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§1
Information om miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.
KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Anders Ramberg, miljö- och hälsoskyddschef, informerar om miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet.
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§2
Information om genomförd medarbetarenkät. KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Annelie Elofsson, PA-konsult, informerar om resultatet av medarbetarenkäten som
besvarats av anställda i Falkenbergs kommun.
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§3
Ledamöternas eventuella frågor.
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§4
Anmälan av motioner.
Stig Agnåker (C); Motion om rabatt på bygglovsavgiften vid installation av förnyelsebar
energi i samband med nybyggnation. KS 2016-13.
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§5
Anmälan av medborgarförslag.
Inga nya medborgarförslag anmäls vid dagens sammanträde.
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§6
Anmälan av interpellation avseende behandling för personer som
ordinerats narkotikaklassad medicin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Interpellationen får framställas.
2 Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Ärende
Mikael Hallberg (V) har i interpellation till ordförande i socialnämnden ställt frågor om
behandling för personer som ordinerats narkotikaklassad medicin.
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§7
Entledigande av ledamot tillika ordförande i FEAB.
(AU § 364, KS § 9) KS 2015-399
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Entlediga Ingemar Stridh (M) från uppdraget som ledamot och tillika ordförande i
Falkenberg Energi AB.
Beslutsunderlag
Stadshus AB § 66, 2015-11-30
Sammanfattning av ärendet
Stadshus AB har 2015-11-30, § 66 beslutat att i protokollet anteckna att man saknar
förtroende för Ingemar Stridh (M), ordförande i Falkenberg Energi AB. Mot bakgrund av
detta finns skäl att låta kommunfullmäktige ta ställning till om fullmäktige fortfarande har
förtroende för Ingemar Stridh (M) eller inte.
Övervägande
Beslut om att entlediga en styrelseledamot kräver ingen motivering men ska beredas innan
det behandlas av kommunfullmäktige.
Jäv
Ingemar Stridh är jävig och deltar inte i av handläggning av ärendet. I hans ställe tjänstgör
Angela Malmgren (M).
Anteckning
Agneta Åkerberg (C) avstår från att delta i beslutet.
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§8
Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs
kommun. (AU § 350, KS § 28) KS 2015-127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlåta åt Hallandstrafiken och/eller Trafikverket att kartlägga behovet av belysta
hållplatser längs Trafikverkets vägar.
2 Följa Hallandstrafikens försök med solcellsbelysning.
3 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att i samarbete med Hallandstrafiken ta fram underlag
för behov av åtgärder på de hållplatser som saknar belysning inom kommunens
väghållningsområde.
4 Därmed anses motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-12-03
Tekniska nämndens beslut § 66, 2015-08-26
Motion från Stig Agnåker (C) och Saw Kian Ooi (C), 2015-03-31
Sammanfattning av ärendet
Stig Agnåker (C) och Saw Kian Ooi (C) har lämnat in en motion om att kartlägga
förekomsten av ej upplysta busshållplatser i kommunen och därefter föreslå lämpliga
åtgärder.
Tekniska nämnden har lämnat följande yttrande:
Falkenbergs kommun har tecknat avtal med Hallandstrafiken (TKN 2013/5) om
finansiering och ansvar rörande busshållplatser, väderskydd mm.
Inom kommunens väghållningsområde är eventuell belysning inom hållplatsområdet
kommunens ansvar. Om väderskydd finns på platsen är belysningen istället
Hallandstrafikens ansvar, men kommunen ska stå för elanslutningen.
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I Falkenbergs kommun finns 357 hållplatser (722 hållplatslägen) varav 163 har
väderskydd. 7 väderskydd har separat belysning, och 11 är reklamfinansierade med
inbyggd belysning. De väderskydd som har belysning finns i centralorten. (Källa: Torbjörn
Bjurdelius, Hallandstrafiken).
Utöver dessa hållplatser för linjetrafiken finns också ett antal skolbusshållplatser.
Inom Falkenbergs kommuns väghållningsområde finns gatubelysning på i stort sett alla
sträckor som trafikeras med buss. Liknande förhållanden kan nog sägas råda inom
vägföreningarnas väghållningsområden, även där finns i regel kommunal gatubelysning.
Behovet av belysning borde därför vara störst på de hållplatser som finns längs
trafikverkets vägar, på de sträckor där gatubelysning saknas. Belysning på dessa platser är
inte kommunens ansvar, vare sig som väghållare eller enligt avtalet med Hallandstrafiken.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunen överlåter åt Hallandstrafiken och/
eller Trafikverket att kartlägga behovet av belysta hållplatser längs Trafikverkets vägar.
Hallandstrafiken informerar om att de kommer att göra försök med solcellsbelysning på
några hållplatser. Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunen följer Hallandstrafikens
försök och att Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samarbete med Hallandstrafiken ta
fram ett underlag för behov av åtgärder på de hållplatser som saknar belysning inom
kommunens väghållningsområde.
Ekonomi
Att kartlägga vilka hållplatser som saknar belysning inom kommunens vägnät bedöms
kräva en relativt liten arbetsinsats eftersom vi har ett digitalt belysningskartverk. Grovt
räknat kan det handla om cirka 10 platser. Att komplettera dessa hållplatser med
konventionell gatubelysning är förmodligen relativt kostsamt eftersom det krävs eget
abonnemang etc.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltning har inget övrigt att erinra.
Yrkande
Stig Agnåker (C) och Per Sjövall (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§9
Motion om att anordna permanenta grillplatser utomhus.
(AU § 351, KS § 29) KS 2015-197
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att det redan idag finns permanenta grillplatser och soptunnor
avsedda för engångsgrillar i kommunen i en utsträckning som kultur- och
fritidsnämnden bedömer som tillräcklig.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) om permanenta grillplatser utomhus 2015-05-24
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att möjligheterna att
anordna permanenta grillplatser på lämpliga ställen ses över. Motionären tycker att det
skulle vara trevligt och bra med permanenta grillplatser utomhus och att det skulle minska
brandfaran och vara del i kommunens miljöarbete.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar i korthet att det idag
finns permanenta grillplatser (stort cementrör med anordning av svängbart gillgaller) vid
våra sju kommunalt skötta insjöbad, utmed vandringsleden och vid skateparken,
Tullbroskolan. I övrigt har nämnden ett stort antal speciella soptunnor avsedda för
engångsgrillar utplacerade på ett stort antal ställen. Till exempel utmed kommunalt skötta
stränder och Bacchusväg (spritrakan).
I arbetet med en utvecklingsplan för Vallarna och Hertingskogen finns permanenta
grillplatser med bland förslagen för parkens utveckling. I arbetet med utveckling av nya
Bacchusområdet finns permanenta grillplatser med i planeringsarbetet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Att anordna permanenta grillplatser skulle
kräva en kostnadsberäkning.
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Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden anser att nuvarande satsning på permanenta grillplatser och
sopservice för engångsgrillarna är en väl avvägd kommunal insats ekonomiskt och
praktiskt. Nämnden anser inte att det är en prioriterad uppgift att utreda ytterligare
permanenta grillplatser i kommunal regi. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i
nämndens yttrande och föreslår att motionen ska anses besvarad i och med att det redan
finns goda grillmöjligheter i kommunen.
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§ 10
Medborgarförslag om årlig nordisk skolmåltidsvecka i samband
med Nordens dag.(AU § 352, KS 30) KS 2015-23
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlåta till respektive skola att i samråd med servicenämnden avgöra när och om
temaveckor för nordisk mat ska äga rum.
2 Därmed anses medborgarförslaget avslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-01
Barn- och utbildningsnämnd § 52, 2015-06-17
Servicenämnden § 13, 2015-04-09
Medborgarförslag 2015-01-21
Sammanfattning av ärendet
Marita Sköldborn Gustafsson m.fl. har inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår
att Falkenbergs kommun inför en återkommande nordisk skolmåltidsvecka på alla skolor i
kommunen i samband med Nordens dag. Barn- och utbildningsnämnden och
servicenämnden har givits möjlighet att yttrat sig.
Barn- och utbildningsnämnden anger i korthet att det är upp till varje skola att utifrån
läroplanen besluta om temaveckor på skolan, innefattande allt från mat till lektionsinnehåll
och aktiviteter.
Servicenämnden anger i korthet att matsedeln som används i kommunens förskolor och
skolor bygger på de kvalitetskrav som barn- och utbildningsnämnden tagit fram. Av detta
följer bl.a. att servicenämnden ska rätta sig efter Livsmedelsverkets rekommendationer,
”Bra mat i skolan”.
Ekonomi
Kostnaden för olika former av temaveckor för skolmåltider ryms inom fastställd ram.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och utbildningsnämndens och servicenämndens
åsikt att rektors roll är att leda det pedagogiska arbetet och ansvara för den inre
organisationen i skolan, i enlighet med skollagen. Det är därmed inte lämpligt att ge
enstaka uppdrag till samtliga skolor i kommunen utan istället bör det vara upp till varje
rektor eller skola att själv fatta beslut om vilka måltidsteman som skolan ska arrangera.
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§ 11
Medborgarförslag om plantering på klitterna vid Skrea strand.
(AU § 353, KS 31) KS 2015-33, KS 2015-162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslagen med motiveringen att rensningen av vresros utförts för att
bevara den biologiska mångfalden och att sandflykten enbart har marginell inverkan på
klitterna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2015-12-01
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 25, 2015-04-21
Medborgarförslag från Jan Stenslund om plantering av strandråg på klitterna vid Skrea
strand, 2015-01-28
Medborgarförslag från Linda Bohlin om plantering av ny växtlighet på klitterna vid Skrea
strand, 2015-04-27
Stormar och åtgärder vid sandstränder, Länsstyrelsen Halland
Sammanfattning av ärendet
Två snarlika medborgarförslag har inkommit från Jan Stenslund och Linda Bohlin. Jan
Stenslund anser att det bör planteras strandråg för att stoppa sandflykten från klitterna till
följd av den vresros som tagits bort under vintern. Förslagsställaren påpekar även att det
inte ser bra ut efter att grävmaskiner röjt bort vresrosen. Linda Bohlin anför liknande
argumentation att ny växtlighet bör planteras för att förhindra sandflykt samt att närboende
inte blev informerade om att vresrosen i klitterna skulle tas bort.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat följande yttrande:
Efter ett tidigare medborgarförslag om borttagning av vresrosen på klitterna vid Skrea
strand fick Falkenbergs kommun medel från Länsstyrelsen för att åtgärda klitterna så som
de en gång varit. Enligt ekologer på Länsstyrelsen kommer naturen själv att läka de
ingripande som vresrosborttagningen medfört vilket gör att kultur- och fritidsnämnden inte
kommer att utföra några åtgärder.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att sandflykten från klitterna efter
borttagandet av vresros kan upplevas som störande av de närboende, med sand på
stenläggningar och bilar m.m. vid blåsigt väder.
Vresrosen togs bort för att skapa just öppna sandytor på klitterna, vilket är centralt för att
bevara den biologiska mångfalden i denna biotop. Strandrågen kommer med all säkerhet
naturligt sprida sig över de öppna sandytorna på sikt. Vad gäller sandflykten har den
marginell betydelse i jämförelse med exempelvis havserosionen för bevarandet av
klitterna.
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§ 12
Medborgarförslag om flytt av basketplan från Skrea Strand.
(AU § 354, KS 32) KS 2015-134
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att placeringen föregåtts av noggrann
analys och att planen funnits på platsen i flera år.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, 2015-12-03
Medborgarförslag, 2015-04-09
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 49, 2015-09-22
Sammanfattning av ärendet
Sandra Olsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att basketplanen på
Skrea strand tas bort alternativt att kommunen dagligen tar ned basketkorgarna vid
kl. 22.00 varje kväll då det enligt skyltningen inte längre är tillåtet att spela. Detta till följd
av att grannarna störs av spel på planen efter kl. 22.00 på kvällarna.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet och anger följande:
Det är viktigt att det finns aktiviteter på en av Falkenbergs viktigaste turistmål. Nämnden
menar vidare att det är viktigt att Falkenberg stärker sin attraktionskraft som besöksmål.
Detta görs bl.a. genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter vid Skrea strand varav
basketplanen är en.
Ekonomi
Det är inte ekonomiskt eller praktiskt försvarbart att plocka ned basketkorgarna varje kväll.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens åsikt att allmänheten ska
erbjudas ett brett utbud av aktiviteter vid Skrea strand. I detta fall anser
kommunstyrelseförvaltning att allmänhetens och besöksnäringens allmänintresse av en
basketplan går före grannars eventuella egenintresse av eventuella störningar. Hänsyn till
detta har tagits i samband med anläggandet av basketplanen. Därmed föreslås
medborgarförslaget avslås.
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§ 13
Medborgarförslag om inomhusskatehall. (AU § 356, KS 33)
KS 2015-237
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med motiveringen att Falkenbergs kommun de närmaste åren
har prioriterat en stor mängd investeringar och därför inte har möjlighet att investera i
en skatehall. Kultur- och fritidsnämnden kommer dock att noga följa utvecklingen och
ha med sig medborgarförslaget om inomhusskatehall vid kommande diskussioner om
investeringar.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-12-09
Medborgarförslag från Patricia Jakobsson m.fl.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-22
Sammanfattning av ärendet
Patricia Jakobsson m.fl. för i medborgarförslag fram att det finns ett stort behov av en
skatehall inomhus.
Kultur- och fritidsnämnden för fram satsningen på skatebanan på Tullbro samt redogör för
att nämnden inte ser att det ryms en ytterligare satsning på skateåkning i form av en
skatehall inom de närmaste fyra åren.
Ekonomi
Ett avslag på medborgarförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
2009 investerade Falkenbergs kommun i en skatebana på Tullbro. Kultur- och
fritidsnämnden driver sedan dess skatebanan som är en väl använd fri utomhusanläggning
och välbesökt en stor del av året.
Kultur- och fritidsnämnden har genom sina satsningar på skatebanan och
parkouranläggning visat att nämnden ser att denna typ av fria anläggningar är viktiga för
kommunen både ur medborgar- och besöksperspektiv.
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I Falkenbergs kommun finns ett stort antal föreningsdrivna anläggningar. Det kan vara
fotbollsplaner, idrottshallar, motionsspår. Dessa anläggningar har kommit till genom ideellt
engagemang från medborgare som gått samman och hittat både former och finansiering för
de idéer man haft.
Kultur- och fritidsnämnden ser inget utrymme för att prioritera investering i en skatehall
utifrån att Falkenbergs kommun under de närmaste åren gör stora investeringar i lokaler
för verksamheter med högre prioritet. Nämnden kommer dock att noga följa utvecklingen
och ha med sig medborgarförslaget om inomhusskatehall vid kommande diskussioner om
investeringar.
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§ 14
Medborgarförslag om en översyn av skyltning och hastigheter.
(AU § 371, KS 34) KS 2015-265
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att trafiknämnden kontinuerligt arbetar med inventering av skyltning och
hastighetsfrågor i kommunen.
2 Därmed anses medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-11
Medborgarförslag, 2015-08-20
Trafiknämnden § 40, 2015-09-25
Sammanfattning av ärendet
Emil Hasselqvist har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att trafikflytet i
Falkenberg måste ses över gällande skyltning och hastighet. Han lyfter dessutom ett antal
exempel.
Trafiknämnden har yttrat sig i ärendet och anger i korthet att nämnden kontinuerligt arbetar
med inventering av skyltning och ändring av lokala trafikföreskrifter. De kommenterar inte
de specificerade exemplen som Emil Hasselqvist ger, men utvecklar vilka ställningstagande de, länsstyrelsen och Trafikverket tar hänsyn till vid beslutande om trafikföreskrifter.
Ekonomi
Det kontinuerliga inventeringsarbetet med skyltning i kommunen ingår i kommunens
driftbudget för gatuverksamhet. Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att erinra. Med hänvisning till
trafiknämndens yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
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§ 15
Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg.
(AU § 372, KS 35) KS 2015-239
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Meddela förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden har fått ett uppdrag att utreda
hur ungdomsdemokratin i kommunen kommer att öka och att frågan om Ungdomens
hus ingår i det arbetet. Utredningen ska redovisas senast i augusti 2016.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2015-09-24
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 § 53
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att kommunen ska starta ett Ungdomens hus i
form av en fysisk mötesplats för unga i centrala Falkenberg.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag att ge förslag på ny lokal för
ungdomar. En skrivelse har tagits fram i vilken alternativ till lokal presenteras. I
kommunens budgetberedning 2015 diskuterades förslaget. Det beslutades då att frågan om
Ungdomens hus ska ingå som en del i en större utredning om hur ungdomsdemokratin i
kommunen kan öka. Uppdraget att genomföra utredningen gavs till kultur- och
fritidsnämnden i kommunens budget för 2016 som godkändes av kommunfullmäktige den
24 november 2015.
Ekonomi
Medborgarförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslagsställaren informeras om kultur- och
fritidsnämndens kommande uppdrag att utreda hur ungdomsdemokratin kan öka samt att
Ungdomens hus kommer att vara en fråga att ta hänsyn till i den utredningen.
Yrkande
Per Sjövall (V), Kristina Hallberg (V), Per Svensson (S), Sebastian Ghafari (S), Jan Berge
(MP), Monika Bréti (S), Katja Geertinger (MP), Dahn Persson (S) och Marcus Dufwa (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:
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1 Ge kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att förbereda för uppstarten av en fysisk
mötesplats för ungdomar i en lokal i centrala Falkenberg senast 2019
2 Därmed anse medborgarförslaget beviljat.
Tore Holmefalk (C), Filip Bertilsson (M), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Claës-L Ljung (M)
yrkar att:
1 Meddela förslagsställaren att kultur- och fritidsnämnden har fått ett uppdrag att utreda
hur ungdomsdemokratin i kommunen kommer att öka och att frågan om Ungdomens
hus ingår i det arbetet. Utredningen ska redovisas senast i augusti 2016.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Propositionsordning och omröstningsresultat
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (M) yrkande mot Per Sjövall (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enligt med Tore Holmefalks (C)
yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Tore Holmefalks (C) yrkande.
Nej-röst för Per Sjövalls (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 26 Ja-röster mot 23 Nej-röster och 2 frånvarande beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
Bilaga § 15
Reservationer
Monika Bréti (S), Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian
Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Denisa Ruca (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson (S),
Donjeta Mlinaku (S), Marcus Dufwa (S), Lennart Torstensson (S), Jan Dickens (S), Yen
Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S), Gabriella Geertinger (S),
Andreas Lundberg (S), Kristina Hallberg (V) och Per Sjövall (V) reserverar sig till förmån
för Per Sjövalls (V) yrkande.
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§ 16
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige. (AU § 370, KS § 14)
KS 2015-403
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-17
Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige med kommentarer på förändringar.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett nytt förslag till arbetsordning för
kommunfullmäktige. Med anledning av detta har Falkenbergs kommun sett över sin
arbetsordning.
Ekonomi
Den nya arbetsordningen medför inga ytterligare kostnader för kommunen.
Övervägande
De största skillnaderna från tidigare arbetsordning är följande:
•
•
•
•

Det fastställs att ledamöter i kommunfullmäktige inte får delta på distans.
Det fastställs hur replikskifte sker under kommunfullmäktiges sammanträden.
En bilaga antas till arbetsordningen som fastställer förfarande vid sluten
omröstning.
Det fastställs hur beredningen ska ske av revisorernas budget.

Med anledning av ovanstående förändring föreslås kommunfullmäktige fastställa ny
arbetsordning.
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§ 17
Överföring av projektansvaret för Steget vidare.
(ARGUS § 58, KS § 1) KS 2015-121.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överföra ansvaret för ”Steget vidare” från socialnämnden till kommunstyrelsen.
2 Minska socialnämndens budgetram 2016 med 1,0 mkr och utöka kommunstyrelsen

budgetram 2016 med motsvarande belopp.
Beslutsunderlag
Socialnämndens yttrande 2015-11-25.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts yttrande 2015-12-17.
Sammanfattning av ärendet
Personer med funktionsnedsättning möter ofta individuella och strukturella hinder mot
inkludering i arbetslivet. Samhällets insatser för att minska hindren för att personer med
funktionsnedsättning ska nå, få och behålla ett arbete har haft hög prioritet men inte alltid
lyckats nå större framgång.
Det finns i dagsläget otydligheter i kommunens olika verksamheter kring medarbetare i
arbetsmarknadspolitiska insatser. Otydligheterna kan t.ex. gälla anställningsvillkor, avtal,
ekonomi, ansvar, roller m.m. Därmed har behov uppstått att se över kommunens rutiner
och riktlinjer för vad som ska gälla vid anställning av personer med någon form av
funktionsnedsättning. Detta i syfte att bedriva en god och rättvis personalpolitik som är
inkluderande.
Det saknas också ett program eller policy och riktlinjer för hur Falkenbergs kommun som
arbetsgivare skall inkludera människor med funktionsnedsättning i arbetslivet.
Under våren 2015 har studentmedarbetare Maria Westman (f.d. Holmén) utfört en
kartläggning av hur andra kommuner arbetar med inkludering av personer med
funktionsnedsättning i arbetslivet. Kommuner som nämns i Marias kartläggning som goda
exempel på hur man kan arbeta med inkluderingsfrågor är bl.a. Skellefteå, Borås, Partille,
Halmstad, Gävle, Stockholm och Göteborg.
Kartläggningen presenterades under våren för Arbetsgivarutskottet som har gett i uppdrag
till Fami och Arbetsgivarenheten att utreda frågan vidare. En studentmedarbetare har
anställts under hösten för detta.

25 (39)

Kommunfullmäktige 2016-01-26

Sedan 2014 finns det medel avsatta till projektet ”Steget Vidare” med syfte att minska
antalet deltagare som går från gymnasiesärskolans nationella program till daglig
verksamhet. Dessutom öka mångfalden på arbetsmarknaden genom att anställa personer
med lindrig utvecklingstörning i Falkenbergs kommun och också bidra till att även privata
arbetsgivare anställer från målgruppen. Inom styrgruppen har det uppmärksammats att
syftet med ”Steget vidare” överensstämmer med syftet för detta projekt. Förslag finns
därför att sammanföra dessa två för att kunna utnyttja befintliga resurser på bästa sätt.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen extra påverkan på kommunens kostnader.
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§ 18
Nya verksamhetsområden för VA-verksamhet. (AU § 343, KS § 4)
KS 2015-347
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområden för VA i enlighet med Falkenbergs Vatten och
Renhållnings AB:s förslag.
Beslutsunderlag
Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB:s beslut § 67, 2015-10-14
Kartor över nya verksamhetsområden
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun vill inrätta
verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att inrätta nya verksamhetsområden där
exploatering har skett de senaste åren. VA är i dessa områden redan utbyggt.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannen i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6.
Ekonomi
FAVRAB har inte angett vilka ekonomiska konsekvenser en utvidgning av
verksamhetsområdena skulle ha men i enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska
självkostnadsprincipen tillämpas.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 19
Förändring av taxor för barnomsorgen. (KS § 10) KS 2015-278.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta taxa för barnomsorgen.
2 Att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis följer de schablonuppräkningar av
taxor för barnomsorg som fastställs av Skolverket och där lovdagsomsorgen följer
maxtaxan för barn 1 för fritidshem/skolbarnomsorg.
Beslutsunderlag
Avgiftsnivåer skoltaxa 2016, Skolverket
Nuvarande Taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun, reviderad KF
2005-08-25 § 126
Förslag reviderad Taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige är det kommunala beslutsorgan som beslutar om taxor och avgifter.
Övervägande
Falkenbergs kommun tillämpar maxtaxa avseende avgifterna för barnomsorgen.
Skolverket höjer från och med 2016-01-01 sin maxtaxa till 43 760 kr. Förslaget är en
justering i enlighet med Skolverkets beslut.
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§ 20
Uppdrag i budget – Redovisning avseende uppdaterad
brandskyddsplan för särskilda boenden och gruppbostäder.
(AU § 342, KS § 5) KS 2011-72
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget att ta fram en brandskyddsplan för särskilda boenden och
gruppbostäder är redovisat.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse 2015-10-01
Kommunstyrelsens beslut 2011-03-08 § 87
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-28
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fick i budget 2011 i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta
fram en uppdaterad brandskyddsplan för särskilda boenden och gruppbostäder. Dessutom
markerades frågan i investeringsbudgeten.
En brandskyddsplan togs fram för äldreomsorgen under 2011. De delar som behövde
åtgärdas enligt planen handlade om tekniska frågor och byggde främst på behovet av
sprinkleranläggningar i befintliga boenden. Alla insatser som föreslogs i planen är
genomförda. Även gruppbostäder med kommunen som fastighetsägare/förvaltare har gåtts
igenom och åtgärdats enligt samma intentioner som gällt för äldreboende. Insatserna har
följts upp inom ramen for Brandforum med Räddningstjänsten.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
En brandskyddsplan har tagits fram för särskilda boenden och gruppbostäder. Åtgärder i
enlighet med planen har vidtagits. Anledningen till att redovisningen av uppdraget sker
först under 2015 är att uppdraget redovisas först när samtliga åtgärder enligt planen
genomförts och följts upp.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar att uppdraget att
ta fram en brandskyddsplan för särskilda boenden och gruppbostäder är redovisat.
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§ 21
Redovisning av uppdrag i budget 2013 – ta fram närvaro över
inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU § 369, KS § 6)
KS 2013-71
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 I det av kommunfullmäktige lämnade uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om
förskoleplan, arbeta in hur lämnade förslag om utformning och lokalisering av förskolor
kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal.
2 Avskriva uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att hitta ett enkelt sätt att mäta
närvaro på en förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år, då
kommunfullmäktige genom budget 2015 redan har antagit inköp av ett program för
närvarokontroll av samtliga förskolor och fritidshem.
3 Anteckna att barn- och utbildningsnämnden redovisat uppdragen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-10
Kommunfullmäktiges beslut § 91, 2014-05-27
BUN § 3, 2014-01-29
Tjänsteskrivelse Uppdrag i budget 2013 – Ta fram närvarograd över inskrivna barn i
förskola och fritidshem, KS 2013-71, 2013-12-11
KF § 151, 2013-10-29
Tjänsteskrivelse 2013-09-09
KS § 19, 2013-01-08
Uppdragsbeskrivning budget, 2012-11-26
Sammanfattning av ärendet
När uppdraget ”Ta fram närvarograd över inskrivna barn i förskola och fritidshem”
redovisades för kommunfullmäktige 2013-10-29 fick barn- och utbildningsnämnden tre
tilläggsuppdrag.
1. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad
analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter.
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2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur
man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna
differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem.
3. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma
under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel
rapportering.
Uppdraget redovisades för kommunfullmäktige i § 91, 2014-05-27, som
minoritetsåterremitterade ärendet för att punkt 2 i förslaget till beslut:
”Barn- och utbildningsnämnden ska pröva att hitta ett enkelt sätt att mäta närvaro på en
förskola och ett fritidshem under en försöksperiod om ett år. Rapport om plan för försöket ska
lämnas före 2014-08-31.”

skulle förklaras ytterligare. Kommunfullmäktige vill ha svar på hur mätning av närvaro på
en förskola och ett fritidshem kan ge bättre underlag för beslut i barn- och utbildningsnämnden, dessutom ifall syftet med en sådan mätning redovisas.
Ekonomi
Inköpt program för närvarokontroll i förskolan ligger redan i budget 2015 och därmed
påverkar inte detta ärende kommunens budget.
Övervägande
1. På uppdraget att återkomma med fördjupad analys varför närvarande barn/personal
varierar mellan de olika enheterna, svarar barn- och utbildningsförvaltningen att
barngruppens sammansättning, barnens ålder och barnens behov, ger utslag på
variationen av antalet närvarande barn per personal. Nämnden framhåller också att
storleken på förskolor och fritidshem påverkar personalflexibiliteten, förskolor med fler
avdelningar och större fritidshem har generellt en högre andel närvarande barn per
personal.
2. På uppdraget att återkomma med ett förslag hur man bättre kan anpassa närvarande barn
med närvarande personal för att utjämna differensen mellan kommunens olika förskolor
och fritidshem, svarar barn- och utbildningsnämnden, att man vill fortsätta att arbeta för
att öka andelen större förskolor och fritidshem. Dessa har utrymme att använda
befintliga resurser mer flexibelt. Andra sätt att bättre anpassa närvarande barn/personal
har inte barn- och utbildningsnämnden angett och ser därmed ingen möjlighet att utifrån
nuvarande lokaler för förskola och fritidshem öka anpassningen.
I budget 2014 fick barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en
förskoleplan. En av punkterna i uppdraget är att redovisa möjlig lokalisering och
utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor
som inte är optimala. Denna punkt i förskoleplanen bör också innehålla hur förslagen
kan innebära en bättre anpassning av närvarande barn/personal.
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3. På uppdraget att återkomma med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning
för enkel rapportering så kan nu konstateras att ett inköp av ett sådant program för hela
förskolan och fritidsverksamheten fattats i budgeten 2015 av kommunfullmäktige.
Syftet med programmet är att på ett enkelt sätt kunna jämföra den schemalagda
vistelsetiden för barn och förskolepersonal med det faktiska utfallet av närvarande barn
och förskolepersonal. Den information detta ger kommer att användas som
planeringsunderlag i barn- och utbildningsnämndens arbete.
I och med detta faller tidigare återremiss och därmed anses uppdraget slutredovisat.
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§ 22
Omval av trafiknämnden. KS 2016-4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för perioden 2016-02-01 – 2018-12-31
1 Utse följande personer till ledamöter i trafiknämnden:
Christer Norrman (M)
Jan Dickens (S)
Agneta Åkerberg (C)
2 Utse följande personer till ersättare i trafiknämnden:
Göran Löfqvist (M)
Olof Torlycke (S)
3 Utse Christer Norrman (M) till ordförande.
4 Utse Jan Dickens (S) till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-01-04
Sammanfattning av ärendet
Till följd av oklarheter hur ersättarna i trafiknämnden utsetts föreslås att
kommunfullmäktige fattar beslut om ersättarna. Då fullmäktige inte heller tagit beslut om
ledamöter i trafiknämnden föreslås även detta förtydligas i beslutet. Ledamöterna och
ersättarna väljs för resterande tid av mandatperioden.
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§ 23
Val av ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Falkenbergs
Biogas AB efter Sebastian Ghafari (S). (KF § 217) KS 2015-400
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Rebecka Kristensson (S) som ledamot i kommunstyrelsen.
2 Utse Per Svensson (S) som ersättare i Falkenbergs Biogas AB
Ärende
Sebastian Ghafari (S) har beviljats entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen och som ersättare i Falkenbergs Biogas AB KF § 217/2015.
Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 24
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Göran Persson (S).
KS 2016-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse ny ersättare vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde..
Ärende
Föreligger förslag till fyllnadsval efter Göran Persson (S).
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§ 25
Avsägelse från Elmer Johansson (SD) från uppdraget som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. KS 2016-22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Elmer Johansson (SD) entledigande från uppdraget som nämndeman vid
Varbergs tingsrätt.
2 Utse ny ledamot vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Ärende
Elmer Johansson (SD) har 2016-01-21 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt.

36 (39)

Kommunfullmäktige 2016-01-26

§ 26
Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet med
undantag för barn- och utbildningsnämnden. KS 2016-32
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 27
Val av ledamot och ordförande i Falkenbergs Energi AB.
KS 2015-399
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse ny ledamot vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
2 Utse ny ordförande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 28
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens protokoll 2016-01-12 utvisande att Isabelle Liljert (SD) utsetts till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Ann-Christina Bengtsson (SD). Ny ersättare efter
Isabelle Liljert (SD) kunde inte utses. KS 2015-393
Länsstyrelsens protokoll 2016-01-12 utvisande att Niclas Erlandsson (FP) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Lotta Strinning Hildebrand (FP). KS 2015-370
Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-01-19 med fastställande av
kommunfullmäktiges beslut 2014-01-28 om antagande av detaljplan för Skrea 4:7 m fl.
KS 2016-1
Arvodeskommitténs beslut 2015-12-17 om justering av ersättningar och arvoden till
förtroendevalda fr o m 2016-01-01.
Revisorernas granskningsrapport avseende upphandlingsverksamhet. KS 2015-397
Revisorernas granskningsrapport avseende insatser för arbetssökande. KS 2016-29
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 37/16.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum:
2016-01-26
Bilaga KF § 15
Ärende: Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Mathilda Hjelm (M)

X

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

X

Ingemar Stridh (M)

X

X

Elisabet Karlsson (FP)

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)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

X

Majvor Wallin (S)

X

Jeanette Synnergren (S)
Andreas Lundberg
Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)
Denisa Ruca
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Hans Johansson (C)
Niklas Selander (C)

X

X
X

X

Lars Fagerström (FP)
Niclas Erlandsson
Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Christina Ekström (SD)

Thomas Fagenheim (S)
Donjeta Mlinaku
Bengt Hackberg (S)
Marcus Dufwa
Christina Johansson (S)
Lennart Torstensson
Jan Dickens (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Isabelle Liljert (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
X
X
X
26 23

Summa

2

