samordnas med
Trafikverket som är väghållare för väg 154. Dessutom är det att föredra att anlägga
cykelvägar på kommunens egen mark i den mån det är möjligt.
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I takt med att cykelvägnätet byggs ut kan nya prioriterade sträckor tillkomma i cykelplanen. Men eftersom det inte finns planer på att anlägga cykelväg från Hakestad till
Köinge föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
Yrkande
Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 40
Brandstation Ullared. (AU § 65, KS § 57) KS 2013-375.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utöka beslutad projektbudget i investeringsplanen från 16 miljoner kronor till en
totalbudget på 18,2 miljoner kronor fördelat på 2015 och 2016 med 8 + 10,2 miljoner
kronor.
1 Beakta beslutets påverkan på kommunens totala ekonomi i samband med budgetberedningen inför 2016, då projektets utökade budget inte innebär utökning av 2015 års
budget.
Beslutsunderlag
Beslutsgången i ärendet ”Brandstation Ullared”
Arbetsmiljöverkets underrättelse, 2013-08-30
Tekniska nämnden, 2013-10-16 § 77
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-10-29 § 331
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-10-29 § 337
Arbetsmiljöverkets beslut, 2013-12-12
Tekniska nämnden, 2014-04-16 § 22
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-05-20 § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-06-17 § 199
Tekniska nämndens arbetsutskott, 2015-01-21 § 4
Tekniska nämnden, 2015-01-28 § 14
Kostnadsberäkning, 2015-02-10
Tidplan, 2015-02-10
Tjänsteskrivelse Upphandlingsavdelningen; Brandstation i Ullared, upphandling,
2015-01-27
Powerpointpresentation LOU, hyresundantaget, 2015-01-28
PM från Glimstedt, Upphandlingsrättsliga frågeställningar avseende uppförande av
brandstation
Tjänsteskrivelse Upphandlingsavdelningen; Möjlighet att infordra anbud för både
alternativ A och B, 2015-02-10
Mail från Polismyndigheten ang. eventuell samlokalisering, 2015-02-11
Trafikflöden Ullared
Tekniska nämnden 2015-02-25 § 23
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Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har hösten 2013 underrättat kommunen om övervägande om förbud mot
upplåtelse av Ullared 2:110 för brand- och räddningsverksamhet. Underrättelsen innebär
att man överväger ett förbud mot att använda befintlig brandstation halvårsskiftet 2015.
Falkenbergs kommun har meddelat Arbetsmiljöverket att man avser att ha en ny station
klar vid halvårsskiftet 2016. Arbetsmiljöverket har i december 2013 meddelat förbud vid
vite att använda befintlig brandstation efter halvårsskiftet 2016.
Under ärendets handläggning har ett flertal utredningar gjorts vilka redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämnden vid ett antal tillfällen vilket framgår av
bifogad redovisning av beslutsgången.
Tekniska nämnden fattade i april 2014 beslut om att förorda byggnation i egen regi enligt
det förslag som nu föreligger och vid det tillfället hade det varit möjligt att, efter beslut i
kommunstyrelsen, starta planarbete och projektering.
I slutskedet har två alternativa placeringar jämförts och för alternativet på Svederbergs
fastighet (alternativ A) finns olika finansieringsalternativ.
I beslutsunderlaget finns ett antal dokument som bekräftar att det för Falkenbergs kommun
ur ekonomisk, upphandlings- och fastighetsjuridiskt samt utvecklingsmässigt mest långsiktiga valet är att bygga en ny station i egen regi vid väg 153 nära Sönneräng (alternativ
B).
Tekniska nämnden har på sammanträde 25 februari 2015 § 23 beslutat att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Ekonomi
Det föreslagna alternativet har den lägsta årskostnaden och är därmed det mest fördelaktiga
alternativet ur ekonomisk synpunkt.
Objektet finns med i den beslutade investeringsplanen med totalt 16 mkr fördelat med
8 mkr 2015 och 8 mkr 2016. Detta beslut innebär en utökning av total projektbudget med
2 mkr. Utökningen kommer att ske på 2016 års budget varför man under budgetberedningen inför 2016 bör se till beslutets påverkan på kommunens ekonomi.
Om det skulle bli aktuellt att förvärva hela byggnaden av Svederberg krävs en värdering
och ett separat beslut i kommunfullmäktige. Nuvarande köpeskilling är ett muntligt bud
från fastighetsägaren.
Övervägande
Tekniska nämnden har återremitterat ärendet rörande olika alternativ för etablering av ny
brandstation i Ullared och stadsbyggnadskontoret har kommit till slutsatsen att det förutom
ekonomin som redovisas ovan finns följande tre skäl för byggnation på ny tomt:
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- Snabbare och säkrare utfart på länsväg 153 eftersom lokalgata inte behöver nyttjas som
fallet är vid väg 154. Ljusreglering finns i båda alternativen.
- Både FaBo och Polisen ser också en möjlighet att effektivisera sin verksamhet genom
att samlokalisera vid räddningstjänsten. Ingen av dem har optimala lokaler idag och det
finns samordningsfördelar för alla. Polisens svar finns även det med i beslutsunderlaget.
Det har även under arbetets gång framkommit tankar från Gekås att samordna deras
väktarverksamhet med räddningstjänsten och det finns tankar på kombinationstjänster
där väktare och deltidsbrandman kombineras i syfte att stärka rekryteringen till
räddningstjänsten.
- Kommunfullmäktige tog 26 mars 2009 § 22 ett beslut rörande ”Riktlinjer för
konkurrensutsättning” På sida 8 punkt 5 står: ” I normalfallet ska kommunens
fastigheter inte säljas till entreprenörer, friskolor eller enskild förskolor”. Detta kan bara
tolkas så att kommunens verksamhet primärt ska bedrivas i egna lokaler.
Ovan nämnda faktorer samverkar och en nybyggnation vid Sönneräng ger bättre
möjligheter till ett förverkligande men det är för tidigt att precisera innehållet. Oavsett
alternativ på placering enligt alternativ A (Svederberg) eller alternativ B (Sönneräng) är det
en fråga om upphandlingspliktig byggentreprenad. En utveckling av detta görs i tjänsteskrivelse från upphandlingsavdelningen som finns i beslutsunderlaget.
Om hela byggnaden förvärvas av Svederberg så finns det en hyresgäst med avtal, men
Svederberg förbinder sig att lösa besittningsrätten i det fallet.
I bifogade tidplaner redovisas ett alternativ för beslut och start våren 2014 vilket kunde
varit ett alternativ. Där redovisas också alternativen för etablering i Svederbergs fastighet
och för byggnation vid Sönneräng. Båda alternativen har samma sluttidpunkt och innebär
att Arbetsmiljöverket behöver kontaktas för att begära förlängning, men av erfarenhet från
andra ärenden så är det vanligast att de medger detta om det pågår konstruktiv planering
eller t o m byggnation och ett färdigställande finns inom rimlig tid.
Utöver ovannämnda faktorer som förordar att bygga brandstationen i egen regi så ger det
även större möjlighet och flexibilitet vad gäller kommande utökning. Möjligheterna att
utveckla och anpassa för framtida förändrade behov blir större. Alternativ B (Sönneräng)
förordas därmed och kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att snarast upprätta förslag till
detaljplan för den planerade etableringen. Dessutom föreslås kommunfullmäktige besluta
att införa objektet i investeringsplanen med en budget på 18,2 miljoner kronor.
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§ 41
Tillägg i tekniska nämndens reglemente.
(AU § 37, KS § 65) KS 2015-26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Göra följande tillägg i § 1 i tekniska nämndens reglemente:
Tekniska nämnden ska utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden.
Arbetsutskottet är tillika trafiknämnd och ska ha 3 ledamöter, samt när utskottet
sammanträder i egenskap av trafiknämnd även ha 2 ersättare.
Ersättare kallas endast då tjänstgöring är aktuell.
2 Att tillsätta ersättare till trafiknämnden ska vara en tillfällig lösning för innevarande
mandatperiod och beredningen för översyn av den politiska organisationen och för
interkommunala samarbeten får i uppdrag att utreda frågan om ersättare för tekniska
nämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, 2015-01-26
Tekniska nämnden § 2, 2015-01-21
Tekniska nämndens reglemente
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har inkommit med ett förslag på tillägg i sitt reglemente. Nämnden vill
ha följande tillägg i reglementet:
Tekniska nämnden ska utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden.
Arbetsutskottet är tillika trafiknämnd och skall ha 3 ledamöter med 2 ersättare.
Ersättare kallas endast då tjänstgöring är aktuell.
För tillfället består trafiknämnden enbart av 3 ledamöter utan ersättare. Praktiskt har detta
hittills gått att hantera genom att nämnden flyttat sammanträden så att alla ska kunna
deltaga men förhinder med kort varsel har varit svårt att hantera och det har vid något
tillfälle hänt att endast två ledamöter varit närvarande.
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För att undvika att det blir vakanser vid sammanträden så föreslås att två ersättare väljs och
att dessa kallas till de sammanträden då tjänstgöring är aktuell. Eftersom alla ledamöter i
tekniska nämnden har tillgång till trafiknämndens sammanträdeshandlingar och protokoll
så finns ändå en kontinuitet i informationen och ständig närvaro av ersättarna behövs
därför ej.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi eftersom ersättare enbart inkallas vid
tjänstgörande och det totala arvodet därmed blir detsamma.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 42
Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun.
(AU § 46, KS § 73) KS 2015-64
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta ”Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun” enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Förslag till Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun daterat 2014-12-09
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett behov av en säkerhetspolicy, vars syfte är att ge en fingervisning om
hur och i vilken omfattning säkerhetsarbetet ska bedrivas i kommunens verksamheter.
Genom den ska man kunna bilda sig en uppfattning om vad som i kommunen anses vara en
skälig nivå för säkerhetsarbetet inom olika områden. Säkerhetspolicyn ska tydliggöra
ansvarsfördelningen och underlätta det fortsatta säkerhetsarbetet.
Ekonomi
Policyn kommer inte att påverka kommunens ekonomi, utan är ett förtydligande i vilken
omfattning man ska arbeta med en fråga vi redan bär ansvar för.
Övervägande
Kommunen har i flertal olika dokument genom åren konsekvent tryckt på och uttalat ett
behov av att kommunen ska uppfattas som en trygg och säker kommun att bo och vistas i.
Eftersom lagstiftningen i flera fall när det kommer till säkerhetsarbetet kan bedömas som
godtycklig råder det stora variationer i hur och i vilken omfattning säkerhetsarbetet bedrivs
i de olika verksamheterna. För att kunna ge kommunens verksamheter råd och hjälp i
säkerhetsfrågorna – ihop med gällande lagstiftning och gällande försäkringskrav – finns ett
behov av att få en tydlighet i på vilken nivå säkerhetsarbetet ska bedrivas.
Säkerhetspolicyn i sig är tänkt att ge upphov till flera riktlinjer som tydligt ska peka på var
ansvaret ligger, hur det är fördelat samt omfattning. Policydokumentet tydliggör
förbättringsområden och behovet av konkreta mål. Det lyfter fram att Falkenberg ska
upplevas som en trygg och säker kommun och dessutom ska det ge möjlighet till mätbara
mål.
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§ 43
Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU § 47, KS § 74) KS 2014-468
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Falkenberg Faktorn 7 till AB
Eastpeak.
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt med AB Eastpeak – upprättat av SBK 2015-02-13
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2015-02-13
Sammanfattning av ärendet
CTT Byggkonsult AB har inkommit med förfrågan om att förvärva kommunal mark för att
bygga nya lokaler och anläggningar åt kunder till dem inom Ågårds industriområde. AB
Eastpeak är ett bolag som CTT vill använda för att utveckla och samordna byggnationen
inom den mark som förvärvas. De kunder som CTT har kontakt med är främst företag
inom hantverksbranschen men även företag knutna till energiutveckling finns representerade.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett köpekontrakt för fastigheten Faktorn 7 som är en
obebyggd industritomt, om 16 375 kvm, belägen utmed Skreavägen inom Ågårds industriområde. Köpekontraktet innebär att AB Eastpeak köper området för 2 475 000 kr med
tillträdesdag den 1 juni 2015. Fastigheten belastas av ledningsrätt för ren- och spillvattenledningar som ägs av FAVRAB. Köparen har tagit del av ledningsrätten och accepterar att
den belastar fastigheten. I övrigt innehåller överenskommelsen sedvanliga villkor.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2015.
Efter avdrag av eventuella bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för
2015.
Övervägande
Den av kommunfullmäktige beslutade taxan vid försäljning av industrimark inom Ågårds
industriområde är delad. För den del, Ågård Väster, som har bra skyltläge, är taxan
250 kr/kvm. För övriga delar, Ågårds Öster, är taxan 120 kr/kvm. Faktorn 7 är belägen
inom den del Ågårds industriområde som benämns Ågård Väster.
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Köpeskillingen för Faktorn 7 är dock nedsatt mot den av kommunfullmäktige beslutade
taxan. Detta på grund av att ledningsrätten för Favrabs ren- och spillvattenledning starkt
begränsar byggrätten av fastigheten. Köpeskillingen för den övre delen av fastigheten som
har bra skyltläge mot allmän väg 767 är beräknad efter 250 kr/kvm. Köpeskillingen för den
nedre delen av fastigheten, mot Skreavägen, som är starkt begränsad av ledningsrätten är
nedsatt till 60 kr/kvm. Ledningsrätten är 8-12 meter bred och går tvärs över tomten vilket
framgår av bilaga 2 i köpekontraktet. Inom ledningsrätten får ingen byggnation ske men
ytan kan användas för parkering eller som körytor. Även el- och telestationer på angränsande mark och gasledning medför viss begränsning av utnyttjandet av tomten.
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§ 44
Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU § 49, KS § 75) KS 2015-50
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Tröinge 6:96 av Hytorc Power Systems
AB
Beslutsunderlag
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt för Tröinge 6:96- upprättat av SBK 2015-01-26
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 2015-02-06
Sammanfattning av ärendet
Hytorc Power Systems AB köpte fastigheten Tröinge 6:96 av Falkenbergs Näringslivsbolag (FNAB) år 2008. Köpeskillingen för fastigheten, detaljplanelagd som verksamhetsmark, var 5 miljoner kr. Syftet med köpet var att bygga nytt och flytta sin verksamhet som
ligger nere på Smedjeholms industriområde. Hytorc har dock ändrat sina planer och vänt
sig till kommunen med frågan om återköp av fastigheten som ännu idag är obebyggd.
Stadsbyggnadskontoret ser ett värde i att återköpa fastigheten då den ligger i ett bra
skyltläge mot E6:an. Kommunen har inte mycket planlagd industrimark till salu i sådant
läge. Stadsbyggnadskontoret föreslår därav att fastigheten Tröinge 6:96 köps tillbaka.
Köpekontraktet innebär att kommunen köper tillbaka fastigheten för 5,2 miljoner kr.
Fastigheten är 26 380 kvm stor och tillträdesdagen är satt till den 15 april 2015. I övrigt
innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor.
Ekonomi
Falkenbergs kommuns kostnader för inköp av fastigheten Tröinge 6:96 läggs som ett
bokfört värde på fastigheten och belastar inte kommunens resultat 2015. Det påverkar inte
kommunens resultat förrän det år som kommunen väljer att sälja fastigheten. Då avräknas,
den vid det tillfället aktuella, köpeskillingen mot det bokförda värdet.
Övervägande
Köpeskillingen är satt till 5,2 miljoner kronor vilket är 200 000 kronor mer än vad Hytorc
köpte fastigheten för år 2008. Detta för att kompensera de faktiska utlägg som Hytorc haft
för fastighetsköpet (fastighetsbildningskostnad, avgift pantbrevsuttag samt lagfartskostnad). Ingen värdestegring av fastigheten har godkänts i samband med återköpet.
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Fastigheten Tröinge 6:96 belastas av ledningsrätt för va-ledningar som till viss del
begränsar byggnationen av fastigheten. Samma belastning fanns dock redan när Hytorc
köpte fastigheten av FNAB år 2008.
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§ 45
Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun
(AU § 50, KS § 76) KS 2014-353
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Återremittera ärendet baserat på följande grunder:
-

För att kommunen ej ska drabbas av ytterligare kostnader bör en försäkran från
ägarna inhämtas att de ej kommer att rikta anspråk mot Falkenbergs kommun. Då
ägarförhållandena ej framgått behöver detta utredas. Detta kan lämpligen ske
genom att redovisa en aktieägarförteckning med försäkran från dessa ägare.

-

Då enligt förslaget verkens storlek kommer att ändras vill vi att en visualisering, en
skiss eller bild tas fram som visar detta, och där antal verk också på ett tydligt sätt
visualiseras.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Upphäva detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret 2015-02-17
Samrådsredogörelse, daterad 2015-02-17
Detaljplan för del av Kattegatt (Skottarevet), Falkenberg
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-11-04 §257 (beslut ang uppdrag, bakgrund mm)
Bakgrund
Begäran om upphävande av gällande detaljplan för vindkraft i havsområdet utanför
Falkenberg, Kattegatt, inkom hösten 2014 från Favonius AB. Bolaget har rådighet för
uppförande av vindkraftspark inom havsområdet. Tillståndsprövning enligt Miljöbalken
pågår och bolaget föreslog att detaljplanen upphävs för att åstadkomma en anpassning till
gällande lagstiftning.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04 § 257 uppdra åt stadsbyggnadskontoret att
utarbeta och samråda kring förslag till upphävande av detaljplanen. Samråd har genomförts
och de synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad 2015-02-17.
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Ekonomi
Arbetet med upphävandet av detaljplanen bekostas fullt ut av Favonius AB, enligt tecknat
avtal.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen upphävs.
Yrkanden
Rie Boulund (M), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Filip Bertilsson (M) yrkar
återremiss baserat på följande grunder:
-

För att kommunen ej ska drabbas av ytterligare kostnader bör en försäkran från
ägarna inhämtas att de ej kommer att rikta anspråk mot Falkenbergs kommun. Då
ägarförhållandena ej framgått behöver detta utredas. Detta kan lämpligen ske
genom att redovisa en aktieägarförteckning med försäkran från dessa ägare.

-

Då enligt förslaget verkens storlek kommer att ändras vill vi att en visualisering, en
skiss eller bild tas fram som visar detta, och där antal verk också på ett tydligt sätt
visualiseras.

Lars Fagerström (FP) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar avslag till upphävande av
detaljplan.
Jan Dickens (S), Mari-Louise Wernersson (C) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om beslut ska fattas idag eller inte och finner att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet i enlighet med Rie Boulunds (M)
yrkande.
Votering begärs.
Ja-röst för återremiss i enlighet med Rie Boulunds (C) yrkande.
Nej-röst för att beslut ska fattas idag.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster mot 31 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Rie
Boulunds (M) återremissyrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
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§ 46
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar.
(AU § 57, KS § 82) KS 2014-232
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2014-12-31 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-01-28 § 23 med rapport avseende ej verkställda beslut per
2014-12-31.
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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§ 47
Uppdrag i budget 2013 – Genomlysning av befintliga idrottslokaler. (AU § 66, KS § 87) KS 2014-34
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget ”Genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och
Glommenområdet” är redovisat.
2 Uppmana kultur- och fritidsnämnden att fortsätta arbetet med översyn av
föreningsstödet enligt utredningens förslag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från strategienheten 2015-01-21
Kultur- och fritidsnämnden § 103, 2014-12-09
Uppdragsbeskrivning till kultur- och fritidsnämnden om genomlysning av befintliga
idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet 2013-11-21
Utvärderingsringens rapport ”Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till
föreningslivet i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i budget 2014 i uppdrag att göra en genomlysning av
befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet. I uppdraget ingick att
redovisa en nulägesbeskrivning, redovisa vilka som utnyttjar lokalerna uppdelat i skola,
föreningar och privatpersoner, redovisa vilka idrotter som nyttjar lokalerna, redovisa om
nyttjarna använder hel, halv eller del av lokal, redovisa ej tillgodosedda önskemål om tider
och att redovisningarna ska lämnas per objekt.
I uppdraget ingick även att redovisa en genomlysning av det totala föreningsstödet som
genomförts via Utvärderingsringen.
Kultur- och fritidsnämnden har nu lämnat en redovisaning av ovanstående och
sammanfattar sina slutsatser med att konstatera att idrottsföreningarnas efterfrågan på
fullstor idrottshall i centralorten är idag betydligt större än tillgången. Nämnden ser det
som önskvärt att Falkenbergs idrottshall byggs så att olika föreningars behov av en
idrottsevenemangshall med planmåtten 40 x 20 x 90 meter tillgodoses.
I Glommen efterfrågar Glommens IF en fullmåttshall. Glommen är den del av kommunen
som inte har tillgång till en fullstor hall och om befintliga föreningar i Glommen ökar sin
verksamhet finns behov av en sådan hall.
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I den andra delen av utredningen görs en genomlysning av det samlade stödet till
föreningar som får bidrag från kultur- och fritidnämnden. I en sammanfattning konstateras
att det totala stödet till föreningslivet är ca 27 mkr, av detta stöd går 80 % till idrottsföreningar. Av bidragen till idrottsföreningarna går 61 % till pojkverksamhet och 39 % till
flickverksamhet.
I utredningen föreslås ett antal åtgärder; bl.a. diskutera insatser för att stärka föreningar vid
sidan av idrotten, fortsatt arbete för att ytterligare förbättra jämställdheten inom idrotten,
samt att bedöma rättvisan mellan subventioner i de kommunala lokalerna och stödet till
föreningar via lokal- och anläggningsverksamhet.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har svarat på de frågor som uppdraget ställde och också lämnat
rekommendationer för investeringar vad gäller Falkenbergs idrotthall och idrottshall i
Glommen. Utredningen ger också ett gediget underlag för framtida beslut.
Uppdraget att redovisa genomlysning av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet har också lämnats. De rekommendationer som genomlysningen ger bör föranleda
fortsatt arbete i nämnden för att ytterligare öka rättvisan i bidragsgivningen och se till att
bidragsgivningen blir så effektiv och föreningsanpassad som möjligt.
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§ 48
Över- och underskott från 2014 till 2015 – samtliga nämnder
(AU § 68) KS 2015-75
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överföring av över- och underskott från 2014 till 2015 på driftbudgeten ska göras med
920 tkr fördelat på kommunstyrelsen (1 250 tkr), servicenämnden (570 tkr) och
överförmyndarnämnden (-900 tkr).
2 Överförmyndarnämnden ska senast i maj månad redogöra för kommunstyrelsen en plan
för hur budget i balans 2015 ska åstadkommas.
3 Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 ska göras med 5 709 tkr fördelat på
kommunstyrelsen (1 069 tkr), servicenämnden (577 tkr), kultur- och fritidsförvaltningen
(390 tkr), barn- och utbildningsnämnden (1 244 tkr) samt tekniska nämnden (2 429 tkr).
4 Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 med 18 294 tkr antecknas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse/förslag 2015-02-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015 § 2
Kultur och fritidsnämndens beslut 2015 § 8
Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut 2015 §5
Tekniska nämndens beslut 2015 § 22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015 § 33
Bygglovsnämndens skrivelse Framställan om över/underskott 2014
Överförmyndarnämndens skrivelse Framställan om över/underskott 2014
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska en särskild prövning göras av hanteringen
av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för
beslut om överföring från 2014 till 2015. Förslag till sådan reglering föreligger nu och
innebär sammanfattningsvis följande:
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Resultatreglering till 2015 på driftbudgeten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Överförmyndarnämnden
Bygglovsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Revisionen
Summa

1 250 tkr
570 tkr
-900 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
920 tkr

Kommunstyrelsens resultatreglering kommer 2015 att användas till de uppdrag som getts
kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande
sanering av Ätran samt kostnader för mål- och visionsarbetet.
Servicenämndens resultatreglering avser kost- och städverksamheten. Av dessa medel ska
380 tkr nyttjas för att förbättra inomhusmiljön i skolrestaurangerna och 190 tkr ska
användas för att öka matglädjen hos boende på särskilda boenden. Arbetet ska ske i
samarbete med förvaltningarna.
Överförmyndarnämndens resultatreglering avser arvoden för gode män. Nämndens ska
senast i maj till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur nämnden dels ska uppnå
ekonomi i balans och dels hur underskottet på 900 tkr ska hanteras inom budgetramen.
Överföring till 2015 av investeringsbudgeten – beslut
Sammanlagt föreslås att beslut fattas om överföring av 5 709 tkr enligt följande:
Nämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Summa

tkr
1 646
390
1 244
2 429
0
5 709

Överföring till 2015 av investeringsbudgeten – anmälan
För pågående investeringsobjekt med en total projektbudget ska enligt ekonomistyrningsprinciperna endast en anmälan om överföring göras till kommunfullmäktige. Överföringen
i denna kategori redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och uppgår till
18 294 tkr. Överföringen är beräknad utifrån vad som är budgeterat för 2015 för att
möjliggöra prognos för kommunens totala utgifter för investeringar 2015.
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För kommentarer kring överföringarna, se kommunstyrelseförvaltningens förslag
2015-02-16.
Ekonomi
Överföringens påverkan på kommunens ekonomi framgår av förslaget.
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§ 49
Rutiner för sluten omröstning i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. (AU § 70, KS § 90) KS 2015-62
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-02-13
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen eller några av dess förarbeten framgår inte några tydliga rutiner eller
tillvägagångsätt gällande hur en sluten omröstning ska hanteras varken i kommunfullmäktige eller i övriga nämnders arbete. Istället hänvisas till gängse praxis.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Enligt det förslag som ligger till grund för beslutet öppnas det upp för att behandla en
sluten omröstning på två olika sätt.
Det första är att resultatet av den slutna omröstningens samtliga valsedlar redovisas av
ordförande för den beslutande församlingen innan beslut tas.
Den andra metoden innebär att de ledamöter som utsetts som särskilda granskare går
igenom valsedlarna och meddelar ordförande om utfallet innan resultatet fastställs. Detta
möjliggör en effektivisering av sammanträdet då den beslutande församlingen under tiden
kontrollen sker har möjlighet att fatta beslut i andra ärenden.
Båda alternativen är godtagbara ur ett rättsligt perspektiv.
Yrkande
Stig Agnåker (C) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar återremittera ärendet.

48 (54)

Kommunfullmäktige 2015-03-31

§ 50
Delägarskap i IUC Halland. (AU § 374, KS § 18) KS 2014-432
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna att Falkenbergs kommun går med som delägare i IUC Halland.
2 Som ägare i IUC Halland gå in med en aktiepost om 20 000 kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från styrelsemöte Falkenbergs Näringsliv AB 2014-10-28 § 79
Sammanfattning av ärendet
IUC står för Industriellt Utvecklingscentrum och arbetar med projekt och processer som
främjar industriell utveckling. Det finns idag 14 stycken regionala IUC-bolag i Sverige
samt ett IUC Sverige. Initiativet kring ett halländsk IUC har kommit från IUC Sjuhärad via
Falkenbergs Näringsliv AB.
Region Halland har genomfört en förstudie bland små och medelstora bolag för att utreda
behov och intresse för att bilda ett IUC-bolag i Halland. Förstudien visade att det finns ett
klart intresse av IUC och ett behov av mer och bättre samverkan mellan företag inom
tillverkande företag. Region Halland har sedan augusti 2013 därför fördjupat arbetet med
IUC genom att göra ett 30-tal tillväxtanalyser för att mer noggrant kartlägga behov, samt
testa arbetsmetodiken som IUC Sverige nätverken arbetar med. Tillväxtanalyserna visar
tydligt var behoven finns till utveckling – marknadssidan är klart störst sedan kommer
produktutveckling och produktivitet på ungefär samma behov.
Med resultat från arbetet som bas har ett arbete påbörjats för att skapa ett IUC Halland AB.
Det argumentet som bland företagen har gett största responsen är att det inte finns någon
organisation som på ett bra sätt kan ta tillvara de nationella och internationella
utvecklingsmedel som finns. Även om tjänstesektorn ökar hela tiden i Halland finns i alla
kommuner viktiga industrier inom den tillverkande delen, med många arbetstillfällen.
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IUC Halland kommer att kunna erbjuda tillverkande företag i Halland följande:
- Teknikmäkling, genom metodisk kartläggning av företag i regionen kommer man
att kunna koppla ihop verksamheter som har en direkt affärsnytta av varandra.
- Genomföra tillväxt- och kompetensanalyser (TBN undersökningar), Tillväxt
Befintligt Näringsliv är ett standardiserat sätt att kartlägga interna och gemensamma
utvecklingsbehov.
- Ta fram ansökningar om offentlig finansiering samt genomförande av dessa
projekt, koordinera de stöd som går att söka med kartlagda behov.
- Process- och projektledning genom att IUC bolaget har kompetens och kapacitet att
vara genomförare till identifierade utvecklingsområden.
- Fungera som en länk till forsking och utveckling.
I förstudien har diskuterats gränssnitten mellan olika organisationer för att få en så smärtfri
och effektiv organisering av de tillväxtfrämjande organisationerna i Halland. Följande
tänkta gränssnitt är identifierade:
- nätverkskoordinering.
- Science Park – forskningsnära utveckling och projektarena för att utveckla nya idéer.
IUC kan bidra med inflöde till projektarenan.
- ALMI Halland – finansiering och innovation.
För att Halland ska starta ett IUC måste det finnas intresse från den tillverkande industrin.
Det är gått ut ett erbjudande till företagen i Halland, utan den grunden bör man inte starta
ett IUC Halland. Övriga tilltänka ägare är Unionen, LO, TEK, Kompetensutveckling
Varberg, Region Halland samt de 6 kommunerna. Fem företag från Falkenberg har hittills
visat intresse.
Ekonomi
TEK och Kompetensutveckling Varberg går in med 40 000 kronor, eftersom det är
närbesläktad verksamhet. Övriga går in med 20 000 kronor.
Övervägande
Idag finns de 300 000 kronor som är minimum enligt bolagsordningen redan insatta på ett
bankkonto. De som har betalat in är företag, TEK, Kompetensutveckling Varberg och
Unionen. Vid ett gemensamt möte bland de som betalt in har beslutats att IUC Halland ska
vara bildat senast den 30 november 2014. För att ha respekt för olika beslutsprocesser
kommer det att ske en nyemission den 1 april 2015. Tanken är att inte ha någon
nyemission efter det. En styrelse kommer att utses redan till den 30 november som sedan
ska kompletteras efter nyemissionen. Målet är att kunna söka EU-projekt under
vintern/våren som kan drivas under hösten 2015. Kommunberedningen informerades om
IUC Halland den 7 maj 2014 och ställde sig positiva till bildandet av IUC Halland.
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Kommunernas och regionens roll
Den kommunala näringslivsfunktionen kommer kunna ha IUC som ett stöd i sin dagliga
genomförande roll gentemot tillverkande industri. Genom sitt ägande kommer kommunen
att ha en påverkande roll vad IUC ska göra. Hur aktiv kommunerna vill vara är en fråga om
vilken ambition man vill ha. Näringslivsfunktionen kan också vara förmedlare av de
nationella stöd som IUC via Vinnova har till sitt förfogande. I dagsläget ligger det 9-10
innovationscheckar (nya pengar ej ALMI etc.) à 100 000 kr om det bildas ett IUC. Genom
IUC kommer Halland med i nätverk som går att utnyttja för olika former av
utvecklingsarbete. Genom IUC Halland skapas också en projektägare för nationella och
internationella finansierade utvecklingsprojekt. Framförallt i Västra Götaland finns flera
dylika organisationer och i Halland är de mycket få om inte kommunerna och Region
Halland vill vara projektägare.
Som delägare i IUC Halland förväntas Falkenberg kommun gå in med en aktiepost om
20 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslås godkänna att Falkenbergs kommun går in som
delägare i IUC Halland och godkänner kostnaden på 20 000 kronor för en aktiepost.
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§ 51
Val av ersättare i valnämnden efter Jan-Olof Nilsson (M).
KS 2015-38
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid kommande fullmäktigemöte.
Ärende
Jan-Olof Nilsson (M) har beviljats entledigande från uppdraget som
ersättare i valnämnden, KF § 24/2015. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 52
Avsägelse från Chitralekha Abel (V) från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige. KS 2015-94
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Chitralekha Abel (V) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Ärende
Chitralekha Abel (V) har 2015-03-09 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 53
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Revisorernas granskningsrapport avseende mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar. KS 2015-43
Länsstyrelsens beslut 2015-03-13 att överprövning inte ska ske av kommunfullmäktiges
beslut 2015-02-24 om antagande av förslag till detaljplan för Ullared 7:8 m fl. KS 2015-1
Skrivelse ställd till kommunfullmäktiges ledamöter avseende gymnasieskolans behov av
idrottshall. KS 2015-1
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 93/15.
________________
Granskningsrapporten finns tillgänglig på era läsplattor i mappen Revisionsrapporter.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-03-31
Bilaga KF § 32
Ärende: Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323
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

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Chitralekha Abel
Yen Gunnarsson (S)

X

X

Per Svensson (S)
Marcus Dufwa
Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Lennart Torstensson
Jeanette Synnergren (S)
Denisa Ruca
Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X
X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)
Bo Gustafsson
Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson
Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)
Isabelle Liljert
Lennart Nilsson (SD)

X

Björn Jönsson (S)
Donjeta Mlinaku
Yvonne Nilsson (S)

X

Thomas Fagenheim (S)
Andreas Lundberg
Bengt Hackberg (S)
Conni Kristensson
Christina Johansson (S)

X

Christina Ekström (SD)
Monika Dahlberg
Anders Jansson (SD)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)X

X

Jan Dickens (S)

X

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

X

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)
Angela Malmgren

X

X
X
X

X
X
X
31 20

Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-03-31
Bilaga KF § 34-36
Ärende: Motion om att förbättra öppettider på kommunens bibliotek. KS 2013-109
Medborgarförslag om bättre öppettider på huvudbiblioteket. KS 2014-131
Medborgarförslag om ändrade öppettider på huvudbiblioteket i Falkenberg. KS 2013-281
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

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Chitralekha Abel
Yen Gunnarsson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X
X

Per Svensson (S)
Marcus Dufwa
Dahn Persson (S)

X
X

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Lennart Torstensson
Jeanette Synnergren (S)
Denisa Ruca
Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X
X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)
Bo Gustafsson
Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson
Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)
Isabelle Liljert
Lennart Nilsson (SD)

X

Björn Jönsson (S)
Donjeta Mlinaku
Yvonne Nilsson (S)

X

Thomas Fagenheim (S)
Andreas Lundberg
Bengt Hackberg (S)
Conni Kristensson
Christina Johansson (S)

X

Christina Ekström (SD)
Monika Dahlberg
Anders Jansson (SD)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)X

X

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

X

Jan Dickens (S)

X

Gert Persson (M)

X

X
X
X

X
X
X

Christer Norrman (M)
Angela Malmgren

X

33 18
Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-03-31
Bilaga KF § 45
Ärende: Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt, Falkenbergs kommun. KS 2014-353
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

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Chitralekha Abel
Yen Gunnarsson (S)

Per Svensson (S)
Marcus Dufwa
Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Lennart Torstensson
Jeanette Synnergren (S)
Denisa Ruca
Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X
X

X
X

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)
Bo Gustafsson
Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

X

X
X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson
Lars Fagerström (FP)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

X

Björn Jönsson (S)
Donjeta Mlinaku
Yvonne Nilsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)
Isabelle Liljert
Lennart Nilsson (SD)

Thomas Fagenheim (S)
Andreas Lundberg
Bengt Hackberg (S)
Conni Kristensson
Christina Johansson (S)

X

Christina Ekström (SD)
Monika Dahlberg
Anders Jansson (SD)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)X

X

Jan Dickens (S)

X

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

X

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)
Angela Malmgren

X

X
X
X

X
X
X
20 31

Summa

