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§ 237
Budget för 2017, budgetramar för 2018 och kommunplan
för 2019 samt investeringsplan 2017-2021.
Kommunal skattesats 2017
(AU § 336, KS § 302, KS § 274) KS 2016-427, KS 2016-378
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun år 2017 till 21,10 kr

per skattekrona, dvs. oförändrad.
2 Godkänna Alliansen+ budget 2017, budgetramar 2018 och plan 2019 inklusive

investeringsplan 2017 – 2021 i sin helhet.
3 Bemyndiga kommunen att under 2017 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med

totalt 460 000 000 kr.
4 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2017 omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande

belopp på de lån som sägs upp eller förfaller till betalning under 2017.
5 Fastställa internräntan för 2017 till 1,75 %.
6 Fastställa borgensavgiften gällande förmedlade lån till de kommunala bolagen till

0,45%.
7 Lämna särskilda uppdrag till nämnderna enligt förteckning i avsnitt ”Uppdrag till

kommunens nämnder”.
8 Anteckna att uppdrag enligt planeringsförutsättningar har redovisats.
9 Anteckna att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser, uppdrag mm, som

hänskjutits till budgetberedningen, anses behandlade.
10 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats i

budgetdokumentet.
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Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Budgetberedningens förslag till budget 2017, budgetramar 2018, kommunplan 2019 samt
investerings- och exploateringsbudget.
Sammanställning över godkända och strukna äskanden i budget 2017-2019.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Aktiviteter och projekt inom de fyra
övergripande målen.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Plan för uppförande av
enpersonsbostäder.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Möjligheter till utökat
bostadsbyggande.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Utveckling av användandet av elbilar
och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun.
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningarna: Förutsättningar för att utöka
insatserna för boende och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till budget 2017, budgetramar 2018, kommunplan 2019 samt investerings- och
exploateringsbudget föreligger.
Sammanträdet ajourneras kl 10.05-10.25, 12.30-13.45, 15.05-15.20 och 17.30-17.55.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Rie Boulund (M), Georgia Ferris
(KD), Lars Fagerström (L), Jan Berge (MP), Tore Holmefalk (C), Filip Bertilsson (M),
Claës-L Ljung (M), Per Johansson (C), Christer Norrman (M), Kerstin Angel (C), Niklas
Selander (C), Ingemar Johansson (C), Charlotta Jonson (M) och Stig Agnåker (C), bifall
till kommunstyrelsens förslag, dvs Alliansen+ budgetförslag.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Yen Gunnarsson (S), Marcelle Farjallah (S),
Yvonne Nilsson (S), Peter Dygården (S), Andreas Lundberg (S), Monika Bréti (S), Jan
Dickens (S) Fredrik Johansson (S) och Marcus Dufwa (S), bifall till Socialdemokraternas
budgetförslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar dels bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, dels bifall
till revisionens äskande om anslag för 2017.
Kristina Hallberg (V) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), bifall till
Socialdemokraternas budgetförslag med Vänsterpartiet ändrings- och tilläggsyrkanden.
Sammanträdet ajourneras kl 18.35- 18.50
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Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Först ställs proposition på
skattesatsen. Därefter ställs Alliansen+, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets budgetförslag mot varandra i sin helhet.
Ordföranden ställer den godkända propositionen beträffande skattesatsen och finner efter
acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, dvs om en skattesats för år 2017 på 21,10 kr per skattekrona.
Ordföranden ställer därefter proposition på Alliansen+, Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag. Ordföranden finner efter
acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Alliansen+
budgetförslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ordföranden meddelar att Alliansen+ budgetförslag är huvudförslag.
Ordförande ställer proposition på Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets budgetförslag och finner efter acklamationsförfarande att
kommunfullmäktige beslutat utse Socialdemokraternas budgetförslag till motförslag.
Ja-röst för bifall till Alliansen+ budgetförslag.
Nej-röst för Socialdemokraternas budgetförslag.
Omröstningsresultat
Med tjugofem (25) Ja-röster, tjugo (20) Nej-röster, fem (5) ledamöter som avstår och en
(1) vakant ledamotsplats beslutar kommunfullmäktige att bifalla Alliansen+
budgetförslag.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 237

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig muntligen till förmån för
Socialdemokraternas budgetförslag.
Samtliga ledamöter tillhörande (V) reserverar sig muntligen till förmån för Vänsterpartiets
budgetförslag.
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§ 238
Motion om ökade resurser till revisionen. (KS § 326) KS 2015-369
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att tilldelning av resurser till kommunrevisionen
sker utifrån en bedömning av ambitionsnivå och med utgångspunkt från de ekonomiska
riktlinjer som gäller för samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Motion om ökade resurser till revisionen inkommen 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion och föreslår kommunfullmäktige öka
de ekonomiska resurserna i samråd med revisionen för att kunna effektivisera och utöka
deras arbete med granskning av nämnder och styrelser i Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”Fullmäktige och revisorerna”
framgår bl.a. följande. ”Fullmäktige svarar för att det finns ekonomiska förutsättningar för
revisionen att genomföra den granskning som lagstiftaren och god revisionssed avser.”
”Vilket ekonomiskt utrymme som revisionen behöver för sitt arbete beror på lokala
förhållanden som kommunens storlek, verksamhetens omfattning och hur den genomförs,
den politiska och ekonomiska situationen, vilka risker revisorerna och fullmäktige
bedömer finns i verksamheten etc. God revisionssed understryker att revisorerna ska
presentera ett underlag till fullmäktige för att de ska kunna bedöma behovet av resurser.”
”När revisionsanslaget är fastlagt disponeras det av revisorerna, som ska arbeta
självständigt. Fullmäktige ska inte lägga fast en detaljbudget eller på annat sätt styra
inriktningen på granskningen.”
I samband med budget för år 2016 sammanträffade kommunrevisionens presidium och
kommunfullmäktiges presidium och diskuterade revisionens budgetäskande och de
ekonomiska förutsättningarna för kommunen som helhet. Vid dessa möten redogjorde
revisionens för sitt arbete och vilka behov som revisionens bedömde förelåg.
Kommunfullmäktiges presidium betonade vikten av att revisonens budget, likt övriga
nämnders, måste vissa en följsamhet till de ekomiska förutsättningar som finns och de
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principer som tillämpas i samband med fastställande av budgetanslag till övriga nämnder.
Vidare diskuterades ambitionsnivå, prioriteringar i förhållande till de ekonomiska
förutsättningar.
Sveriges Kommuner och Landsting har för år 2014 sammanställt anslagen till
kommunrevisonen i Sveriges samtliga kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting har ingen sammanställning gjorts för 2015 eller 2016 men allmänt sett har de
inte noterat några större förändringar. Med hänsyn till sammanställningen och
omständigheter i övrigt bedöms kommunrevisionens i Falkenberg anslag om 1 413 tkr för
år 2016 ligga väl i paritet med andra kommuner av motsvarande storlek.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), bifall till motionen.
Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs i enlighet med
kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bjälkös (SD) m fl yrkande mot Jan Berges
(MP) yrkande och finner efter acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till Jan Berges (MP) yrkande.
Nej-röst för Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyrtiotre (43) Ja-röster, sju (7) Nej-röster och en (1) vakant ledamotsplats beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 238

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
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§ 239
Medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet ska få
genomföra sitt tvådagarsprogram för alla i årskurs
nio. (AU § 335, KS § 327) KS 2015-320
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget om att stiftelsen Akta huvudet ska erbjudas genomföra sin
tvådagarsutbildning i samtliga skolklassers årskurs nio.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-12
Medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet ska få genomföra sitt tvådagarsprogram
för alla i årskurs nio, 2015-10-12
Barn- och utbildningsnämnden, 2016-03-02, § 18
Räddningstjänsten Väst, Tjänsteskrivelse, 2016-09-27
Sammanfattning av ärendet
Beppe Jacobsson har inkommit med ett medborgarförslag om att stiftelsen Akta huvudet
ska erbjudas genomföra en tvådagarsutbildning för Falkenbergs kommuns samtliga klasser
i årskurs nio. Utbildningsdagarna handlar om att öka unga människors beredskap att göra
medvetna val i situationer som riskerar att resultera i olika former av kränkningar.
Förslagsställaren har själv goda erfarenheter från utbildningen och vill med
medborgarförslaget att kommunen bör prioritera stiftelsens engagemang för långsiktig
nytta.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att Akta huvudet behandlas på
samma sätt som övriga företag och stiftelser och bör därmed vara en frivillighet och upp
till varje enskild skola huruvida det är aktuellt att delta i stiftelsens utbildningar eller ej.
Vidare framhålls att vid ett eventuellt beslut om att Akta huvudet ska bedriva
utbildningsprogram på samtliga skolor i kommunen får nämnden omprioritera satsningar i
utbildnings- och likabehandlingsarbete då kostnaderna för deltagande i Akta huvudets
aktiviteter beräknas till cirka 610 000 kronor.
Räddningstjänsten Väst förmedlar i sitt yttrande att de, med stöd från Allmänna
arvsfonden, utvecklat en lokal modell för att förebygga kränkningar och våld. Modellen
överlämnades till stiftelsen Akta huvudet som sedan 2015 driver arbetet vidare.
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I tjänsteskrivelsen framgår även att Akta huvudet, tillsammans med Räddningstjänsten
Väst, under 2015 inlämnade en skrivelse till Falkenbergs kommun med önskan om
finansiering för kommande år av Akta huvudets utbildningsprogram. Skrivelsen har dock
inte beaktats i budgetarbetet.
Ekonomi
Vid ett beslut om att Akta huvudet ska genomföra utbildningsdagar för samtliga klasser i
årskurs nio kommer kommunens ekonomi att påverkas då kostnaderna förutspås bli cirka
610 000 kronor, enligt barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens entusiasm till de positiva effekter
Akta huvudets utbildningsdagar resulterat i. Likabehandling är en ständigt relevant och
viktig fråga för att säkerställa alla elevers rätt till en trygg och trivsam skolgång. På varje
skola i Falkenbergs kommun pågår ett kontinuerligt arbete för att förhindra och motverka
olika former av kränkande behandling som elever både utsätter andra för och själva utsätts
för. Att skolhuvudmannen systematiskt arbetar mot kränkande behandling är lagstadgat
och därmed något som efterlevs i Falkenbergs kommun. Det innebär att Akta huvudets
utbildningsdagar kan vara ett komplement till likabehandlingsarbetet, men varje skola
bedriver dock redan ett ständigt förebyggande arbete som utformas lokalt.
Kommunstyrelseförvaltningen anser, liksom barn- och utbildningsnämnden, att frågor så
som utbildningsprojekt och utomstående aktörers inverkan i skolmiljöer är beslut som bör
åligga förvaltningen och respektive skola vid fall då det kan räknas som en fråga i den
löpande verksamheten. När Akta huvudets program senast bedrevs i Falkenberg, då i
Räddningstjänsten Västs regi, var det berörda rektorer på ett antal skolor i kommunen som
tog beslut om deltagande. Det innebär att det kan vara rimligt att det är varje rektor som
själv gör en bedömning om Akta huvudets utbildningsdagar kan utgöra ett nyttigt
komplement till redan befintligt likabehandlingsarbete, samt väga kostnaden som följer
därtill. Projekten var vid de tidigare tillfällena finansierade av medel från Allmänna
arvsfonden och Skandia försäkringar, och således inte av Falkenbergs kommun. Då det i
dagsläget inte finns avsatta medel för projekt likt Akta huvudets utbildningsdagar krävs en
ekonomisk avsättning som enligt barn- och utbildningsnämnden uppgår till cirka 610 000
kronor.
Mot bakgrund av ovanstående, det vill säga att det ständigt pågår ett förebyggande arbete
mot kränkande behandling och att åtgärder i det löpande likabehandlingsarbetet är
verksamhetsfrågor som varje skola självständigt beslutar utformningen kring, anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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§ 240
Falkenbergs Näringsliv AB – Förfrågan om investering från
Falkenbergs Terminal AB. (AU § 343, KS § 303) KS 2016-431
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Tillstyrka att Falkenbergs Näringsliv AB godkänner Falkenbergs Terminal AB:s
investering enligt förfrågan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-25
Falkenbergs Stadshus AB, 2016-10-24 § 96
Falkenberg Näringsliv AB, 2016-10-04 § 35
Tjänsteskrivelse Jan Melkersson, 2016-10-25
Förfrågan Falkenbergs Terminal AB
Resultatrapport 2015 Falkenbergs Terminal AB
Hamnavtal, 2012-10-24
Lokalhyresavtal, 2013-01-23
Sammanfattning av ärendet
Salinity Group är en av Europas ledande saltdistributörer med verksamhet i Sverige, USA,
England, Tyskland, Polen och Kina. Salinity Groups dotterbolag Hanson & Möhring har
under en längre tid fört en diskussion om att förlägga mer av sin verksamhet till
Falkenbergs Terminal AB. För detta krävs, enligt Falkenbergs Terminal AB, att bolaget
uppför fyra nya byggnader på befintligt område med ett beräknat investeringsvärde à 39
miljoner kronor. Det befintliga området arrenderas ut av Falkenbergs Näringsliv AB
(FNAB) till Falkenbergs Terminal AB.
Enligt arrendeavtalet mellan FNAB och Falkenbergs Terminal får Falkenbergs Terminal
genomföra investeringar på hyresobjektet först efter skriftligt tillstånd från FNAB.
Investeringar som sker efter skriftligt godkännande ger Falkenbergs Terminal rätt till
ersättning vid hyresavtalets upphörande om FNAB företar uppsägningen. Ersättningen ska
vid inlösentidpunkten motsvara allmänt gällande skattemässiga avskrivningar på
investeringen. I det här fallet är avskrivningstakten troligtvis mellan 20-25 år.
Falkenbergs Terminal har nu begärt godkännande från FNAB för investeringen à 39
miljoner kronor.
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Tidigare investeringar har varit betydligt mindre. Styrelsen i FNAB anser att frågan är av
sådan art den bör lämnas över till Falkenbergs Stadshus AB och kommunfullmäktige.
Falkenbergs Stadshus AB beslutade på styrelsemöte 2016-10-24 att tillstyrka Falkenbergs
Terminals förfrågan om investering.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte i nuläget kommunens ekonomi. För det fall man väljer att säga upp
arendeavtalet med Falkenbergs Terminal innan dess att investeringen har skrivits av
(20-25 år) kommer dock FNAB:s, och i förlängningen även kommunens, ekonomi att
påverkas.
Övervägande
FNAB har som ändamål med sin verksamhet att främja näringslivet och sysselsättningen i
Falkenbergs kommun. Att godkänna Falkenbergs Terminals investering ligger i linje med
FNAB:s ändamål. FNAB:s styrelse anser dock att ärendet, bland annat med hänvisning till
de bakomliggande arrendeförhållandena och investeringens storlek, är av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt.
Yrkande
Georgia Ferris (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Marcelle Farjallah (S), Tore
Holmefalk (C) och Agneta Åkerberg (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar, med instämmande av Claës-L Ljung (M) och Ingemar Stridh
(M), återremiss ”i avvaktan på att klarlägga förutsättningar, kommande trafikflöde samt
hamnens framtid i ett perspektiv där hänsyn tas till närbelägna hamnar och framtida
muddringsdjupskostnaden samt att en långsiktig plan för norra åstranden ska upprättas.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Sara-Lena Bjälkös (SD) m fl återremissyrkande.
Om kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs kommunstyrelsens
förslag till beslut under särskild proposition.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner efter
acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst för bifall till Sara-Lena Bjälkös (SD) m fl återremissyrkande.
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Omröstningsresultat
Med trettionio (39) Ja-röster, elva (11) Nej-röster och en (1) vakant ledamotsplats beslutar
kommunfullmäktige att avslå återremissyrkandet.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 240
Mot bakgrund av resultatet, av omröstningen beträffande återremissyrkandet, ställer
ordföranden GunMarie Stenström kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition
och finner efter acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Claës-L Ljung (M), Angela Malmgren (M), Ingemar Stridh (M), Georgia Ferris (KD),
Susan Pettersson (KD), Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson
(SD), Jim Hedin (SD) och Anders Jansson (SD) reserverar sig muntligen till förmån för
återremissyrkandet.

12 (29)

Kommunfullmäktige 2016-11-29

§ 241
Översyn av taxor inom miljöbalkens område 2017.
(AU § 330, KS § 310) KS 2016-412
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändring i Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilaga A och bilaga B.
2 Reviderad taxa gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-20
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2016-10-12 § 56
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxor 2017
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till ändring inför 2017 i Taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område presenteras av miljö- och
hälsoskyddsnämnden under rubrikerna Hälsoskydd och Kemiska produkter i bilaga A. I
bilaga B rör de föreslagna ändringarna rättning av skrivfel och justering av tidsåtgång,
samt tillägg om vattenbaserad avfettning då det föreligger behov av regelbunden tillsyn.
Taxan föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga och föreslår därmed att
ändringarna i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska antas.
Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 242
VA-taxa 2017. (AU § 339, KS § 311) KS 2016-403
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa VA-taxa för 2017.
2 VA-taxan gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-19
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2016-10-12, § 67
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Förslag till VA-taxa 2017
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till VA-taxa för 2017
presenteras och innehåller brukningstaxa och anläggningstaxa, vilka föreslås vara på en
oförändrad nivå. Förändringar i VA-taxans konstruktion föreslås, bland annat för att vara
överensstämmande med Varbergs kommuns taxekonstruktion.
Taxan föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Ekonomi
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB förmedlar att verksamheternas intäkter ej
påverkas av en oförändrad VA-taxa.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och föreslår därmed
att VA-taxa för 2017 fastställs.
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§ 243
Taxa för renhållning 2017. (AU § 332, KS § 312) KS 2016-404
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa renhållningstaxa för 2017.
2 Renhållningstaxan gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-20
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, 2016-10-12 § 68
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, förslag till taxa 2017
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till renhållningstaxa 2017
presenteras och innehåller taxa för slam, taxa för avfall vid återvinningscentraler, taxa för
grönavfallsabonnemang samt taxa för hämtning av grovavfallsabonnemang. Samtliga taxor
föreslås vara på en oförändrad nivå 2017. Dessutom förekommer taxa för hämtning av
hushållsavfall, i vilken det föreslås en sänkning om 15 % för samtliga abonnemang. För
flerfamiljsfastigheter avses grundavdraget per lägenhet.
Samtliga taxor föreslås gälla från och med 2017-01-01.
Ekonomi
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB förmedlar att affärsverksamheten kommer 2017
göra ett planerat budgetunderskott. Det finns ett ackumulerat överskott och taxan beräknas
att inte justeras under de kommande tre åren, förutsatt att inga yttre faktorer innebär
ändrade förutsättningar.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga och föreslår därmed att taxa för
renhållning för 2017 fastslås.
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§ 244
Avgift för parkeringsdispens. (AU § 333, KS § 313) KS 2016-135
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxa för parkeringsdispens om 100 kronor per dag och maximalt 500 kronor
per vecka. Tillståndet är giltig maximalt en månad.
2 Taxan ska gälla från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-11
Trafiknämnden 2016-07-06, § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-17, § 163
Trafiknämnden 2016-03-09, § 16
Sammanfattning av ärendet
Trafiknämnden beslutade 2016-03-09 att föreslå kommunfullmäktige införa en taxa för
parkeringsdispens i Falkenbergs kommun. Taxan föreslogs enbart gälla näringsidkare och
inte privatpersoner. Motiveringen till förslaget var att den kostnadsfria dispensen
utnyttjades på ett icke ändamålsenligt sätt, främst av näringsidkare, och på så sätt
urholkade andra lokala parkeringsföreskrifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-17 att återremittera ärendet till
trafiknämnden för att på nytt utreda hur parkeringsdispenser kan hanteras utan att
kommunallagens bestämmelser om en kommuns skyldighet att behandla dess medlemmar
lika åsidosätts. Då enbart näringsidkare skulle beröras av införandet av taxan, medan
privatpersoner föreslogs kunna använda samma parkeringsdispens utan kostnad, skulle
efterlevnaden av kommunallagens bestämmelse kunna ifrågasättas.
Efter återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott har trafiknämnden 2016-07-06
återkommit med ett nytt förslag på införande av taxa, vilket till skillnad från föregående
förslag innebär att samtliga användare som brukar parkeringsdispens åläggs en avgift om
100 kronor per dag och maximalt 500 kronor per vecka. Taxan är således likställd för såväl
näringsidkare som privatpersoner.
Ekonomi
Vid ett införande av taxan påverkas kommunens ekonomi eftersom intäkter tillkommer vid
beviljande av dispenser. Intresset för parkeringsdispenser beräknas dock minska i och med
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att den i dagsläget kostnadsfria dispensen åläggs med en taxa, vilket också är en del i
syftet. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att taxorna är grundade på den förväntade
självkostnaden.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar trafiknämndens uppfattning att det är viktigt att
gällande lokala parkeringsföreskrifter respekteras och att dessa inte urholkas genom att de
kostnadsfria parkeringsdispenserna utnyttjas på ett icke ändamålsenligt sätt. Vid ett
införande av taxa för samtliga användare kommer förhoppningsvis problematiken
trafiknämnden beskriver att lösas.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot trafiknämndens nya förslag till
beslut om taxeinförande, eftersom viljeyttringen i kommunstyrelsens arbetsutskotts
återremiss har beaktats. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att trafiknämndens
förslag om att en taxa om 100 kronor per dag och maximalt 500 kronor per vecka för
användande av parkeringsdispenser ska fastställas och gälla från och med 2017-01-01.
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§ 245
Försäljning av fastigheten Fredsvännen 1. (AU § 328, KS § 322)
KS 2016-357
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Fredsvännen 1 till SMEBAB
Cyan AB.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag 2016-10-06
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Situationsplan över ny bostadsbyggnation inom Fredsvännen 1 från köparen.
Förslag till köpekontrakt med SMEBAB Cyan AB– upprättat av
samhällsbyggnadsavdelningen 2016-09-26
Exploateringsavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (nr 171)- tecknat 2010.

Sammanfattning av ärendet
Skanska har inkommit med förfrågan om att förvärva den kommunalt ägda obebyggda
fastigheten Fredsvännen 1 inom Kristineslättsområdet. Samhällsbyggnadsavdelningen har
tagit fram ett köpekontakt då försäljningen är ett led i ingånget exploateringsavtal med
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (SMENHAB). Exploateringsavtalet
tecknades i samband med att detaljplanen för området antogs 2010.
Köpekontraktet innebär att fastigheten Fredsvännen 1 säljs för en köpeskilling om
4 340 000 kr med tillträdesdag den 5 december 2016 till SMEBAB Cyan AB. SMEBAB
Cyan AB är ett av Skanska ägt bolag. Fredsvännen 1 omfattar en areal om 7 507 kvm där
det finns en byggrätt för tre fristående flerbostadshus (6-8 våningar).
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (SMENHAB) godkänner att den berörda
fastigheten som de enligt exploateringsavtalet har optionsrätt på säljs till SMEBAB Cyan i
bilaga 3 tillhörande köpekontraktet. Utöver ovan nämnd köpeskilling har SMENHAB
redan erlagt ersättning för detaljplaneläggningen samt bekostat utbyggnaden av gator,
lantmäterikostnader mm i enlighet med exploateringsavtalet.
I övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor.
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Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2016.
Efter avdrag av bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för 2016.
Övervägande
Försäljningen av Fredsvännen 1 är den sista bostadstomt som SMENHAB har optionsrätt
på enligt exploateringsavtal nummer 171. Nästan all allmän platsmark som SMENHAB
enligt exploateringsavtalet ska iordningställa är färdigställd. Dock återstår åtgärder på
Monarkivägen (dit fastigheten Fredsvännen 1 har sin utfart) samt platsen som de haft sin
uppställningsplats för byggbodar. Iordningställandet av dessa platser måste samordnas med
byggnationen av Fredsvännen 1. Därav införs en passus i godkännandet (bilaga 3 till
köpekontraktet) om att Skanska Mark och Exploatering nya hem AB förbinder sig att all
allmän platsmark inom exploateringsområdet ska vara iordningställd och slutbesiktigad
senast ett år efter det att ny bostadsbyggnation inom Fredsvännen 1 tas i anspråk för
bostadsändamål.
Skanska har inkommit med bygglov för de tre flerbostadshusen (8, 7 och 6 våningar).
Följer den byggrätt som finns angiven i detaljplanen. Avser att flerbostadshusen ska vara
inflyttningsklara etappvis under 2018.
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§ 246
Försäljning av fastigheten Tröinge 6:96. (AU § 329, KS § 323)
KS 2016-359
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Tröinge 6:96 till Kynningsrud
Falkenberg AB.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag 2016-10-10
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt med Kynningsrud– upprättat av samhällsbyggnadsavdelningen
2016-09-19
Sammanfattning av ärendet
Kynningsrud har inkommit med förfrågan om att förvärva den kommunalt ägda obebyggda
fastigheten Tröinge 6:96 inom Falkenbergsmotets verksamhetsområde. De vill bygga lager
och kontor inom tomten för verksamheter som ingår i Kynningsrudskoncernen (bland
annat Nordic Crane) men även för externa hyresgäster. Tänkt inflyttning i byggnader är till
sommaren 2017.
Samhällsbyggnadsavdelningen har konstaterat att den aktuella fastigheten är
detaljplanelagd för industriell verksamhet och därav tagit fram ett köpekontrakt.
Köpekontraktet innebär att fastigheten om 26 380 kvm säljs till Kynningsrud Falkenberg
AB för 6 985 000 kr. Köpeskillingen är reducerad då ledningsrätter för befintliga valedningar inom fastigheten begränsar möjligheten att utnyttja byggrätten inom fastigheten.
Köpeskillingen inkluderar även av Falkenbergs kommun redan erlagd vaanläggningsavgift. Tillträdesdag är den 5 december 2016. Köpekontraktet innehåller i
övrigt sedvanliga villkor. Köpekontraktet är godkänt av Kynningsrud.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2016.
Efter avdrag av bokförda värden innebär det en vinst i kommunens resultat för 2016.
Övervägande
Enligt gällande industrimarkstaxa är priset för fastigheten 6 957 000 kronor. Byggrätten
inom fastigheten begränsas dock av att va-ledningar är belägna snett över fastigheten vilket
gör det befogat att reducera köpeskillingen med 800 000 kr.
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Innebär att köpeskillingen för fastigheten exklusive anslutningsavgifter för va-, elteleanslutningar sätts ned till 6 157 000 kronor.
Va-anläggningsavgift för fastigheten om 828 000 kronor är dock redan betald till
FAVRAB. Detta pga att fastigheten tidigare varit såld och återköpt av Falkenbergs
kommun. Fastigheten säljs därav inklusive betald va-anläggningsavgift vilket medför att
köpeskillingen ökas med betald va-anläggningsavgift till totalt 6 985 000 kr.
LOTS-möte med köparen har hållits där representanter från bygglov, vivab, miljö & hälsa,
plan m.fl. medverkat. Köparen avser söka bygglov parallellt med att köpet av marken
genomförs.
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§ 247
Delårsrapport 2016 från Räddningstjänsten Väst.
(AU § 349, KS § 324) KS 2016-420
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att Räddningstjänsten Västs delårsrapport per 2016-08-31 har
inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-27
Räddningstjänsten Väst 2016-10-10, § 23
Räddningstjänsten Väst, Delårsrapport 2016
Kommunalförbundsrevisionen, Utlåtande avseende delårsrapport, 2016-10-10
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Väst har inkommit med 2016 års delårsrapport. Delårsrapporten
förmedlar en beskrivning av förbundets verksamhet och hur utvecklingen förlöpt under
årets första halva, samt vilka behov och utmaningar som finns framöver. Händelsestatistik,
måluppfyllelse och ekonomi är delar av det som rapporten behandlar.
Kommunalförbundets revisorer ska bedöma huruvida resultatet i rapporten är förenligt med
kommunfullmäktiges ägardirektiv. Revisionsbyrån Pricewaterhouse Coopers (PwC) har
genomfört en granskningsrapport av delårsrapporten på uppdrag av revisorerna. Utav
rapporten bedömer kommunalförbundsrevisionen Räddningstjänsten Västs resultat och
redovisning som väsentligt upprättad och god.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot Räddningstjänstens Västs
delårsrapport och föreslår därmed att fullmäktige antecknar till protokollet att densamma
har inlämnats.
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§ 248
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2016-73
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 249
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Peter Dygården (S), Per Svensson (S); Motion - Screening av läs- och skrivutveckling hos
alla elever från förskoleklass återkommande genom skolåren. KS 2016-439
Jan Berge (MP); Motion - Upphandling och omförhandling av livsmedelsinköp enligt
80/20-modellen. KS 2016-460
Per Svensson (S); Motion - Att leva tills man dör. Profilboende med människan i centrum.
KS 2016-468
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§ 250
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 251
Avsägelse från Sven-Olof Lundin (C) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden. KS 2016-464
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Sven-Olof Lundin (C) entledigande från uppdraget som ersättare i
socialnämnden
2 Utse Bengt Mård (C) som ny ersättare i socialnämnden
Ärende
Sven-Olof Lundin (C) har 2016-11-14 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i socialnämnden.

26 (29)

Kommunfullmäktige 2016-11-29

§ 252
Avsägelse från Jessica Camilleri (S) från uppdraget som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. KS 2016-478
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Jessica Camilleri (S) entledigande från uppdraget som nämndeman vid Varbergs
tingsrätt.
2 Utse ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Ärende
Jessica Camilleri (S) har 2016-11-18 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt.
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§ 253
Avsägelse från Fredrik Johansson (S) från uppdraget som
ledamot i Kooperativ Utveckling i Halland ek förening Coompanion. KS 2016-490
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Fredrik Johansson (S) entledigande från uppdraget som ledamot i Kooperativ
Utveckling i Halland ek förening
2 Utse ny ledamot i Kooperativ Utveckling i Halland ek förening vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Ärende
Fredrik Johansson (S) har 2016-11-24 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i Kooperativ Utveckling i Halland ek förening.
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§ 254
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens beslut 2016-10-19 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut
den 29 mars att anta detaljplan för Kv Strandbaden avslås. KS 2010-307
Kammarrätten i Göteborg 2016-10-28 meddelar inte prövningstillstånd avseende
överklagande om försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1.
KS 2015-240
Länsstyrelsens protokoll 2016-11-01 utvisande att Lennart Torstensson (S) utsetts till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Jeanette Synnergren samt som ny ersättare Sara
Grimpe Wernersson (S). KS 2016-433
Länsstyrelsens protokoll 2016-11-01 utvisande att Mikael Salomonsgård (S) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Donjeta Mlinaku. KS 2016-379
Länsstyrelsens protokoll 2016-11-01 utvisande att ingen ny ledamot i kommunfullmäktige
kan utses efter Isabelle Liljert (SD). KS 2016-343
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-11-29
Bilaga KF § 237
Ärende: Budget för 2017, budgetramar för 2018 och kommunplan för 2019 samt investeringsplan 2017-2021.
Kommunal skattesats.
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)

X

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

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Kristina Hallberg
Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Marcus Dufwa
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

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

X

Lennart Torstensson (S)

X

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)
Lena Berglund
Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

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

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)
Andreas Lundberg
Christina Johansson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Jan Dickens (S)

X

Vakant (SD)

X

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

X

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X
25 20 5
Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-11-29
Ärende: Motion om ökade resurser till revisionen

Bilaga KF § 238

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)

X

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

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Kristina Hallberg
Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Marcus Dufwa
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X
X

X

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

X

Lennart Torstensson (S)

X

Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)

X

Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)
Lena Berglund
Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

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

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)
Andreas Lundberg
Christina Johansson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Jan Dickens (S)

X

Vakant (SD)

X
X

Gert Persson (M)

X

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

Christer Norrman (M)

X

X
X

X

X
X
X
X
43 7
Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-11-29
Bilaga KF § 240
Ärende: Falkenbergs Näringslivs AB – Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Per Johansson (C)

X

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

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

Ingemar Johansson (C)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)
Kristina Hallberg
Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Marcus Dufwa
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

X
X
X
X

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

X

Lennart Torstensson (S)

X

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)
Lena Berglund
Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X
X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

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

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)
Andreas Lundberg
Christina Johansson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Jan Dickens (S)

X

Vakant (SD)

X
X

Gert Persson (M)

X

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

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
X
39 11
Summa

1

