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§ 228
Utdelning av 2017 års kulturpris, idrottspris och miljöpris.
Efter upprop inleds sammanträdet med utdelning av kultur-, idrotts- och miljöpris.
Kulturpris 2017
Annika Andersson
Motivering: En öppen, jordnära, folkkär hallänning som roar breda grupper med sin varma
humor och sin slagfärdighet. Hon visar ett starkt engagemang i samhällsfrågor, som rör
många människors hälsa och välbefinnande.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Idrottspris 2017
Kevin Chahoud
Motivering: En ung, lovande tennisspelare med imponerande framgångar som givit flera
utmärkelser och som satt Falkenberg på tenniskartan i Sverige. Med sin träningsiver,
uthållighet, lyhördhet och ödmjukhet är Kevin en god förebild för alla idrottsutövare.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Miljöpris 2017
Alice Berglund
Motivering: Med värme och smittande engagemang har Alice under många år väglett
gammal som ung i svamparnas värld. Med stor kunskap har Alice lärt ut hur svamparna
samspelar i skogens ekosystem och vilken betydelse de har för vår biologiska mångfald
Priset överlämnas av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ingemar Johansson (C).
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§ 229
Allmänhetens frågestund. KS 2017-116
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 230
Information om Falkenbergsnämndens verksamhet. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Niclas Erlandsson (C), ordförande i Falkenbergsnämnden, informerar om nämndens
verksamhet.
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§ 231
Information – Ny kommunallag. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Marie Pettersson, administrativ chef på kommunstyrelseförvaltningen, informerar om
lagändringar i nya kommunallagen, vilken gäller från och med 1 januari 2018.
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§ 232
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 233
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Dahn Persson (S); Motion - Trygghetsskapande åtgärder på stationens parkering.
KS 2017-549
Peter Dygården (S); Motion - En kontrollerad- och värdegrundssäker IT miljö.
KS 2017-574
Gert Persson (M); Motion - Låt egenavgiften för färdtjänst följa kollektivtrafiktaxan
utan påslag. KS 2017-579
Gabriella Geertinger (S); Motion - Falkenbergs kommun saknar pappagrupp. KS 2017-592
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§ 234
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag – Farthinder och sänkt hastighet i Skogstorp. KS 2017-490
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för handläggning och beslut.
____________________________

b) Medborgarförslag – Energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand.
KS 2017-492
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.
___________________________

c) Medborgarförslag – Slopa avgiften retroaktivt för tillstånd av hushållsavlopp och
avlopp som ägs av ideella föreningar. KS 2017-493
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
____________________________

d) Medborgarförslag – Reparation och underhåll av cykelleden mellan Fegen och
Ullared. KS 2017-515
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
____________________________
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e) Medborgarförslag – Reparation och underhåll av inlandets cykelled Fegen-Ätran.
KS 2017-535
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
____________________________

f)

Medborgarförslag – Alla nybyggen skall inkludera parkering till alla boende.
KS 2017-539
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
____________________________
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§ 235
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 236
Motion – Modernare tjänsteresor i hela kommunkoncernen.
(ARGUS § 50, KS § 313) KS 2017-258
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på revidering av Policy för resor, fordon
och trafiksäkerhet enligt nedanstående resonemang, samt arbetsgivarutskottets förslag.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på revidering av Policy för resor, fordon
och trafiksäkerhet enligt nedanstående resonemang.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-01
Motion om modernare tjänsteresor i hela kommunkoncernen, 2017-05-08
Arbetsgivarutskottet 2017-10-19, § 50
Servicenämnden 2017-08-31, § 29
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska besluta att i
kommunens resepolicy införa ett krav om att alla tjänsteresor kortare än fem km i första
hand ska ske med cykel eller genom gång, och i andra hand med kollektivtrafik. Vidare
föreslår motionären att kommunorganisationen ska uppdras att ta fram förslag på reviderad
resepolicy i enlighet med motionens intentioner och utifrån de förändringar som skett inom
transportsektorn sedan policyns antagande.
Arbetsgivarutskottet och servicenämnden har uppdragits att yttra sig över motionens
förslag. Servicenämnden låter meddela att nämnden har ett utvecklingsmål att utöka den
kommunala cykelpoolen och förbättra bokningen. Den utökning av cyklar som gjorts för
delar av hemtjänsten kan utökas, men dock poängterar nämnden i sitt yttrande att mycket
av kommunens organisation ligger utanför Stadshuset i Falkenberg, vilket kräver att det
finns tillgång till cyklar på fler än en plats samt en utökning av personal för service och
reperationer. Vidare anser servicenämnden att hänsyn måste tas till personer med
funktionsnedsättning och personer med särskild tjänsteutövning.
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Arbetsgivarutskottet anser att nuvarande policy för resor, fordon och trafiksäkerhet, vilken
antogs av kommunfullmäktige 2009-10-29 och reviderades under 2015, bör revideras på
nytt. De förändringar som föreslås av arbetsgivarutskottet är att resandet inom tätorter i
största möjliga mån ska ske med cykel eller till fots, framförallt där destinationen vid dessa
färdsätt nås inom tio minuter.
Dessutom föreslås en tidsaspekt istället för en avståndsaspekt. Förändringarna bör gälla i
tätorter utifrån ett säkerhetsperspektiv då det finns fler gång- och cykelbanor än på
landsbygden, samt det praktiska skälen till att på ett rimligt sätt tillhandahålla cyklar.
Ekonomi
Förslaget påverkar kommunens ekonomi i form av att en utökning av antalet cyklar, garage
och reperationer med mera är förenat med ökade kostander. Dock kan användandet av bilar
minska vid kortare sträckor, vilket påverkar ekonomin positivt.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention att det finns ett värde av att
minska kommunens ekonomiska och ekologiska kostnader för tjänsteresor. Dessutom kan
det i flera fall underlätta att som tjänstemän eller förtroendevald ges möjlighet att nyttja
cykelalternativ före bil då det, precis som motionären belyser, kan gå fortare att cykla till
den aktuella destinationen än att ta sig fram med bil.
Det kan dock bli problematiskt att införa krav om att samtliga tjänsteresor kortare än fem
kilometer ska ske med cykel eller kollektivtrafik på platser i kommunen som är utanför
centralorten, eftersom det finns kommunal verksamhet i hela kommunen. I Falkenbergs
centralort finns goda förutsättningar för att ta sig fram med cykel, till fots eller med
kollektivtrafik inom fem kilometer, men det torde vara mindre enkelt på landsbygden.
Vidare kan det dessutom bli problematisk med tillhandahållandet av cyklar och garage till
dessa på de kommunala inrättningarna. I nuläget finns endast en cykelpool vid Stadshuset i
Falkenberg med garage och sex cyklar. Hemtjänsten har för närvarande 40 cyklar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen
bör uppdras att lämna revideringsförslag på nu gällande policy för resor, fordon och
trafiksäkerhet utifrån motionärens intention och arbetsgivarutskottets resonemang därtill.
Då arbetsgivarutskottet anser att tidsaspekten för transport är av större värde än mätning i
antal kilometer, samt ytterligare invändningar mot motionärens konkreta förslag men som
ändock delar motionärens intention, anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör
anses behandlad.
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Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar, med instämmande av Tore Holmefalk (C), Christer Norrman (M),
Lars Fagerström (L), Jan Berge (MP), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Per Sjövall (V), bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt att tillägg ska göras i
form av att även kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts förslag ska beaktas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 237
Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av
förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen.
(AU § 347, KS § 325) KS 2017-440
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppmana kommunstyrelsen att i sitt pågående arbete med delegationsordningen, införa
en reglering som möjliggör för kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om att
avsluta anställning för förvaltningschefer och kommunchef i fråga om avsked och
uppsägning, samt vid överenskommelse i fall där överenskommelse inte är reglerat i
avtal.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-15
Motion om beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer
ska fattas av kommunstyrelsen, 2017-09-20
Sammanfattning av ärendet
Lars Fagerström (L) har inkommit med en motion om att beslut gällande anställning och
uppsägning av förvaltningschefer framöver ska beslutas av kommunstyrelsen, samt att i
brådskande fall överlämna beslutet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Så som
kommunstyrelsens delegationsordning är formulerad för närvarande är det
kommunstyrelsens som anställer och avslutar anställning med förvaltningschefer, samt att
kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att fatta brådskande beslut.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka den kommunala ekonomin.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärens intention att beslut om anställning och
uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen, samt att i brådskande fall
överlämna beslutet till arbetsutskottet. Vad gäller den del av motionen som föreslår att
kommunstyrelsen ska fatta beslut om anställning av förvaltningschefer har
kommunstyrelseförvaltningen ingenting att erinra, eftersom ett sådant förfarande redan är
gällande och är väl fungerande.
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Den andra delen av motionen, vilken rör avslut av anställning av förvaltningschefer, bör
delas upp i tre delar för tydliggörande. Vid avslut av anställning föreligger de tre
alternativen avsked, uppsägning och överenskommelse.
Vid avsked ska vederbörande omedelbart lämna anställningen och har ingen rätt till lön
och andra anställningsförmåner. Ett avsked blir aktuellt om vederbörande grovt misskött
sin anställning. Därför anser kommunstyrelseförvaltningen att det är lämpligt att reglera
med en delegation till kommunstyrelsens presidium. Syftet med delegationen till presidiet
är att möjliggöra ett mer effektivt och fördelaktigt förhandlingsutrymme för Falkenbergs
kommuns sida i egenskap av arbetsgivare.
Vid uppsägning ska det finnas saklig grund för avslut av anställningen, vilket kan vara
arbetsbrist eller personliga skäl. Kommunstyrelseförvaltningen anser även i detta
sammanhang att det kan vara lämpligt att reglera formen med delegation till
kommunstyrelsens presidium. Syftet med delegationen till presidiet är att möjliggöra ett
mer effektivt och fördelaktigt förhandlingsutrymme för Falkenbergs kommuns sida i
egenskap av arbetsgivare.
Vid överenskommelse behövs ingen grund för varken avsked eller uppsägning för att
avsluta anställning, En överenskommelse kan vara reglerat i anställningsavtal med chefer
på högre nivå i den kommunala ledningsstrukturen, men det kan finnas fall där en
överenskommelse inte är reglerad på förhand. Vid förhandling om överenskommelse, som
inte finns reglerad i avtal, mellan arbetsgivaren och arbetstagaren finns ingen tidsram för
när förhandlingen kan avslutas. Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen anser det
vara lämpligt att reglera formen med delegation till kommunstyrelsens presidium. Syftet
med delegationen till presidiet är att möjliggöra ett mer effektivt och fördelaktigt
förhandlingsutrymme för Falkenbergs kommuns sida i egenskap av arbetsgivare. Om
däremot överenskommelse finns reglerat i avtal anser kommunstyrelseförvaltningen att
beslutet kan invänta kommunstyrelsens sammanträde och följaktligen inte behöver
delegeras.
Sammanfattningsvis konstateras att det finns tre varianter på förfarande vad beträffar
avslut av förvaltningschefer i Falkenbergs kommun. Kommunstyrelseförvaltningen anser
att det är fördelaktigt om kommunstyrelsen, som svarar för att anställa och avsluta
samarbeten med förvaltningschefer och kommunchef, ges möjlighet att delegera till
kommunstyrelsens presidium vid fråga om anställningsavslut. I fall där överenskommelse
redan är reglerat i anställningsavtalet behöver dock inte beslutet delegeras. Vidare
konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det pågår ett arbete med översyn av
kommunstyrelsens delegationsordning. Då nämnderna och styrelsen äger sina egna
delegationsordningar, föreslås därför kommunfullmäktige att uppmana kommunstyrelsen
att införa regleringar i enlighet med ovanstående. Därmed bör motionen anses behandlad.
Yrkande
Lars Fagerström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 238
Motion – Kommunchef i Falkenberg.
(AU § 348, KS § 326) KS 2017-510
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Informera motionären om att fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska
organisationen och interkommunala samarbeten kommer att lämna förslag på nämndsoch förvaltningsstruktur i Falkenbergs kommun för den kommande mandatperioden,
vilket inbegriper de frågeställningar motionären belyser.
2 Konstatera att det i enlighet med kommunallagen från och med 2018-01-01 ska finnas
en direktör utsedd av kommunstyrelsen med tydlig instruktion rörande ledning och
uppgifter, vilket besvarar motionärens frågeställning om relevansen av en kommunchef.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-15
Motion om kommunchef i Falkenberg, 2017-10-31
Sammanfattning av ärendet
Lars Fagerström (L) har inkommit med en motion där han föreslår att
kommunstyrelseförvaltningen skyndsamt ska utreda förutsättningarna för en
kommunledning i enlighet med intentionerna i motionen. Motionären lyfter i sin motion
fram vikten av att se över nuvarande förvaltningsorganisation mot bakgrund av de avsked
av kommunala chefer som genomförts under 2017. Motionären anser att
förvaltningscheferna måste samarbeta, vara på samma nivå rent organisatoriskt och svarar
för sina respektive ansvarsområden, och ställer sig frågande till om en lösning kan vara en
centralt placerad förvaltningschef med samordningsansvar gentemot den politiska
ledningen med en konstruktion där denne är chef över övriga chefer.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen finner motionärens frågeställning relevant och väl passande
i tiden då det under året genomförts en generell översyn över den kommunala nämnds- och
förvaltningsorganisationen.
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En sådan översyn görs av kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationen och interkommunala samarbeten, vilken är aktuell inför varje ny
mandatperiod.
Fullmäktigeberedningens översyn och de föreslagna förändringarna som följer därav
föreslås utgöra grunden för kommunens organisationsstruktur mandatperioden 2019-2022
och väntas fastställas av kommunfullmäktige vintern 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är av vikt att det finns förvaltningschefer som i
sitt arbete ser till en kommungemensam helhet och samtidigt kan svara för sin respektive
nämnd, samt att det finns en ledande chefsbefattning i form av en kommunchef med ett
totalt samordningsansvar som svarar gentemot den politiska ledningen i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen anser emellertid inte att det föreligger behov av en
förändrad struktur och styrning för den tjänstemannamässiga förvaltningsledningen, och
därmed bör inte heller kommunstyrelseförvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna
för en sådan förändrad ledningsstruktur. Anledningen härleds till ovanstående beskrivning
av fullmäktigeberedningens översynsarbete.
Utöver ovannämnda resonemang är det i sammanhanget av relevans att notera att det
2018-01-01 träder i kraft en ny kommunallag. I den nya lagstiftningens 7 kap 1 § och 2 §
framgår att kommunstyrelsen ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning, exempelvis
kommunchef. Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen och även fastställa direktörens övriga uppgifter. Det innebär
att motionärens frågeställning kan anses besvaras om en centralt placerad förvaltningschef
med samordningsansvar gentemot den politiska ledningen med en konstruktion där denne
är chef över övriga chefer.
Mot bakgrund av att en översyn över den politisk- och förvaltningsmässiga strukturen
redan är genomförd för den kommande mandatperioden och väntas fastställas av
kommunfullmäktige innan 2017 års utgång, samt att det enligt en ny kommunallag ska
finnas en direktör i form av kommunchef med tydligt uppdrag i en instruktion, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad.
Yrkande
Lars Fagerström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 239
Motion – Upphandling och omförhandling av livsmedelsinköp
enligt 80/20-modellen. (AU § 351, KS § 342) KS 2016-460
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen mot bakgrund av att Falkenbergs kommun inte finner laglig grund att
själv bestämma om leverantörer inom 20 % av livsmedelsinköpen, samt att riskerna
ökar för att avtal inte kan tecknas på grund av bristande lönsamhet för leverantören.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-03
Motion om upphandling om omförhandling av livsmedelsinköp enligt
80/20-modellen, 2016-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-28, § 84
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-01-05
Servicenämnden 2017-01-26, § 6
Sammanfattning av ärendet
Jan Berge (MP) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska få bindande
möjligheter att kunna bestämma om leverantörer inom 20 % av livsmedelsinköpen, oavsett
om det handlar om förenklad, öppen, selektiv, förhandlad eller eventuellt annan
upphandlingsform. Motionären hänvisar till att modellen redan används i Hässleholms
kommun.
Upphandlingsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen och servicenämnden har beretts
möjlighet att yttra sig över motionen. I korthet förmedlar upphandlingsenheten och
servicenämnden att ett studiebesök i Hässleholms kommun i syfte att studera modellen är
inplanerat och att de juridiska förutsättningarna bör utredas innan förslaget eventuellt
förverkligas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid behandlingen av motionen vid sitt
sammanträde 2017-03-28 att återremittera ärendet till upphandlingsenheten för att utreda
de juridiska förutsättningarna för Hässleholmsmodellen, innan kommunfullmäktiges
behandling av motionen. Utifrån arbetsutskottets beslut förmedlar upphandlingsenheten att
80/20-modellen ej generar total frihet för kommunen att själv bestämma om vilka
leverantörer inom den sista femtedelen (20 % av inköpsvolymen) som ska anlitas.
80/20-modellen möjliggör endast för leverantörerna att välja om anbudet ska gälla
huvudleverantörsstatus (80 % av inköpsvolymen) eller delleverantörsstatus (20 % av
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inköpsvolymen). Huvudleverantören garanteras således 80 % av inköpsvolymen och
delleverantören resterande 20 %. Det är inte möjligt att ansluta fler leverantörer efter
avslutad upphandling och avrop får endast ske av upphandlade leverantörer.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas vid ett beslut i enlighet med motionens
förslag då det föreligger risk för färre anbud eller inga inkomna anbud överhuvudtaget vid
upphandling. Vidare kan leveranssäkerhet och övrig drift påverkas, vilket har inverkan på
ekonomin.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om att det är värdefullt ur flera
aspekter att som kommun handla ekologiskt och närodlat i den mån det är möjligt. Dock
kan en tillämpning av motionärens förslag om 80/20-modell leda till ofördelaktiga
situationer eftersom de flesta leverantörer undviker kontrakt på 20-procentiga andelen.
Det krävs minsta möjliga omsättning (kritisk massa) för att få lönsamhet på ett
logistikintensivt område, vilket bland annat har resulterat i att studieexemplet Hässleholms
kommun inte haft möjlighet att teckna avtal på tre av fjorton möjliga kategorier. Ingen
anbudsgivare var således beredd att ta huvudleverantörs- eller delleverantörsansvar för en
kategori som inte omsätter den kritiska massa som är erforderlig för lönsamhet. En
uppdelning i många kategorier kombinerat med 80/20-modellen bedöms ha en negativ
inverkan på stordriftsfördelarna, eftersom många leverantörer i större skala i regel har total
anbudsteckning och kan erbjuda kommunen bättre priser för en 100 procentig helhet. En
uppdelning utifrån 80/20-modellen kan leda till endast de lönsamma inköpskategorierna
prioriteras av de stora leverantörerna, och mindre attraktiva kategorier följaktligen inte får
tillräckliga anbud.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang, att motionärens intention om att Falkenbergs
kommun själv ska bestämma omleverantör för 20 % av livsmedelsinköpen inte är förenligt
med Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt riskerna ökar för att avtal inte kan
tecknas på grund av bristande lönsamhet för leverantören, anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.
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§ 240
Samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd
Falkenberg-Varberg; nu fråga om revidering.
(KS § 317) KS 2017-555
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Godkänna reviderat samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd FalkenbergVarberg, under förutsättning av att Varbergs kommun fattar ett likalydande beslut.
2 Godkänna att reglementets § 3 ”Personuppgiftsansvar” och § 7 ”Sammansättning”
ändras i enlighet med vad som anges i samverkansavtalet, att gälla fr.o.m. den 1 januari
2019, under förutsättning av att Varbergs kommun fattar ett likalydande beslut.
3 Det ska i samverkansavtalets § 3 framgå att utseende av förvaltningschef ska ske i
samråd med Falkenbergs kommun och § 15 framgå att smärre ändringar eller tillägg till
avtalet kan fastställas av ägarsamrådet, annars av fullmäktigeförsamlingarna.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna reviderat samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd FalkenbergVarberg, under förutsättning av att Varbergs kommun fattar ett likalydande beslut.
2 Godkänna att reglementets paragraf 3 ”Personuppgiftsansvar” och 7 ”Sammansättning”
ändras i enlighet med vad som anges i samverkansavtalet, att gälla fr.o.m. den 1 januari
2019, under förutsättning av att Varbergs kommun fattar ett likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-29
Reviderat samverkansavtal Gemensam överförmyndarnämnd Falkenberg - Varberg,
2017-11-29
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd Varberg - Falkenberg
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun och Varbergs kommun ingick 2012 ett samverkansavtal för
gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden inrättades fr.o.m. 2015. Nuvarande
samverkansavtal gäller t o m den 31 december 2018. Uppsägning av avtalet kan ske av
envar av kommunerna genom skriftlig uppsägning. Uppsägning ska ske senast ett år före
den löpande avtalstidens utgång och om så inte sker förlängs avtalet med fyra år i taget.
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Med anledning av det sistnämnda kring uppsägning har samråd genomförts mellan de båda
kommunerna, varvid frågan om fortsatt samarbete diskuterats. Vid samrådet framgick att
båda kommunerna ställde sig positiva till ett fortsatt samarbete. I samband med denna
avstämning har samarbetsavtalet gåtts igenom, varvid behov av en del revideringar
uppmärksammats liksom vissa kompletteringar. Med anledning av detta har ett reviderat
förslag till samarbetsavtal tagits fram och godkänts vid samrådet i november 2017. Som
följd av revideringarna finns även behov av smärre justeringar i reglementet. De ändringar
som krävs där gäller dels en redaktionell ändring beträffande personuppgifter. Ändringen
beror på ändrad lagstiftning; personuppgiftslagen kommer att ersättas av
dataskyddsförordningen. Vidare måste nämndens sammansättning justeras med hänsyn till
kommunallagens utformning, vilket medför att § 7 i reglementet måste ändras på
motsvarande sätt som anges i samarbetsavtalet. Ändringen i reglementet införs fr.o.m. den
1 januari 2019, då det nya avtalet börjar gälla.
Ekonomi
Det reviderade samverkansavtalet medför ingen förändring i förhållande till dagens
samverkansavtal.
Övervägande
Båda kommunerna har uttalat att man anser samverkan kring överförmyndarfrågor lett till
en bättre kvalitet och stabilitet, varför en fortsatt samverkan känns angelägen.
Revideringarna och kompletteringarna medför en ökad tydlighet i samverkansavtalet och
klargör kommunernas avtalsförhållande.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Per Svensson (S), att det i
samverkansavtalets § 3 ska framgå att utseende av förvaltningschef ska ske i samråd med
Falkenbergs kommun, samt att det i samverkansavtalets § 15 framgår att smärre ändringar
eller tillägg till avtalet kan fastställas av ägarsamrådet, annars av
fullmäktigeförsamlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C)
yrkande.
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§ 241
Antagande av pensionsriktlinje.
(ARGUS § 53, KS § 311) KS 2017-308
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Upphäva befintlig pensionspolicy.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-09
Arbetsgivarutskottet 2017-10-19, § 53
Förslag till pensionspolicy
Pensionspolicy, 2009-09-24
Sammanfattning av ärendet
Den av kommunfullmäktige antagna pensionspolicyn från 2009-09-24 (senast reviderad
2012-07-19) är i behov av översyn och revidering. Bland annat saknas de nya
pensionsavtalen AKAP-KL som kom 2014 (för de som är födda 1986 och senare) och
OPF-KL som kom 2015 (för förtroendevalda) i policyn. Falkenbergs Energi AB omfattas
inte av pensionsriktlinjen då de till skillnad mot kommunen i övrigt omfattas av
pensionsavtalet PA-KFS 09 och är medlemmar i KFS.
Förslaget har förhandlats i den Centrala Samverkanskommittéen 2017-10-11. Riktlinjen
har anpassats efter mallen för riktlinjer enligt kommunens styrdokument.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte medföra ökade kostnader eftersom kostnaderna kommer omfördelas
mellan förmånerna i pensionsriktlinjen.
Övervägande
Den av kommunfullmäktige antagna pensionspolicyn från 2009-09-24 bör upphävas då det
föreligger förslag på antagande av pensionsriktlinjer av kommunstyrelsen. Riktlinjen är
kommunövergripande, förenlig med kommunens nya struktur för styrdokument samt
relevant kopplad till gällande kommunorganisation. Då pensionspolicyn föreslås upphävas
till förmån för antagandet av en riktlinje som föreslås antas av kommunstyrelsen kan
arbetsgivaren ges större möjlighet att effektivt åtgärda områden i riktlinjen som kan vara i
behov av förändring utifrån kommunens verksamheter eller vid nya pensionsavtal.
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Att översynen har dröjt beror på att personalavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen
har avvaktat beslut i Sveriges riksdag efter pensionsberedningens slutbetänkande Åtgärder
för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25). Även om det ännu inte är fattat ett riksdagsbeslut är
det emellertid viktigt att Falkenbergs kommun påbörjar arbetet med att hitta lösningar för
att få medarbetarna till att kunna ges möjlighet att arbeta längre.
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§ 242
Utdelning 2018 från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs
Stadshus AB. (AU § 354, KS § 330) KS 2015-113
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Befullmäktiga bolagstämman i Falkenberg Energi AB att fatta beslut om utdelning om
31 mkr till Stadshus AB, våren 2018, baserat på balansräkningen i Falkenberg Energi
AB per 2017-12-31.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-01
Kommunfullmäktige 2015-11-24, § 190, Utdelning från Falkenberg Energi AB till
Falkenbergs Stadshus AB.
Sammanfattning av ärendet
Efter presentation av uppdraget god ekonomisk hushållning inför kommunstyrelsen
2015-09-08 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten för utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av
gällande ägardirektiv och avkastningskrav. Besluten utgår från utdelningsbara medel i
Falkenberg Energi AB; 2015-12-31, 2016-12-31 samt 2017-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 att under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31
mkr från Falkenberg Energi AB till Stadshus AB som vidareutdelas till Falkenbergs
kommun. Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018.
Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen, när Stadshus AB vidareutdelat 31 mkr till kommunen,
kan minska sin planerade upplåning motsvarande mycket och därmed minska
räntekostnaderna.
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Övervägande
Efter att ha analyserat Falkenberg Energi ABs prognos för tertial 2 2017 finns det inga
hinder för bolaget att dela ut 31 mkr 2018. Utdelningen (nr 2 av planerade 3) till
kommunen 2017, baserad på utdelningsbara medel i bokslutet 2016-12-31, blev 15 mkr
och inte 31 mkr på grund av att Stadshus AB inte hade mer utdelningsbara medel. Det bör
därför övervägas om utdelning även skall ske vid ett fjärde tillfälle, 2019 baserad på
utdelningsbara medel 2018-12-31. Förslagsvis görs en översyn av möjligheterna efter T2
2018.
Innan beslut om utdelning fattas på bolagstämman 2017 och 2018 ska fullmäktige ge
bolagstämman mandat att fatta beslut om utdelning 2017 respektive 2018.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Tore Holmefalk (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 243
Delårsrapport 2017 från Räddningstjänsten Väst.
(AU § 356, KS § 334) KS 2017-474
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att Räddningstjänsten Västs delårsrapport per 2017-08-31 har
inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-13
Räddningstjänsten Väst 2017-10-09, § 25
Räddningstjänsten Väst, Delårsrapport 2017
Kommunalförbundsrevisionen, Utlåtande avseende delårsrapport, 2017-10-09
Pricewaterhouse Coopers, Granskning av delårsrapport 2017, oktober 2017
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten Väst har inkommit med 2017 års delårsrapport. Delårsrapporten
förmedlar en beskrivning av förbundets verksamhet och hur utvecklingen förlöpt under
perioden, 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 att delårsrapporten i allt väsentligt är
upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Revisionen anser emellertid
att det är oklart i vilken grad de övergripande verksamhetsmålen kommer att uppnås och
rekommenderar därför att redovisningen av utvecklingsmål kompletteras med vidtagna och
planerade åtgärder. Med ledning av vad som framgår i delårsrapporten har revisionen
ingen avvikande uppfattning avseende måluppfyllelse för verksamhetsmålen.
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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§ 244
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 359, KS § 340) KS 2017-269
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-15
Rapport 2017-11-15
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.
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§ 245
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. (AU § 360, KS § 341) KS 2017-270
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-15
Rapport 2017-11-15
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december redogöra för de medborgarförslag som ännu
inte beslutats om i kommunfullmäktige.
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§ 246
Val av två (2) huvudmän vid Falkenbergs Sparbank för tiden från
Sparbanksstämman 2018 till och med Sparbanksstämman 2022.
KS 2017-536
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Charlotte Björkheim (C) till huvudman vid Falkenbergs Sparbank för tiden från
Sparbanksstämman 2018 till och med Sparbanksstämman 2022.
2 Utse Dan Andersson (M) till huvudman vid Falkenbergs Sparbank för tiden från
Sparbanksstämman 2018 till och med Sparbanksstämman 2022.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-13
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen ska föreslå kommunfullmäktige utse två (2) huvudmän vid Falkenbergs
Sparbank för tiden från Sparbanksstämman 2018 till och med Sparbanksstämman 2022.
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§ 247
Val av tre (3) ledamöter och en (1) ersättare för Eftra socken och
två (2) ledamöter och en (1) ersättare för Slöinge socken till
Stiftelsen Svenstorpsgåvan för 2018. KS 2017-536
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Mats Nilsson (C) till ledamot för Eftra socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan för
2018.
2 Utse Gunnel Törnsgård (M) till ledamot för Eftra socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan
för 2018.
3 Utse Bo-Christer Svensson (S) till ledamot för Eftra socken till Stiftelsen
Svenstorpsgåvan för 2018.
4 Utse Kerstin Jahn (M) till ersättare för Eftra socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan för
2018.
5 Utse Mats Gustafsson (C) till ledamot för Slöinge socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan
för 2018.
6 Utse Tore Bengtsson (S) till ledamot för Slöinge socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan
för 2018.
7 Utse Runar Kaattari (S) till ersättare för Slöinge socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan
för 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-13
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen ska föreslå kommunfullmäktige utse tre (3) ledamöter och en (1) ersättare
för Eftra socken och två (2) ledamöter och en (1) ersättare för Slöinge socken till Stiftelsen
Svenstorpsgåvan för 2018.
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§ 248
Val av en (1) revisor och en (1) ersättare för revisorn till
Boföreningen Lönnen för 2018. KS 2017-536
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Jan Johansson till revisor till Boföreningen Lönnen för 2018.
2 Utse Gösta Svensson till ersättare för revisorn till Boföreningen Lönnen 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-13
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen ska föreslå kommunfullmäktige utse en (1) revisor och en (1) ersättare för
revisorn till Boföreningen Lönnen för 2018.
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§ 249
Val av en (1) revisor och en (1) ersättare för revisorn till
föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a för 2018. KS 2017-536
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Lars Agbrant till revisor till föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a för 2018.
2 Utse Gösta Svensson till ersättare för revisorn till föreningen Folkets Hus i Falkenberg
u p a för 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-13
Sammanfattning av ärendet
Valberedningen ska föreslå kommunfullmäktige utse en (1) revisor och en (1) ersättare för
revisorn till föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a för 2018.
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§ 250
Avsägelse från Louise Ekstrand (SD) från uppdraget som ledamot
i socialnämnden. KS 2017-575
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Louise Ekstrand (SD) entledigande från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
2 Utse Kerstin Klang (SD) som ny ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Louise Ekstrand (SD) har 2017-12-07 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
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§ 251
Avsägelse från Kristina Hallberg (V) från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen. KS 2017-595
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Kristina Hallberg (V) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen
2 Utse Åke Andersson (V) som ny ersättare i kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kristina Hallberg (V) har 2017-12-15 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
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§ 252
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2018 med angivande av samtliga
ärenden skall införas i Hallands Nyheter.
2 Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2018 med angivande av samtliga
ärenden ska införas i Falkenbergsposten.
3

Annons med enbart angivande av tid och plats skall införas i Hallandsposten.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden för år 2018 föreligger.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Sara-Lena Bjälkö (SD), Mikael Hallberg (V), att
annons om fullmäktiges sammanträden under år 2018 med angivande av samtliga ärenden skall
införas i Hallands Nyheter och Falkenbergsposten, samt att annons med enbart angivande av tid
och plats skall införas i Hallandsposten.
Jan Berge (MP) yrkar, med instämmande av Per Svensson (S), att annons om fullmäktiges
sammanträden under år 2018 med angivande av samtliga ärenden skall införas i
Falkenbergsposten, samt att det i annons med enbart angivande av tid och plats ska införas i
Hallands Nyheter och Hallandsposten.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) med fleras yrkande mot Jan Berges (MP)
med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C)
med fleras yrkande.
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§ 253
Meddelanden och anmälningar
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens beslut 2017-11-29 fastställande av valkrets- och valdistriktsindelning i
Falkenbergs kommun. KS 2017-318
Redaktionell rättelse i budgetdokument budget 2018-2020. KS 2017-513
Länsstyrelsens protokoll 2017-12-08 utvisande att Andreas Wihlborg (S) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Ero Ahola (S). KS 2017-532
Länsstyrelsens protokoll 2017-12-08 utvisande att Åsa Norberg (S) utsetts till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ellinor T. Nilsson (S). KS 2017-533
Länsstyrelsens beslut 2017-12-15 att överprövning av detaljplan för Vitan 7 m.fl. inte ska
ske. KS 2012-2
Länsstyrelsens beslut 2017-12-15 att överprövning av detaljplan för del av Hjortsberg 3:37
m.fl. inte ska ske. KS 2013-423
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