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§1
Information från Region Halland. KS 2015-4
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, informerar om Region Hallands uppdrag att driva
det regionala tillväxtarbetet samt vilka utmaningar regionen står inför. Hur Falkenbergs
situation ser ut i jämförelse med regionen i sin helhet och övriga kommuner belystes
särskilt.
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§2
Ledamöternas eventuella frågor
Ingemar Stridh (M) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens ordförande
Mari-Louise Wernersson (C) om när den beställda utredningen avseende energifrågor ur
ett helhetsperspektiv kommer att läggas fram för kommunfullmäktige.
Mari-Louise Wernersson (C) svarar att frågan kommer att tas upp för behandling i
kommunfullmäktige under våren 2015.
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§3
Anmälan av motioner
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V); Motion om återinförande av kommunal
handikappomsorg. KS 2014-471
Jan Berge (MP); Motion om namnändring av kommunala handikapprådet. KS 2014-472
Gabriella Geertinger (S); Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20
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§4
Anmälan av medborgarförslag
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om att ta bort gatsten på trottoarer för bättre framkomlighet för rullstolar
och rullatorer. Förslaget presenteras av förslagsställaren Torsten Sjöberg. KS 2014-466
Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten för rullstolar o rullatorer på olika
platser i kommunen. Förslaget presenteras av förslagsställaren Torsten Sjöberg.
KS 2014-467
Medborgarförslag om att under vintern göra isbana i amfiteatern på Stortorget.
KS 2014-474
Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22
Medborgarförslag om årlig nordisk skolmåltidsvecka i samband med Nordens dag.
KS 2015-23
Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f d järnvägsbron. KS 2015-30
Medborgarförslag om plantering av strandråg på klitterna vid Skrea strand. KS 2015-33
Medborgarförslag om en stadsodling med bärbuskar och fruktträd. Förslaget presenteras av
förslagsställaren Liselotte Abel. KS 2015-42
Medborgarförslag om borttagning av ogräs i stenläggning runt Per Kirkebys skulptur vid
Falkenbergs Museum och borttagning av växtlighet i Ätran i samma område. KS 2015-45
Medborgarförslag om utsmyckning av betongpelarna vid f d järnvägsbron. KS 2015-46
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av
personlig assistans. KS 2015-48
Medborgarförslag om cykelväg utmed Okomevägen från Okome skola mot Ullared.
KS 2015-51
Medborgarförslag om belysning på Ågatan från Hwitan mot Garvareforsen. KS 2015-56
Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran. KS 2015-57
Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron.
KS 2015-60
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§5
Anmälan av interpellationer
Inga nya interpellationer föreligger vid dagens sammanträde.
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§6
Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i
gymnasieskolan. (AU § 375, KS § 19) KS 2014-124
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återremittera ärendet för att utreda om det finns någon laglig grund för att införa
feministiskt självförsvar samt undersöka på vilka grunder andra kommuner infört
feministiskt självförsvar.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Motion från Mikael Hallberg (V) 2014-03-07
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21
Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in där motionären föreslår att alla tjejer i gymnasieskolorna erbjuds
en kurs i feministiskt självförsvar. Förslaget motiveras med att en sådan kurs skulle vara en
konkret insats för att vidga kvinnors livsutrymme och stärka deras självförtroende. Vidare
menar motionären att det inte är ”orättvist” att endast tjejer ska få lära sig självförsvar
eftersom det utifrån ett könsmaktsperspektiv är en kompensation för att kvinnor sällan fått
lära sig att i samma utsträckning som män höja sin röst och använda sin kropp för att
försvara sig själva.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionens förslag och svarar i korthet att
de är positiva till motionens intention, men att det utifrån skollagen inte finns någon
möjlighet att erbjuda feministiskt självförsvar som en lokal särskild kurs. Nämnden ser
heller inte några naturliga kopplingar till att inkludera feministiskt självförvar i någon
redan befintlig kurs. Dessutom är det ämnesplanerna som styr kursernas innehåll och
lärarna som tolkar planerna för sin undervisning. Nämnden påpekar att kommunfullmäktige inte styr över ämnesplanernas innehåll och tolkning.
Ekonomi
Om kommunfullmäktige skulle önska ytterligare kurser eller aktiviteter utanför den
undervisning som är reglerad av skollag och läroplan behöver medel tillskjutas barn- och
utbildningsnämnden för de ökande kostnaderna eftersom det inte finns något utrymme i
budgeten för det.
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Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden tydliggör att det inte finns någon möjlighet enligt
läroplanen att erbjuda en sådan kurs som motionären föreslår. Dessutom menar nämnden
att det, trots motionärens hänvisning till ett könsmaktsperspektiv, är problematiskt att en
självförsvarskurs i skolans regi endast skulle erbjudas till tjejer trots att det är killar som
statistiskt utsätts för flest våldsbrott.
Liksom nämnden förklarar så är det ett bra initiativ att främja jämlikhet och tjejers
självkänsla, men kommunstyrelseförvaltningen instämmer med barn- och utbildningsnämnden att självförsvar för tjejer är en aktivitet som bäst passar att genomföras utanför
ordinarie undervisning. Nämnden är redo att uppmuntra initiativ till sådana idéer under
förutsättning att det finns ekonomiska förutsättningar för genomförandet av aktiviteten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför avslag på motionen.
Yrkanden
Mikael Hallberg (V), Per Svensson (S), Bengt Hackberg (S) och Per Sjövall (V) yrkar att
ärendet återremitteras för att utreda om det finns någon laglig grund för att införa
feministiskt självförsvar samt undersöka på vilka grunder andra kommuner infört
feministiskt självförsvar.
Filip Bertilsson (M), Kerstin Angel (C), Sara-Lena Bjälkö (SD), Daniel Bernhardt (KD)
och Christina Ekström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Hallbergs (V) återremissyrkande och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för
att ärendet ska avgöras idag och Nej-röst för Mikael Hallbergs (V) yrkande.
Omröstningsresultat och beslut
Med 31 Ja-röster mot 20 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Mikael
Hallbergs (V) återremissyrkande. Hur var och en röstat framgår av bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 6)
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§7
Motion om att anta ett miljömål om ”Giftfri miljö”, kartlägga och
göra sig av med giftiga ämnen i kommunens verksamheter samt
ha giftfrihet som krav vid kommunens upphandlingar.
(AU § 393, KS § 29) KS 2014-144
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Ge Hållbarhetsberedningen i uppdrag att i sitt arbete med en ny ”Plan för ekologisk
hållbarhet” införa ett miljömål om ”Giftfri miljö” i enlighet med regeringens
proposition ”På väg mot en giftfri vardag, plattform för kemikalie-politiken”.
2 Ge Hållbarhetskontoret i uppdrag att kartlägga förekomsten av gifter, med utgångspunkt
i kemikalieinspektionens PRIO-lista, i kommunens verksamheter samt lämna förslag på
hur kommunen kan minimera förekomsten av dessa gifter.
3 I övrigt anteckna att upphandlingsavdelningen och hållbarhetskontoret ser det som sin
uppgift att bevaka rättsutvecklingen vad gäller möjligheter att vid offentlig upphandling
ställa krav på ”giftfri miljö”. Avdelningarna fortsätter att bevaka frågan.
4 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Kerstin Angel (c) 2014-03-17
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-17
Yttrande från tekniska nämnden 2014-06-18
Yttrande från Hållbarhetskontoret 2014-09-25
Yttrande från upphandlingsavdelningen 2014-10-29
Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in med förslag att kommunen ska anta ett miljömål om ”Giftfri
miljö” i enlighet med regeringens proposition ”På väg mot en giftfri vardag, plattform för
kemikaliepolitiken”, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens
verksamheter samt ha giftfrihet som krav vid kommunens upphandlingar. Förslaget
motiveras med att forskning visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö och att
man på alla plan måste arbeta för att fasa ut giftliga ämnen i vardagen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden informerar om att
kommunen under lång tid har haft mål som syftar till att minska påverkan på vår miljö av
kemiska produkter. I den senast antagna ”Plan för den ekologiska hållbarheten” finns sex
kommunala delmål under rubriken ”Giftfri miljö”. Nämnda plan är nu under omarbetning
och nämnden anser att det kan vara lägligt att ta in ytterligare krav. Vidare tillstyrker
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden en kartläggning av var i kommunens som giftiga ämnen
kan finnas/finns. Nämnden anser att det är viktigt att begrepp som ”giftiga ämnen” och
”giftfrihet” definieras och värderas.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden anser att stadsbyggnadskontoret
aktivt arbetar för att minska miljöbelastningen vid främst byggprojekt och att detta har
varit framgångsrikt. Arbetet följer i många delar de preciseringar som finns i miljömålet
”Giftfri miljö”. Tekniska nämnden ser inga hinder mot att ansluta till miljömålet ”Giftfri
miljö” förutsatt att undantag får ske då det finns starka funktionsskäl för att t.ex. välja en
annan produkt.
Hållbarhetskontoret har yttrat sig i ärendet. Kontoret skriver att kommunfullmäktige redan
idag har antagit mål inom detta område i den gällande ”Plan för den ekologiska
hållbarheten” (2012-2015). Giftfri miljö är ett av de prioriterade områdena, målen är dock
inte formulerade på ett sätt som kan anses helt uppfylla de önskemål som motionen
framför. Arbete pågår idag med att ta fram en ny plan som ska börja gälla 2016. Enligt
förslag kommer giftfri miljö även fortsättningsvis vara ett prioriterat område.
För att bedöma vad som är särskilt farliga ämnen kan med fördel Kemikalieinspektionens
så kallade PRIO-lista och därtill hörande rekommendationer användas. PRIO-listan delar
in ämnen i två prioriteringsnivåer, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.
För att kunna bedöma om giftiga ämnen enligt PRIO-listan förekommer i den kommunala
verksamheten krävs en omfattande kartläggning. En inventering av förekomsten av
skadliga kemikaler i kommunens förskolor kommer sannolikt att starta under 2015. Detta
kan ses som ett första steg i en ambition att göra en översyn av samtliga kommunala
verksamheter. Att helt göra sig av med giftiga ämnen i hela den kommunala verksamheten
kommer att kräva betydande insatser och är sannolikhet praktiskt genomförbar bara över
lång tid. Det viktiga är att säkra att riskerna som kemikalier medför inte utgör ett hot mot
människor och den biologiska mångfalden samt att vi utifrån den kunskap vi har idag inte
bidrar till att tillföra ytterligare problematiska kemikalier.
Upphandlingsavdelningen har yttrat sig i ärendet. Upphandlingsavdelningen ser det som
sin uppgift att följa rättsutvecklingen vad gäller möjligheter att ställa miljökrav vid
offentlig upphandling och ställer sig positiv till krav som begränsar förekomsten av gifter i
de kommunala verksamheterna. Upphandlingsavdelningen ser inte något hinder mot dylika
krav så länge de är inte bryter mot de gemenskapsrättsliga principerna om likabehandling,
icke-diskriminering, transparens och proportionalitet samt är möjliga att följa upp. För att
säkerställa att så är fallet krävs en konkretisering av begreppet giftfrihet, det vill säga vilka
gifter avses etc., samt vilken typ av produkter/miljöer som skall omfattas.
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Ekonomi
Kartläggningen av förekomsten av gifter i förskolor är budgeterad till 75 000 kr 2016. När
den är gjord kommer en bedömning göras av vilka insatser som krävs för kartläggningen
av resterande kommunala verksamheter.
Kartläggningen kommer troligtvis att mynna ut i ett antal åtgärdsförslag. De ekonomiska
konsekvenserna av dessa är idag inte möjliga att bedöma. Det skulle exempelvis kunna
röra sig om material som behöver bytas ut, utbildning av personal samt ändrade regler för
inköp.
Övervägande
Redan idag pågår ett arbete med att ta fram en ”Plan för ekologisk hållbarhet” som ska
börja gälla 2016. Kommunsstyrelseförvaltningen föreslår att hållbarhetsberedningen ges
uppdrag att utreda, i sitt arbete med en ny ”Plan för ekologisk hållbarhet”, om kommunen
bör anta ett miljömål om ”Giftfri miljö” i enlighet med regeringens proposition ”På väg
mot en giftfri vardag, plattform för kemikaliepolitiken”.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att hållbarhetsberedningen ges uppdrag att
kartlägga förekomsten av gifter, med utgångspunkt i kemikalieinspektionens PRIO-lista, i
kommunens verksamheter samt lämna förslag på hur kommunen kan minimera förekomsten av dessa gifter. Eftersom kommunsstyrelsen har det övergripande ansvaret för
miljöfrågor centralt skall kartläggningen samt förslag på hur förekomsten av gifter ska
minimeras redovisas och behandlas i kommunstyrelsen.
Yrkanden
Bengt Hackberg (S), Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) yrkar att första punkten
ändras från:
1 Ge Hållbarhetsberedningen i uppdrag att i sitt arbete med en ny ”Plan för ekologisk
hållbarhet” utreda om kommunen bör anta ett miljömål om ”Giftfri miljö” i enlighet
med regeringens proposition ”På väg mot en giftfri vardag, plattform för kemikaliepolitiken”.
till:
1 Ge Hållbarhetsberedningen i uppdrag att i sitt arbete med en ny ”Plan för ekologisk
hållbarhet” införa ett miljömål om ”Giftfri miljö” i enlighet med regeringens
proposition ”På väg mot en giftfri vardag, plattform för kemikalie-politiken”.
Kerstin Angel (C), Mari-Louise Wernersson (C) och Rie Boulund (M) yrkar bifall för
kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Angels (C) yrkande mot Bengt Hackbergs (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kerstin Angels (C)
yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för
Kerstin Angels (C) yrkande och Nej-röst för Bengt Hackbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat och beslut
Med 25 Ja-röster mot 26 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Bengt
Hackbergs (S) yrkande. Hur var och en röstat framgår av bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 7)
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§8
Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU § 394, KS § 30)
KS 2014-182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att det i kommunens kommande plan för ekologisk hållbarhet
kommer att inkluderas en kartläggning av kemikalier i förskolan samt en plan för hur
resultaten från kartläggningen ska hanteras. Kartläggningen ska utgå ifrån definitioner
och rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet.
2 Överlämna motionen till styrgruppen som ansvarar för planen för ekologisk hållbarhet
att ta hänsyn till i det pågående arbetet.
3 Barn- och utbildningsnämnden bör informera även fristående förskolor om resultatet
från kartläggningen av kemikalier.
4 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Sara Grimpe Wernersson (S) 2014-03-02
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-06-18
Sammanfattning av ärendet
Sara Grimpe Wernersson har skrivit en motion där hon föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska få i uppdrag att genomföra en inventering av kemikalier på kommunens
förskolor och att det inom kommunen tas fram en handlingsplan för hur en giftfri
förskolemiljö ska kunna uppnås. Motionären förklarar i sin motion att barn riskerar att få i
sig relativt högre halter av många kemikalier, bland annat genom damm, plastleksaker,
textilier och elektronik och mat. För att nå upp till riksdagens miljökvalitetsmål om en
giftfri vardag krävs medvetenhet och aktiva val.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar kortfattat att de är
positiva till förslaget att undersöka hur förskolan skulle kunna bli ännu mer miljövänlig
och fri från skadliga ämnen, men att det på barn- och utbildningsförvaltningen inte finns
någon djupare kompetens inom området. Därför anser nämnden att kommunstyrelseförvaltningen skulle vara bättre lämpas att tilldelas ett eventuellt utredningsuppdrag i
samverkan med barn- och utbildningsnämnden.
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Under 2014 har även två liknande motioner lämnats in till kommunen, en från Kerstin
Angel (C) 2014-03-17 (KS 2014-144) om att anta miljömål och kartlägga giftiga ämnen i
kommunens verksamheter och en från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V)
2014-07-25 (KS 2014-322) om att ta fram en handlingsplan för att minska barns och ungas
exponering av gifter i förskolan.
Ekonomi
Planen för ekologisk hållbarhet finns redan med i budget för 2016 och är budgeterad till
75 000 kronor. Resultaten av kemikaliekartläggningen går inte att förutse och kan komma
att påverka kommunens ekonomi framöver. Ärendet bör i så fall hanteras i budgetarbetet.
Övervägande
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår arbete med att ta fram en plan för ekologisk
hållbarhet. Arbetet leds av kommunens hållbarhetsstrateg. För arbetet med planen har även
skapats en tjänstemannastyrgrupp. Gruppen har hittills tagit fram ett förslag där de vill
inkludera hantering av kemikalier på förskolorna i den kommande planen. Planen ligger
med i föreslagen budget för 2016, men som det är planerat i dagsläget kommer arbetet med
planen att påbörjas redan 2015. Detta genom att ta fram system för hur kartläggningen av
kemikalier i förskolan ska göras och hur resultaten av kemikaliekartläggningen ska
hanteras. Det kan alltså konstateras att frågan om att kartlägga kemikalier i kommunens
förskolor redan är väckt och att arbete har påbörjats.
Det ska noteras att kartläggningen kommer att gälla de kommunala förskolorna i
Falkenberg. Därmed kommer också en eventuell handlingsplan eller liknande som kan
komma att följa av kartläggningen att gälla för de kommunala förskolorna, inte för de
fristående. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ändå att barn- och utbildningsnämnden
bör informera de fristående förskolorna om resultaten från kartläggningen så att dessa får
samma möjligheter som de kommunala förskolorna att eventuellt upprätta handlingsplaner
och vidta åtgärder.
Liksom barn- och utbildningsnämnden också antyder i sitt yttrande så ligger ansvaret för
frågan idag hos kommunstyrelsen, men barn- och utbildningsförvaltningen är redan i
dagsläget involverade och kommer även framöver att medverka i arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska överlämnas till styrgruppen som
ansvarar för planen för ekologisk hållbarhet att tas hänsyn till i arbetet med planen. Med
anledning av det pågående arbetet med planen för ekologisk hållbarhet så föreslår
kommunstyrelseförvaltningen vidare att motionen ska anses behandlad.
Yrkande
Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§9
Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och
ungas exponering av gifter i vardagen. (AU § 395, KS § 31)
KS 2014-322
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionärerna att det i kommunens kommande plan för ekologisk hållbarhet
kommer att inkluderas en kartläggning av kemikalier i förskolan samt en plan för hur
resultaten från kartläggningen ska hanteras. Kartläggningen ska utgå ifrån definitioner
och rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet.
2 Överlämna motionen till styrgruppen som ansvarar för planen för ekologisk hållbarhet
att ta hänsyn till i det pågående arbetet.
3 Barn- och utbildningsnämnden bör informera även fristående förskolor om resultatet
från kartläggningen av kemikalier.
4 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) 2014-07-25
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-11-12
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Per Sjövall och Mikael Hallberg (V) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i
vardagen i förskolan. Motionen har besvarats av barn- och utbildningsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar kortfattat att de är
att de inte fått några indikationer på att det idag förekommer farliga ämnen i förskolan som
skulle vara farliga för barn och unga. Men nämnden ställer sig ändå positiv till att ta fram
en handlingsplan för hur verksamheter som rör barn och unga kan bli ännu mer miljövänliga och fria från skadliga ämnen. Nämnden förklarar även att motionen i stort överensstämmer med arbetet att ta fram en ny hållbarhetsplan för kommunen. Även miljö- och
hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till att en handlingsplan tas fram och anser att den i
så fall bör samordnas med det påbörjade arbetet med att ta fram en ny plan för ekologisk
hållbarhet i kommunen. Nämnden informerar vidare om att Kemikalieinspektionen och
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) har påbörjat diskussioner om att bygga upp ett
nätverk för kommuner för att stödja arbetet med en giftfri vardag. Ett aktivt deltagande i ett
sådant nätverk menar nämnden skulle kunna underlätta och stärka arbetet med en
handlingsplan.
Under 2014 har även två liknande motioner lämnats in till kommunen, en från Sara Grimpe
Wernersson (S) 2014-03-02 (KS 2014-182) om inventering av kemikalier i förskolan och
en från Kerstin Angel (C) 2014-03-17 (KS 2014-144) om att anta miljömål och kartlägga
giftiga ämnen i kommunens verksamheter.
Ekonomi
Planen för ekologisk hållbarhet finns redan med i budget för 2016 och är budgeterad till
75 000 kronor. Resultaten av kemikaliekartläggningen går inte att förutse och kan komma
att påverka kommunens ekonomi framöver. Ärendet bör i så fall hanteras i budgetarbetet.
Övervägande
Innehållet i de två motioner som lämnats in under 2014 som tar upp frågan om gifter i
kommunal verksamhet överensstämmer i mycket med motionärernas förslag. För samtliga
tre motioner föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en kartläggning av kemikalier i
förskolan inkluderas i den kommande planen för ekologisk hållbarhet. Planen ligger med i
föreslagen budget för 2016, men arbetet med planen påbörjas under 2015 genom att ta
fram system för hur kartläggningen av kemikalier i förskolan ska göras och hur resultaten
av kemikaliekartläggningen ska hanteras. Enligt förslag i motion från Kerstin Angel (C)
föreslås även hållbarhetskontoret få i uppdrag att kartlägga förekomster i kommunens
verksamheter och lämna förslag på hur kommunen ska minimera förekomsten av
eventuellt förekommande gifter. Utifrån dessa förslag på åtgärder ser kommunstyrelseförvaltningen att förslag till beslut för motionen från Per Sjövall och Mikael Hallberg blir
liknande det som förslås för de andra motionerna.
Det ska noteras att kartläggningen kommer att gälla de kommunala förskolorna i
Falkenberg. Därmed kommer också en eventuell handlingsplan eller liknande som kan
komma att följa av kartläggningen att gälla för de kommunala förskolorna, inte för de
fristående. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ändå att barn- och utbildningsnämnden
bör informera de fristående förskolorna om resultaten från kartläggningen så att dessa får
samma möjligheter som de kommunala förskolorna att eventuellt upprätta handlingsplaner
och vidta åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska överlämnas till styrgruppen som
ansvarar för planen för ekologisk hållbarhet att tas hänsyn till i arbetet med planen. Med
anledning av det pågående arbetet med planen för ekologisk hållbarhet så föreslår
kommunstyrelseförvaltningen vidare att motionen ska anses behandlad.
Yrkande
Per Sjövall (V) och Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
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§ 10
Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket.
(AU § 24, KS § 52) KS 2014-445
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens övervägande.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2014-11-21
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har i motion till kommunfullmäktige framfört att hon vill att
Falkenbergs kommun ska säga upp avtalen med Migrationsverket. Hon anser att avtalen
kommunen har med Migrationsverket inte är rättvisa med tanke på att kommunen blir
överkörd av Migrationsverket och de privata aktörerna. Motionären menar att vi inte kan
styra över sådana avtal och att vi ska avsluta avtalen snarast möjligt eftersom hon anser att
de belastar förskolor, skolor, sjukvård, boendeformer, arbeten samt vår ekonomi i övrigt.
Nuvarande avtal med Falkenbergs kommun och Migrationsverket
Falkenberg har följande avtal med Migrationsverket.
- Avtal för nyanlända, 55 personer.
- Avtal för ensamkommande, 13 asylsökande ensamkommande barn.
Avtal för nyanlända
Detta avtal reglerar ersättningsnivåer för personer som erhållit uppehållstillstånd och enligt
gällande lagstiftning har rätt att stanna kvar i Sverige.
Ensamkommande barn
Detta avtal reglerar ersättningsnivåer för asylsökande ensamkommande barn. Lagstiftningen har inom detta område skärpts och numera kan inte längre Sveriges kommuner
välja att ta emot ensamkommande barn eller inte. Har man inget avtal anvisar Migrationsverket dessa enligt en särskilt ordning som fastställts av Migrationsverket efter gällande
lagstiftning. Att inte ha något avtal för ensamkommande barn skulle äventyra rättsäkerheten för den enskilde. Socialtjänsten skulle om man inte har något avtal erhålla dessa
ensamkommande barn direkt till socialtjänstens verksamhet. Detta innebär att kommunen
skulle behöva köpa externa tjänster till dessa barn, oftast till höga kostnader och dessutom
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förlora möjligheten till samordning för barnen, som oftast befinner sig i en mycket svår
situation. Externplaceringar och jourhem/familjehem skulle behövas ökas volymmässigt
om vi inte hade dessa avtal.
Asylförläggningar/boenden
Asylförläggningar/boenden regleras inte i avtal med Falkenbergs kommun. Dessa avtal
skapas helt mellan fastighetsägare och Migrationsverket. Inom detta område saknas oftast
en kommunikation mellan Migrationsverket och berörd kommun, vilket på nationell nivå
borde uppmärksammas betydligt mera. Detta för att större krav på Migrationsverket om en
dialog/information till berörd kommun måste göras innan något nytt avtal om en asylförläggning/boende skapas. Migrationsverket har egentligen inget ansvar för att kommunicera med kommunen då detta är enskilda avtal mellan fastighetsägare och Migrationsverket. Konsekvensen av denna hantering blir för dessa asylsökande att skolverksamhet
och hälso- och sjukvårdsinsatser inte direkt kan möjliggöras på grund av att dessa
organisationer inte erhållit information om att något nytt asylförläggning/boende ska
startas.
Samordningsgrupp flykting/integration
Sedan socialnämnden för drygt ett år sedan fick helhetsansvaret för kommunens flyktingoch integrationsfrågor har en samordningsgrupp i kommunen startats med personer utsedda
av kommunens berörda förvaltningschefer. Vid gruppens möten deltar även Migrationsverket och Länsstyrelsen i Halland. Samordningsgruppens uppdrag är att bevaka och
möjliggöra att kommunens avtal om flyktingmottagning och ensamkommande barn
efterföljs. Numera finns en organisation som samverkar om hur dessa frågor optimalt kan
hanteras.
Ekonomi
För avtal får Falkenbergs kommun en årlig grundersättning om 222 000 kronor från staten.
Dessutom finns mindre ersättningar att ansöka om.
Kommunen får en schablonersättning som avser kostnader för:
- Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
- Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap skollagen (2010:800)
- Utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att
delta i sådan utbildning enligt skollagen
- Samhällsorientering
- Tolkning
- Andra insatser för att underlätta etablering i samhället
Schablonersättningen är 82 900 kronor per år för barn under 20 år och vuxna som inte fyllt
65 år.
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Dessutom får kommunen ersättning för ensamkommande barn som uppgår till 1 900
kronor/dygn per barn som ingår i avtal. Falkenberg har i skrivande stund avtal för
13 asylsökande ensamkommande barn samt 12 ensamkommande som har permanent
uppehållstillstånd.
Övervägande
Om Falkenbergs kommun inte skulle ha några avtal med Migrationsverket, skulle det få
allvarliga konsekvenser i vardagen för den målgrupp Falkenbergs kommun idag med
gällande lagstiftning har ett ansvar för. Det som behöver utvecklas är kommunikationen
mellan kommunen och Migrationsverket när en asylförläggning/boende ska etableras.
Större krav måste ställas på Migrationsverket att detta måste ske innan beslut fattas om att
en asylförläggning/boende ska öppnas. Partierna borde därför på nationell nivå uppmärksamma denna problematik ännu mera så att det blir ett nationellt beslut på hur Migrationsverket ska göra och vilket ansvar de ska ha för att informera kommunerna innan någon ny
asylförläggning/boende öppnas.
Med ovanstående redovisning föreslås avslag på motionen.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen
Mari-Louise Wernersson (C), Per Sjövall (V), Per Svensson (S), Marcelle Farjallah (S),
Lars Fagerström (FP), Claës-L Ljung (M), Daniel Bernhardt (KD), Bengt Hackberg (S),
Jan Berge (MP), Mikael Hallberg (V) och Rie Boulund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Sara-Lena
Bjälkös (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för
Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande och Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
Omröstningsresultat och beslut
Med 45 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) yrkande. Hur var och en röstat framgår av bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 10)
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§ 11
Medborgarförslag anbudsskola. (AU § 376, KS § 20) KS 2014-409
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att Falkenbergs kommun redan idag anordnar upphandlingsutbildningar för lokala företagare.
2 Meddela förslagsställaren att Falkenbergs kommun inför varje upphandling ser över
möjligheten till uppdelning i mindre delar.
3 Överlämna upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse till förslagsställaren.
4 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anders Källström 2014-10-20
Upphandlingsavdelningens tjänsteskrivelse 2014-11-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in där kommunen föreslås årligen anordna en
anbudsskola för företagare i kommunen. Förslaget motiveras med en anbudsskola bland
annat kan stimulera det lokala näringslivet och ge upphandlingsavdelningen möjlighet att
lära av leverantörer. Vidare föreslås kommunen dela upp sina inköp av livsmedel. Detta
motiveras med att små och medelstora leverantörer ska kunna vara med och lämna anbud.
Upphandlingsavdelningen har yttrat sig i ärendet. Falkenbergs kommun har tillsammans
med Falkenbergs Näringsliv AB anordnat utbildningar i offentlig upphandling för lokala
näringsidkare sedan 2008. Upplägget har varierat från tillfälle till tillfälle men fokus har
legat på upphandling ur leverantörernas perspektiv. Upphandlingsavdelningen anser att
man redan idag uppfyller det som föreslås i medborgarförslaget vad avser anbudsskola.
Även vad gäller uppdelning av inköp av livsmedel anser upphandlingsavdelningen att man,
i det fall det är lämpligt, uppfyller det som föreslås i medborgarförslaget. Kommunens
livsmedelsinköp är idag uppdelade på ett antal mindre områden. Inför varje upphandling
utreder upphandlingsavdelningen och kost- och städservice vilken omfattning respektive
del ska ha.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget i övrigt att erinra.
Yrkande
Yen Gunnarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 12
Medborgarförslag om presskonferens efter nämndsmöten.
(AU § 396, KS § 32) KS 2014-401
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda vilka gemensamma principer och
rutiner som bör gälla för hantering och offentliggörande av protokoll för både nämnder
och bolag inom kommunen.
2 Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda rutiner för bevakning och
kommunikation av nämnders och bolags ärenden, både internt och till kommuninvånare.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2014-10-21
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in i vilket förslagsställaren önskar att kommunens
nämnder ska hålla presskonferens efter varje nämndsmöte. Förslagsställaren förklarar att
förmedling av de folkvaldas beslut är otillfredsställande i dagsläget. Kommunens invånare
ska veta vad som sker, vilka beslut som fattas och trots hemsidor så är det via media som
de flesta invånarna får reda på fattade beslut. När nämndsprotokollen väl är justerade och
offentliga menar förslagsställaren att besluten inte längre är av nyhetsvärde och att media
inte längre är intresserade. Kommunen borde på ett bättre sätt delge media vilka beslut som
fattas och enligt förslaget borde detta göras genom presskonferenser i anslutning till
mötena.
Ekonomi
Medborgarförslaget innebär ingen kostnad för kommunen. I en eventuell utredning ska
ekonomiska konsekvenser för en utveckling av kommunikationen av fattade beslut lyftas.
Övervägande
Förslagsställaren menar att pressträffar efter nämndsmötena kan vara ett sätt att se till att
informationen om fattade beslut kommer ut till kommuninvånarna.
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Att hålla pressträffar förutsätter att det finns praktiska möjligheter och resurser för att hålla
igång detta. Men det förutsätter framför allt att medierna är intresserade av att bevaka
besluten.
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det är viktigt att beslut
som fattas når ut till kommuninvånarna, men ser samtidigt att Falkenbergs kommun inte
kan styra mediernas nyhetsrapportering och kan heller inte ta ansvar för vad medierna
värderar som viktigt att rapportera. Redan idag finns det goda möjligheter för lokala
medier att ta del av beslut som fattas. Inför sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt flera av nämnderna skickas en
föredragningslista ut och media kan ta del av handlingar före eller direkt efter sammanträdet. Vanligen kontaktas nämndsekreterare och politiker av tidningar och tv direkt efter
sammanträdena för att stämma av besluten. Att formalisera dessa mediakontakter och
ålägga alla nämnder att bjuda in till presskonferens ser kommunstyrelseförvaltningen
däremot som en onödig insats eftersom kontakterna redan idag fungerar bra och lokal
media har kännedom om ärenden som behandlas och kan följa upp de beslut som de är
intresserade av.
Medborgarförslaget lyfter dock en väldigt viktig fråga om hur kommunens politik och
beslut bättre kan kommuniceras så att kommuninvånarna får kännedom om dem. Falkenbergs kommun kan inte påverka medierna att bevaka fattade beslut, men däremot kan
kommunen bli bättre på att kommunicera ut dessa. Falkenbergs kommun har idag ett bra
kommunikationsarbete, men det är nyligen påbörjat. Bevakningen av kommunen på central
nivå, vilket innebär kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, är bra och ambitiös jämfört med många andra kommuner. Bland annat
direktsänds kommunfullmäktiges sammanträden på internet så att alla ska kunna ta del av
det direkt.
Däremot har kommunen idag inga rutiner för att bevaka samtliga nämnder och bolag. Det
bör påpekas att nämndsbesluten bara är en del i den demokratiska processen och att många
ärenden som nämnderna beslutar om fortsätter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut även där. Men ambitionen är ändå att kunna berätta om vad som händer i
kommunen på alla nivåer. Genom en bättre intern bevakning ökar även möjligheterna att
lokala medier uppmärksammar besluten.
Kommunens kommunikation ska ledas av öppenhet och transparens och kommunen bör
lyfta sin demokratiambition ytterligare. Detta kan innebära att ta ett helhetsgrepp kring hur
politik och beslut bättre kan förmedlas till kommuninvånarna. För detta behövs en
genomgång av hur Falkenbergs kommun internt kan arbeta för att bättre informera om
nämndernas beslut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige ger ett uppdrag
att utreda vilka gemensamma principer och rutiner som bör gälla för hantering och
offentliggörande av protokoll för både nämnder och bolag inom kommunen.
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§ 13
Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer
att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU § 15, KS § 47)
KS 2014-381
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Falkenbergs kommun inte finner
några skäl till att värdera marken utifrån ändamål som den inte är detaljplanelagd för.
2 Överlämna tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret till förslagsställaren.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-10-06
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 2014-12-02
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen i vilket förslagställaren föreslår att det
tas fram ett alternativvärde av marken som kommer att utnyttjas för arenan på Kristineslätt.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig om förslaget och förklarar i korthet:
Framtagande av värde och prissättning av mark görs i regel bara på tomtmark avsedd för
bostäder eller verksamheter som ska säljas till externa intressenter. Det verkliga markvärdet tillskapas först när det har antagits i en detaljplan. Värdet beror sedan på vad som
anges i detaljplanen.
Det område på Kristineslätt, som nu kommer att bebyggas med en arena, är i delöversiktsplanen för Falkenbergs centralort 2007 utpekat som nytt rekreationsområde med
anläggningar samt park och fritidsstråk. En mindre del av området är utpekat som
bostadsändamål i den södra delen. Den detaljplan som antogs för området 2014-03-25 och
som vann laga kraft 2014-04-18 medger en byggrätt för Kultur och Fritid, Idrotts- och
besöksanläggningar med tillhörande servicebyggnadser etc. Så som beskrivs ovan har det
inte gjorts någon värdering av marken med hänsyn till befintligt och planlagt ändamål och
det har inte heller funnits någon anledning att värdera marken utifrån ett ändamål som den
aldrig har varit detaljplanelagd för.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Stadsbyggnadskontoret har inte angett
vad en eventuell värdering skulle kosta, då de inte anser det finnas behov av en sådan.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att kommentera och föreslår avslag på
medborgarförslaget och att tjänsteskrivelsen från stadsbyggnadskontoret överlämnas till
förslagsställaren som svar.
Yrkande
Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 14
Medborgarförslag om förskole- och skollokaler, skolkök och
skolmatsal samt personalutrymmen vid Långåsskolan.
(AU § 16, KS § 48) KS 2014-98
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse samt nämndernas och kost- och
städservice yttranden till förslagsställarna för att informera om planerade åtgärder för
Långåsskolan.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag februari-mars 2014 (89 likalydande medborgarförslag har kommit in
från 23/2 till 10/3 2014)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 144 2014-05-13
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-06-18
Yttrande från tekniska nämnden 2014-06-18
Tjänsteskrivelse från kost- och städservice 2014-06-23
Sammanfattning av ärendet
89 medborgarförslag med likadan text har kommit in under perioden 23 februari-10 mars
2014. Det är föräldrar till barn på Långåsskolan som står bakom förslaget. Förslagsställarna kräver en fullständig utredning av behovet av förskole- och skollokaler, skolkök
och skolmatsal samt personalutrymmen vid Långåsskolan. De kräver även att det sker en
om- och tillbyggnad av skolan så att kommunen lever upp till nuvarande och framtida
behov av skollokaler på Långåsskolan.
Barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunens kost- och städservice
har kommenterat förslaget och förklarar i korthet följande:
Barn- och utbildningsnämnden arbetar fortlöpande med sina lokalbehov och en utredning
kring en framtida grundskoleorganisation pågår. Nämnden anser att de frågor som
förslagsställarna tar upp ingår i det pågående arbetet och kommer att tas hänsyn till. Vad
gäller ombyggnationen av kök och matsal har nämnden vid tidigare tillfälle förespråkat en
utbyggnation av skolan som erbjuder en ny matsal i direkt anslutning till nuvarande skola.
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Tekniska nämnden meddelar att frågan om utbyggnad av Långåsskolan med bättre lokaler
för kök och matsal samt möjlighet till utbyggnad av skollokalerna har utretts i en förstudie,
som nämnden stödjer, och kommer att behandlas i kommunens budgetberedning i höst.
Kost- och städservice förklarar att kost- och städberedningen har godkänt att kommunen
går vidare med den genomförda förstudien som i vilken det föreslås en tillbyggnad av
Långåsskolan för att möta krav och behov som finns.
Ekonomi
I kommunens investeringsplan för 2015-2019 finns avsatt totalt 13 050 000 kronor för
tillbyggnaden av Långåsskolans kök och matsal.
Övervägande
Frågan om Långåsskolan har hanterats under våren och sommaren 2014, men efter
inkomma kommentarer från nämnder och kost- och städberedningen har ärendet avvaktat
beslutet om kommunens budget för 2015. Budget antogs 25 november 2014. Långåsskolan
står med som en post i budgeten, vilket innebär att det under 2015-2016 planeras en
tillbyggnad för kök och matsal där de kommer att ligga intill varandra och ha tillträde
direkt från skolan. Tillgängligheten kommer också att förbättras i och med detta.
Tillbyggnaden beräknas stå klar hösten 2016. Därmed bör medborgarförslagets del som
berör kök och matsal anses behandlat.
Som svar på övriga delar av medborgarförslaget som handlar om lokalbehovet, bör
förslagsställarna informeras om att barn- och utbildningsnämnden under våren 2015
kommer att göra en genomlysning av Långåsskolans organisation. Syftet med genomlysningen är att se på det framtida behovet och se hur skolsituationen kan lösas i Långås.
Vad gäller förskole byggnaden, den som i medborgarförslaget kallas paviljong, har barnoch utbildningsnämnden för avsikt att byta ut under de närmaste åren. Men i dagsläget
finns inget förslag på hur alternativet på lokal för förskolan ska se ut då.
Med detta svar föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska anses
behandlat.
Yrkande
Charlotta Jonson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 15
Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU § 17, KS § 49) KS 2014-315
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla den del av medborgarförslaget som handlar om att öka säkerheten på nuvarande
frisbeegolfbanan genom att flytta hål 7, 8 och 9.
2 Överlämna medborgarförslaget till stadsbyggnadskontoret att ta hänsyn till i arbetet
med att ta fram ny detaljplan för Vallarnas friluftsområde.
3 Meddela förslagsställaren om innehållet i den färdigställda utvecklingsplanen som tas
fram inför arbetet med detaljplanen. Planen planeras att vara färdig under våren 2015.
4 Därmed anse medborgarförslaget i sin helhet behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-08-07
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in som handlar om att utöka frisbeegolfbanan på
Vallarna från 9 hål till 18-hålsbana.
Dessutom föreslår förslagsställaren att den nuvarande banan förbättras genom att en del av
korgarna flyttas. Detta för att förlänga avstånden mellan avtramp och korg. Särskilt önskar
förslagställaren flytta hål 7, 8 och 9 eftersom dessa anses vara dåligt placerade på ett sätt
att förbipasserande riskerar att skadas.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig om förslaget och förklarar att kommunen arbetar
med att ta fram en ny detaljplan för Vallarna och att denna styr ett eventuellt beslut om att
bygga ut banan till 18 hål.
Angående hål 7, 8 och 9 så förklarar kultur- och fritidsnämnden att de kommer att flytta
dessa i nuvarande bana för att öka säkerheten. Arbetet med att flytta hålen kommer att vara
färdigt under våren 2015.
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Ekonomi
Omplacering av hålen sker inom kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att den del av medborgarförslaget som handlar
om att öka säkerheten på den nuvarande frisbeegolfbanan bör avses bifallen.
Liksom kultur- och fritidsförvaltningen förklarar så är däremot en utökning av banan från
9 hål till 18 hål beroende av vad som kommer fram i arbetet med det detaljplanearbete som
kommunens stadsbyggnadskontor driver.
Inför utvecklandet av detaljplanen är det planerat att ta fram en utvecklingsplan under
våren 2015 som kommer att visa inriktningen för Vallarna framöver.
Yrkande
Dahn Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 16
Överföring av beställaransvaret för trygghetslarm och natthemtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.
(AU § 371, KS § 15) KS 2014-456
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överföra ansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Utförandeansvaret för verksamheten ligger oförändrat på
Räddningstjänsten Väst.
2 Överföra budgeterade medel för verksamheten från kommunstyrelsen till socialnämnden 2015 med 9,8 mkr.
Beslutsunderlag
KF 2013 § 11 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och
natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst), KS 2012-427.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2013-05-01 ligger utförandeansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst hos
Räddningstjänsten Väst. I samband med att Räddningstjänsten Väst tog över utförandet av
verksamheten överflyttades beställaransvaret inom kommunen från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Syftet var att kommunstyrelsen skulle ha det samlade beställaransvaret
för tjänster som utförs inom Räddningstjänsten Väst. Efter att verksamheten bedrivits
enligt den nya ordningen i snart 20 månader konstateras att detta beslut inte varit optimalt
då kommunstyrelseförvaltningen konsulterat socialförvaltningen i alla frågor av mer
verksamhetsnära karaktär. För att arbetet ska bedrivas mer effektivt föreslås att beställaransvaret, från och med 2015-01-01, återgår till socialnämnden.
Verksamheten trygghetslarm och natthemtjänst är 2015 budgeterade till 9,8 mkr i
kommunstyrelseförvaltningens budgetram, vilket överförs till socialnämnden i samband
med överflytten av ansvaret.
Ekonomi
Förslaget innebär en omjusteringen av kommunstyrelsens och socialnämndens budgetramar 2015 men påverkar inte kommunens ekonomi totalt sett.
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Övervägande
Beställaransvaret för en verksamhet bör ligga hos den nämnd där det finns bäst kompetens
att hantera verksamhetsanknutna frågor. Därmed bör ansvaret övergå från kommunstyrelsen till socialnämnden fr.o.m. 2015-01-01.
Yrkande
Rie Boulund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 17
Styrelse och styrelseordförande i Falkenberg Energihandel AB.
(AU § 372, KS § 16) KS 2014-451
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Kommunfullmäktige ska utse styrelsen i Falkenberg Energihandel AB.
2 Kommunfullmäktige ska utse styrelseordförande i Falkenberg Energihandel AB.
3 Ändra Falkenberg Energihandel AB:s bolagsordning § ”Styrelse” enligt förslag nedan.
4 Ledamöterna i Falkenberg Energihandel AB:s styrelse ska även vara ledamöter i
Falkenberg Energi AB:s styrelse.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 kap. 17 § p. 3 kommunallagen ska kommunfullmäktige utse samtliga styrelseledamöter i ett kommunalt bolag. Att styrelsen utses av bolagsstämman är inte förenligt
med gällande lagstiftning. Med anledning härav föreslås att Falkenberg Energihandel AB:s
styrelseledamöter ska utses av fullmäktige samt att bolagets bolagsordning ska ändras i
enlighet med detta, se förslag nedan.
Det är kommunfullmäktige som utser styrelseordförande i övriga kommunala bolag. Detta,
samt vad som händer om styrelseordföranden avgår i förtid, finns reglerat i bolagens
bolagsordningar. Samma skrivelse föreslås läggas till i Falkenberg Energihandel AB:s
bolagsordning.
Falkenberg Energihandel AB:s bolagsordning:
§ Styrelse (nuvarande lydelse)
”Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av bolagsstämman”
§ Styrelse (ny föreslagen lydelse)
”Styrelsen skall bestå av tre ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. Om ordföranden avgår i
förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny
ordförande.”
Slutligen föreslås att de ledamöter som ingår i Falkenberg Energihandel AB:s styrelse även
ska ingå i Falkenberg Energi AB:s styrelse. Detta är ett önskemål från bolagens nuvarande
styrelser då det anses medföra vinster vad gäller styrning och ledning av de två bolagen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens eller bolagets ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget i övrigt att erinra.
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§ 18
Renovering av Söderskolans kök. (KS § 33) KS 2014-407
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering av Söderskolans kök med
utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare flöde i både
kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer effektiv
utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering av Söderskolans kök med
en projektbudget på 8 500 tkr, en utökning med 1 100 tkr mot beslutad budget.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-16 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 § 336
Tekniska nämnden 2014-10-15 § 73
Sammanfattning av ärendet
Söderskolans kök har drabbats av genomgående fuktproblem. Vid närmare undersökning
framgick att logistiken i köket är väldigt dålig, och efter samråd med kök och verksamheten i skolan har ett alternativ till förbättring tagits fram (alternativ 2 nedan). Detta förslag
har förankrats med kost- och städservice samt barn- och utbildningsförvaltningen som
ställt sig positiva till förslaget.
Alternativ 1: Utrivning och upptorkning samt återställning enligt befintlig utformning.
Investeringsutgift: 6,6 mkr.
Alternativ 2: Utrivning och upptorkning samt omdisponering av köksytor för effektivare
flöde i både kök och matsal, samt omdisponering av estetiska ytor till större och mer
effektiv utformning enligt önskemål från verksamheten. Investeringsutgift: 10 mkr.
I kommunens investeringsbudget 2015-2019 finns 6,6 mkr avsatta för renovering av
Söderskolans kök. Dessa medel avser alternativ 1. Vid bearbetningen av investeringsprojektet den 11 november beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet
till barn- och utbildningsnämnden. Detta för att efterhöra förutsättningarna för barn- och
utbildningsnämnden att svara för den utökade kostnaden enligt investeringsprojekt
alternativ 2. Barn- och utbildningsnämnden har svarat att detta inte är aktuellt.
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I stadsbyggnadskontorets kalkyl uppgår alternativ 2 till 10 mkr, varav 2,3 mkr (30 %) är
avsatt för oförutsedda åtgärder. Detta förslag från strategienheten innebär att godkänna
investeringen enligt alternativ 2 till en utgift på 8,5 mkr. Det motsvarar kalkylen för
alternativ 2, men posten för oförutsett är justerat till 10 %. I de fall det uppkommer
ytterligare oförutsedda utgifter får detta belasta tekniska nämndens budget för fastighetsunderhåll. Detta innebär att beslutad investeringsbudget för projektet utökas från 6,6 mkr
till 8,5 mkr.
Ekonomi
Kapitalkostnaderna för beslutad budget på 6,6 mkr är beräknade till 452 tkr per år och är
avsatt i budget. En utökning av investeringsbudget till 8,5 mkr innebär att kapitalkostnaderna ökar med 130 tkr per år. Barn- och utbildningsnämnden får full kompensation för
kapitalkostnaderna när investeringen är genomförd.
Övervägande
Alternativ 2 ger fördelar i form av
-

Bättre logistik för köket vid varuleverans.
Bättre logistik för köket vid servering.
Köket optimeras i och med bättre utformning.
Bild- och textilundervisningen får större ytor, vilket efterfrågas.
Bildundervisning får mer verksamhetsanpassade ytor i form av mörkerrum och ateljé.
Rum bredvid NO-preppsal uppgraderas till tekniksal.
Mer plats frigörs i matsal och kan utnyttjas även för andra evenemang.

Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C), Christer Norrman (M), Jan Berge (MP), Filip Bertilsson (M),
Claës-L Ljung (M), Tore Holmefalk (C), Charlotta Jonson (M) och Georgia Ferris (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S), Bengt Hackberg (S), Sara-Lena Bjälkö (SD), Mikael Hallberg (V) och
Monika Breti (S) yrkar bifall till alternativ 2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Per
Svenssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för
Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande och Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande.
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Omröstningsresultat och beslut
Med 25 Ja-röster mot 26 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per
Svenssons (S) yrkande. Hur var och en röstat framgår av bilaga till protokollet.
(Bilaga KF § 18)
Reservationer
GunMarie Stenström (M), Stig Agnåker (C), Mari-Louise Wernersson (C), Tore
Holmefalk (C), Kerstin Angel (C), Agneta Åkerberg (C), Rie Boulund (M), Charlotta
Jonson (M), Claës-L Ljung (M), Shlomo Gavie (C), Hans Johansson (C), Niklas Selander
(C), Gert Persson (M), Christer Norrman (M), Filip Bertilsson (M), Ingemar Stridh (M),
Elisabet Karlsson (FP), Katja Geertinger (MP), Jan Berge (MP), Georgia Ferris (KD),
Daniel Bernhardt (KD), Lars Fagerström (FP), Ingmar Bengtsson (C), Saw Kian Ooi (C)
och Angela Malmgren (M) reserverar sig till förmån för Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.
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§ 19
Exploateringsavtal rörande genomförande av detaljplan för
Ullared 7:8 m.fl. (AU § 5, KS § 36) KS 2014-469
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna exploateringsavtal med Gekås Ullared AB, baserat på detaljplaneförslag för
Ullared 7:8 m.fl.
Beslutsunderlag
Förslag till exploateringsavtal (nr 239) med Gekås Ullared AB – upprättat av SBK
Förslag till ny detaljplan för Ullared 7:8 m fl- antagandet behandlas parallellt med detta
ärende
Översiktskarta tillhörande ärendet
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-01-12
Sammanfattning av ärendet
Då nya detaljplanen för ”Ullared 7:8 m.fl.” är klar för antagande har stadsbyggnadskontoret
upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Gekås Ullared AB.
Antagandet av förslaget till ny detaljplan behandlas parallellt med detta ärende.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
Gekås Ullared AB (exploatören). Exploatören ansvarar för all byggnation på egen ägd
mark inom exploateringsområdet som i detaljplanen läggs ut som kvartersmark.
Exploatören ska även bekosta och utföra den cirkulationsplats inom allmän platsmark som
föreslås i detaljplanen. Detta kan dock avvakta tills det blir aktuellt att anlägga ny infartsväg från den allmänna vägen nr 153 (vilket inte regleras i detaljplanen). Exploatören
ansöker om och bekostar alla lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra detaljplanen. Exploatören låter tillse att all mark som ska nyttjas för parkeringsändamål enligt
detaljplanen regleras till exploatörens fastighet Ullared 7:8. Mark som regleras till Ullared
7:8 ägs främst av exploatören själv men en mindre yta är kommunägd (ca 25 kvm).
Exploatören bekostar även omprövningen av gemensamhetsanläggningen Ullared ga:3
(förvaltas av Ullared centrums vägsamfällighet) som krävs för att genomföra detaljplanen.
I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor.
Ekonomi
Förslaget bedöms ej påverka kommunens ekonomi
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Övervägande
Ingen markersättning föreslås för det mindre markområde (ca 25 kvm) som regleras från
den kommunala fastigheten Ullared 1:142 till exploatörens fastighet Ullared 7:8. Detta pga
att kommunens mark idag redan är upplåten till gemensamhetsanläggningen Ullared ga:3
som förvaltas av Ullareds Centrums Vägsamfällighet, vilka har en gångbana på området.
Detaljplanen ger ingen annan byggrätt för området utan tanken är att gångbanan ska finnas
kvar och utgöra en länk inom exploatörens parkeringsanläggning. Exploatören bekostar
dock den fastighetsregleringskostnad som erfordras samt lantmäterikostnaden för
omprövningen Ullared ga:3 som krävs för att möjliggöra regleringen.
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§ 20
Detaljplan för Ullared 7:8 m.fl., - Antagande
(AU § 6, KS § 37) KS 2013-410
Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget för Ullared 7:8 m.fl.
Beslutsunderlag
Planförslag, antagandehandlingar (plan- och illustrationskarta, planbeskrivning).
Reviderade enligt arbetsutskottets beslut 2015-01-20.
Sammanfattning av ärendet
Gekås i Ullared AB inkom med en förfrågan om planbesked i syfte att bland annat
möjliggöra fler parkeringsplatser. Företaget utvecklas i en takt som varit svår att förutspå
och gällande detaljplan upplevs inte tillräcklig vad gäller bilparkering.
Kommunstyrelsen gav 2014-03-04 § 66 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
förslag till detaljplan för Ullared 7:8 m fl. Planavtal har godkänts i kommunstyrelsen i maj
2014. Samråd av planförslag har genomförts 2 juli – 3 september 2014. Inkomna yttranden
har sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande.
Planförslag upprättat 2014-06-24, reviderat 2014-10-21, har varit föremål för utställning
mellan 5 – 19 november 2014. Under granskningen inkomna synpunkter finns samlade i ett
granskningsutlåtande, daterat 2015-01-12 där även kommentarer och förslag till revideringar
återfinns i sin helhet.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår, mot bakgrund av inkomna synpunkter att planförslaget
revideras i enlighet med granskningsutlåtandet och att planförslaget därefter överlämnas
till kommunfullmäktige för antagande. Följande revideringar/kompletteringar föreslås:
- Plankartan justeras för ett mindre område på fastigheten Ullared 7:8.
- Plankartan justeras och två stycken u-områden tas bort.
Utöver ovan nämnda revideringar föreslås smärre redaktionella ändringar avseende
planhandlingarna. Efter genomförda revideringar föreslås planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
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§ 21
Investeringsprojekt bussterminal Ullared. (AU § 10, KS § 43)
KS 2012-152
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt bussterminal Ullared med en
projektbudget på 2 750 tkr netto.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2014-12-17 § 92
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet bussterminal Ullared.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 var projektet beslutat till 6 000 tkr med ett statsbidrag på
2 000 tkr, dvs 4 000 tkr netto. I investeringsplan 2015-2019 justerades denna budget till
4 500 tkr med statsbidrag 2 250 tkr, dvs 2 250 tkr netto.
Eter bearbetad beräkning bedöms utgiften bli 5 500 tkr med ett statsbidrag på 2 750 tkr,
dvs 2 750 tkr netto. Detta innebär en ökning med 500 tkr gentemot senast beslutad budget.
Kapitalkostnad för investeringen är budgeterad till 136 tkr per år och denna summa är
avsatt i budget. Den ökade utgiften innebär ytterligare 30 tkr i beräknade kapitalkostnader.
Övervägande
Projektet bussterminal Ullared är i investeringsplan 2015-2019 belagd med anmärkningen
bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande i de fall avsatta medel ej beräknas täcka investeringsutgiften.
Yrkande
Björn Jönsson (S), Christer Norrman (M), Claës-L Ljung (M), Filip Bertilsson (M) och Jan
Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 22
Slutredovisning investeringsprojekt Slättens gruppbostad.
(AU § 11, KS § 44) KS 2015-7
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Slättens gruppbostad till protokollet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2014-12-17, § 96
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontorets bygg- och projektavdelning fick 2011 i uppdrag av socialnämnden
att uppföra en gruppbostad om 6 boendelägenheter med placering på Slätten, Falkenberg.
Ekonomi
Projektet lämnar ett överskott på 1,4 mkr vilket beror på bra genomförd upphandling av
entreprenörer samt mindre tilläggsarbeten än kalkylerat.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 23
Avsägelse från Björn Bengtsson (S) från uppdraget som ersättare
i Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst.
KS 2015-37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Björn Bengtsson (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
Kommunalförbundet Räddningstjänst väst
2 Utse Andreas Lundberg (S) som ny ersättare
Ärende
Björn Bengtsson (S) har 2015-01-26 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänst väst.
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§ 24
Avsägelse från Jan-Olof Nilsson (M ) från uppdraget som
ersättare i valnämnden. KS 2015-38
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Jan-Olof Nilsson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i valnämnden.
2 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid kommande fullmäktigesammanträde.
Ärende
Jan-Olof Nilsson (M) har 2015-01-28 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i valnämnden.
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§ 25
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Revisorernas granskningsrapport avseende förstudie fastighetsunderhåll, kultur- och
fritidsnämnden. KS 2015-43
Revisorernas granskningsrapport avseende beslut om och styrning av evenemang,
Destination Falkenberg AB. KS 2015-43
Revisorernas granskningsrapport avseende intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44
Trafiknämndens beslut 2014-12-10 att inte öppna bussgenomfarten vid tågstationen för
biltrafik som svar på medborgarförslag översänt för handläggning. KS 2014-129
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2014-12-10 om justering av timtaxa för
myndighetsutövning 2015.
Länsstyrelsens beslut 2014-12-30 att prövning inte ska ske av kommunfullmäktiges beslut
2014-12-16 om antagande av planförslag för Eftra 2:54 och Eftra 4:24
Länsstyrelsens protokoll 2015-01-23 utvisande att Monika Dalberg (SD) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Ulf Johansson. KS 2014-454
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 35/15 och
KS § 54/15.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-02-24
Bilaga KF § 6
Ärende: Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan KS 2014-124
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)
Ingmar Bengtsson
Kerstin Angel (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

X

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Ingemar Johansson (C)
Saw Kian Ooi
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

X

Majvor Wallin (S)

X

Jeanette Synnergren (S)
Lennart Torstensson
Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)
Donjeta Mlinaku
Thomas Fagenheim (S)

X

Christina Ekström (SD)

X

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)X

Christina Johansson (S)
Denisa Ruca
Jan Dickens (S)
Marcus Dufwa
Gert Persson (M)

X

X

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

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
31 20

Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-02-24
Bilaga KF § 7
Ärende: Motion om att anta ett miljömål om ”Giftfri miljö”, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i
kommunens verksamheter samt ha giftfrihet som krav vid kommunens upphandlingar. KS 2014-144
Ja Nej Avstår Ej närv
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)
Ingmar Bengtsson
Kerstin Angel (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

X

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Ingemar Johansson (C)
Saw Kian Ooi
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

X

Majvor Wallin (S)

X

Jeanette Synnergren (S)
Lennart Torstensson
Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)
Donjeta Mlinaku
Thomas Fagenheim (S)

X

Christina Ekström (SD)

X

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

X

Christina Johansson (S)
Denisa Ruca
Jan Dickens (S)
Marcus Dufwa
Gert Persson (M)

X

X

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

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
25 26

Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-02-24
Bilaga KF § 10
Ärende: Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. KS 2014-445
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)
Ingmar Bengtsson
Kerstin Angel (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

X

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Ingemar Johansson (C)
Saw Kian Ooi
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

X

Majvor Wallin (S)

X

Jeanette Synnergren (S)
Lennart Torstensson
Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)
Donjeta Mlinaku
Thomas Fagenheim (S)

X

Christina Ekström (SD)

X

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

X

Christina Johansson (S)
Denisa Ruca
Jan Dickens (S)
Marcus Dufwa
Gert Persson (M)

X

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

Christer Norrman (M)

X

X
X

X
X
X
45 6

Summa

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2015-02-24
Ärende: Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Bilaga KF § 18

Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)
Ingmar Bengtsson
Kerstin Angel (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

X

X

Elisabet Karlsson (FP)

X

Ingemar Johansson (C)
Saw Kian Ooi
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Jönsson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

X

Majvor Wallin (S)

X

Jeanette Synnergren (S)
Lennart Torstensson
Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (FP)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)
Donjeta Mlinaku
Thomas Fagenheim (S)

X

Christina Ekström (SD)

X

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Ann-Christine Bengtsson (SD)

X

Christina Johansson (S)
Denisa Ruca
Jan Dickens (S)
Marcus Dufwa
Gert Persson (M)

X

X

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

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
25 26

Summa

