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§ 184
Allmänhetens frågestund. KS 2017-116
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 185
Information om Patientnämndens verksamhet. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Eva Larsson (MP), ordförande, patientnämnden och Anita Henriksson, nämndsekreterare,
patientnämnden informerar om nämndens verksamhet.
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§ 186
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Sara-Lena Bjälkö (SD) ställer en fråga till Mari-Louise Wernersson (C) om vilket
förtroende som finns för henne med anledningen av barn- och utbildningschefens avsked.
Mari-Louise Wernersson (C) besvarar frågan.
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§ 187
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Majvor Wallin (S); Motion – Närproducerad mat och färre transporter. KS 2017-472
Majvor Wallin (S); Motion – Bostadsbyggande i hela kommunen. KS 2017-473
Kerstin Angel (C); Motion – Inför Huskurage. KS 2017-491
Lars Fagerström (L); Motion – Fria bussresor för äldre. KS 2017-503
Per Sjövall (V), Mikael Hallberg (V); Motion – Familjecentral på Sloalyckan.
KS 2017-507
Marcus Dufwa (S); Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan. KS 2017-508
Stig Agnåker (C); Motion – Bygg en cykelväg på Fajansvägen. KS 2017-509
Lars Fagerström (L); Motion – Behöver Falkenberg en kommunchef. KS 2017-510
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§ 188
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag – Belysning av återvinningsstationer. KS 2017-441
(Anders Källström prestenterar sitt förslag)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
____________________________

b) Medborgarförslag – Bygg ut Ätranskolan. KS 2017-446
(Sara Ljungström presenterar sitt förslag)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för
handläggning och beslut
____________________________

c) Medborgarförslag – Bygg en park för sparkcykel/kickbike. KS 2017-447
(Anton Myrén presenterar sitt förslag)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut.
____________________________

d) Medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Willysrondellen och Långås.
KS 2017-453
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
____________________________
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e) Medborgarförslag – Åtgärder för miljömål "Hav i balans samt levande kust och
skärgård". KS 2017-460
(Anders Källström presenterar sitt förslag)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
____________________________

f)

Medborgarförslag – Årligt återkommande barnkarneval. KS 2017-470
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
____________________________

g) Medborgarförslag – Ungdomsgård i Slöinge. KS 2017-476
(Lina Kling presenterar sitt förslag)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut.
____________________________
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§ 189
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 190
Motion – Bättre förutsättningar för byggnation i våra mindre orter.
(AU § 301, KS § 275) KS 2017-275
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom effekten av prissänkningen skulle innebära en ekonomisk
förlust för kommunen samt att åtgärden endast bedöms ha en marginell effekt på
slutpriset vid nybyggnation och därmed inte kan ses som effektivt för att uppnå ny
bostadsbyggnation.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-21
Motion om bättre förutsättningar för byggnation i våra mindre orter, 2017-05-16
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) föreslår i en motion en halvering av priset på kommunala bostadstomter
till salu i ett antal specificerade orter på landsbygden. Motivet är att försöka öka
efterfrågan på tomterna och därigenom kanske få igång ny bostadsbyggnation.
Samhällsbyggnadsavdelningen har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och menar
att effekten av prissänkningen skulle innebära en förlust för kommunen. Vidare skulle
åtgärderna även bara ha en marginell effekt på slutpriset vid nybyggnation varför en
sänkning inte ses som effektivt för att uppnå ny bostadsbyggnation. Därför bör motionen
avslås.
Ekonomi
Motionens förslag påverkar kommunens ekonomi i form av ökade kostnader då kommunen
redan lagt ner kostnaderna för att ta fram de utpekade tomterna, varför en förlust skulle
uppstå som måste finansieras. Det begränsar den ekonomiska möjligheten till att ta fram
och genomföra nya detaljplaner i framtiden.
Övervägande
Motionen listar 14 orter på landsbygden med kommunala villatomter samt föreslår att i 13
av dessa ska priserna halveras. Slöinge är orten som står listad men inte omfattas av
förslaget. I 12 av de 13 orterna kostar villatomterna 100 000 kr eller lägre, vilket ger att en
halvering av villatomtpriserna skulle resultera i en prisminskning till slutkund på mellan
37 500 kr till 50 000 kr. I den sista orten, Morup, skulle förslaget innebära en
prisminskning på 175 000 kr per tomt.
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Totalt skulle förslaget innebära en nedskrivning av kommunens intäkter till
exploateringsverksamheten på ca 3 mkr. Pengar som tagits från andra vinstdrivande projekt
och som används till att bekosta nya exploateringsprojekt.
I tomtpriset ingår både själva markkostnaden inklusive detaljplan samt anslutningsavgift
för gatuanslutning. Tre utgifter som kommunen redan finansierat. Prissänkningen skall
också sättas i paritet med övriga utgifter så som anslutningsavgifter för vatten, spillvatten
och dagvatten och elanslutning. VIVAB:s vägledande beräkning för anslutning av en tomt
som är 800 kvm är en anslutningsavgift på 137 875 kronor. Elnätsanslutningsavgiften från
E.on (vilket omfattar 12 av de 13 orterna) är som lägst 27 625 kr. Övriga
anslutningsavgifter för tomterna är med andra ord minst 165 500 kr, vilket gör att i 12 av
de 13 listade orterna är anslutningsavgiften högre än tomtpriset, i 6 av de 13 orterna är
anslutningsavgiften mer än dubbelt så hög jämfört med tomtpriset. Det är då innan den
föreslagna sänkningen av villatomtpriserna. Till totalkostnaden, utöver villatomtpriset och
anslutningsavgifter, tillkommer även själva bostadsbyggnationen, varför tomtpriset bara är
en bråkdel av totalkostnaden.
I kommunen pågår ett arbete med att bättre marknadsföra de villatomter som finns till salu.
Hittills under 2017 har 20 villatomter sålts, varav 1 hade omfattats av förslaget. 2016
såldes totalt 19 tomter, varav 5 var i orter som hade omfattats av förslaget. I dagsläget finns
det därutöver intressenter till varsin tomt i 4 av de orter som omfattas av förslaget. Sänkta
tomtmarkpriser får också en negativ dominoeffekt på värdet på det befintliga beståndet.
Sammantaget anses förslaget inte bidra till mer än en marginell nytta, vilken skulle tillfalla
de som köper en villatomt. Det är förstås individuellt men troligtvis hade presumtiva
köpare köpt en tomt även till ordinarie pris utan den föreslagna prissänkningen.
Yrkanden
Per Svensson (S), Bengt Hackberg (S), Dahn Persson (S) och Mikael Hallberg (V) yrkar
bifall till motionen.
Tore Holmefalk (C), Ingemar Johansson (C), Sara-Lena Bjälkö (SD), Claës-L Ljung (M)
och Per Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalk (C) yrkande mot Per Svensson (S)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Nej-röst i enlighet med Per Svenssons (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med 28 Ja-röster mot 20 Nej-röster, 2 frånvarande, 1 vakant, så
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 190

Reservationer
Jan Dickens (S), Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcus Dufwa (S), Majvor Wallin
(S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson (S), Bengt Hackberg (S),
Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Rebecka
Kristensson (S), Gabriella Geertinger (S), Lennart Torstensson (S), Per-Gunnar Andersson
(S), Irhan Kasic (S) och Sara Grimpe Wernersson (S) reserverar sig till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
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§ 191
Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och
småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg.
(AU § 303, KS § 276) KS 2017-144
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att Falkenbergs kommun redan verkar för att få till stånd en etablering av en
KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling, i enlighet med
motionärens förslag.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-29
Motion om etablering av KY/YH- utbildning för mathantverk och småskalig
livsmedelsförädling i Falkenberg, 2017-03-14
Falkenbergs Näringsliv AB 2017-05-16, § 19
Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-21, § 126
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-08
Sammanfattning av ärendet
Shlomo Gavie (C) har inkommit med en motion om att berörda i kommunförvaltningen
ska uppdras att verka för att snarast etablera en KY/YH-utbildning (utbildningar med teori
i kombination med praktik) för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i
Falkenberg. Motionären menar att livsmedelsförädling i allt högre grad är ett etablerat
inslag i kommunen på senare tid, exempelvis i form av Falkenbergs matdagar och
konceptet Falkenbergs skafferi. Genom att skapa och sprida kunskap om mat och
mathanverk anser motionären att Falkenbergs kommun genom en KY/YH-utbildning kan
attrahera människor och företag till att medverka i utvecklingen av såväl tätorten som
landsbygden.
Falkenbergs Näringsliv AB (FNAB) och barn- och utbildningsnämnden har beretts
möjlighet att yttra sig över motionen. FNAB låter meddela att en utbildning för
mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenbergs kommun är väl
överensstämmande med ambitionen om etableringar av eftergymnasial utbildning i
kommunen, samt viljan att positionera Falkenberg som en matdestination. FNAB:s roll i
samband med arbetet för att verka för en KY/YH-utbildning i Falkenbergs kommun är att
motivera näringslivets aktivitet och engagemang i sammanhanget.
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Barn- och utbildningsnämnden låter meddela att Kompetenscentrum sedan länge varit
aktiv i den fråga motionären lyfter, det vill säga verka för att möjliggöra för etablering av
eftergymnasial utbildning inom livsmedelsområdet.
Utbildningsformerna erfordrar att arbetsmarknaden erbjuder arbetstillfällen i anslutning till
utbildningen. Trots ett avslagsbesked senast från Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning
avser barn- och utbildningsförvaltningen att på nytt ansöka om utbildningsetablering.
Ekonomi
Eftersom Falkenbergs kommun genom barn- och utbildningsnämnden och FNAB redan
idag arbetar med motionärens intention kommer den kommunala ekonomin inte att
påverkas av ett beslut i enlighet med motionärens förslag.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar motionärens intresse för livsmedelsförädling,
och ser värdet av att Falkenbergs kommun skulle kunna bygga vidare på det framgångsrika
konceptet som framstående kommun för mathantverk och livsmedelsförädling. Att etablera
en KY/YH-utbildning i enlighet med vad motionären föreslår kan generera en fortsatt
positiv effekt för företagsamheten inom området.
Utifrån barn- och utbildningsnämnden och FNAB:s yttranden över motionen framgår
emellertid att de förslag som presenteras av motionären – att berörda i
kommunförvaltningen ska uppdras att verka för att snarast etablera en KY/YH-utbildning
för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg – redan utförs.
Exempelvis genomfördes under 2013 en förstudie med direktiv att kartlägga målgrupp och
företagsintresse för etablering av en utbildning inom livsmedelsförädling i Falkenbergs
kommun. Förstudiens syfte var att utgöra beslutsunderlag för en satsning på högre
utbildning inom livsmedelsområdet. Det föreligger en tydlig linje mellan motionärens
intention kopplat till genomförd förstudie, men även till det pågående arbete för att etablera
en KY/YH-utbildning. Bland annat har Falkenbergs kommun genom Kompetenscentrum
ansökt 2015 och 2016 om etablering, vilka dock inte beviljats av Myndigheten för
yrkeshögskoleutbildning. I september 2017 har Kompetenscentrum på nytt ansökt om
utbildningsetablering, vilken är kompletterad och reviderad utifrån föregående års
ansökningar med en inventering av utbildningsnivå och möjliga arbetstillfällen. En
förutsättning för etablering handlar bland annat om möjligheten för den studerande att
erbjudas anställning efter examen. Om förbindelser därför inte lyckas knytas mellan
utbildningsplatsen och arbetsgivare bedöms inte heller 2017 års ansökan att beviljas, vilket
är ett tecken på att kommunen i denna fråga är styrda av de reella arbetsmarknadsbehoven.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang samt det faktum att kommunen sedan flera år
kontinuerligt arbetar för en etablering av KY/YH-utbildning enligt motionärens förslag,
anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad.
Yrkande
Shlomo Gavie (C) och Per Svenssons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
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§ 192
Motion - Försöksverksamhet med differentierade biljettpriser.
(AU § 266, KS § 278) KS 2017-290
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela Hallandstrafiken att de i samband med att de upphandlar biljettsystem väljer
ett system som är flexibelt och tillåter största möjliga antal betalningsmetoder. Detta bör
medföra att systemet även blir så flexibelt att det kan hantera alla former av
tilläggsbeställningar som kommunerna kan tänkas ha.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-14
Motion om försöksverksamhet med differentierade biljettpriser
för bussresenärer, 2017-05-24
Tekniska nämnden 2017-08-30, § 89
Sammanfattning av ärendet
Stig Agnåker (C) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun på försök ska
införa differentierade biljettpriser vid enkelresor för bussresenärer vid olika tider under
dygnet. Motionären menar att ett system med lägre biljettpriser vid lågbeläggning i
kollektivtrafiken skulle kunna möjliggöra för bland andra pensionärer och ungdomar att
åka buss mot en lägre avgift, vilket skulle kunna öka bussåkandet. Bussåkandet skulle
också kunna utjämnas under dagen då det blir billigare att åka vid andra tillfällen än under
rusningstid.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att föreslå kommunfullmäktige besluta om
motionens förslag. Nämnden föreslår att motionen ska avslås eftersom Hallandstrafikens
nuvarande biljettsystem har tekniska begräsningar vad gäller möjligheten för
differentierade biljettpriser avseende enkelresor. Av tekniska nämndens yttrande i övrigt
framgår att Hallandstrafikens ambition är att skapa en tydlig, enkel och logisk prissättning.
Hallandstrafiken erbjuder kommunerna tillköpsmöjligheter för periodkort, men inte
biljetter för enkelresor. Det pågår emellertid ett upphandlingsarbete för nytt betalsystem
som planeras vara i drift inom två år och som bygger på samarbete med andra
länstrafikbolag med målet vara mer flexibelt och kundorienterat. Det nya biljettsystemet
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kommer att medge utökade möjligheter för kommunerna att köpa till färdbevis som ger
invånarna eller delar av invånarna i kommunen helt eller delvis prisreducerade resor.
Ekonomi
Hallandstrafiken kan i nuläget inte redovisa kostnadsgraden för ett eventuellt tillköp av
reducerat biljettpris för enkelresor, eftersom dagens biljettsystem inte medger ett sådant
tillköp.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärens vilja att förbättra resandet med
kollektivtrafik utifrån kundernas hänseende och även med hänsyn till den beläggning som
kan vara rådande på bussarna under rusningstider. Dock konstaterar
kommunstyrelseförvaltningen, likt tekniska nämnden, att Hallandstrafikens nuvarande
biljettsystem inte möjliggör för införlivandet av motionärens förslag. Vad som
länstrafikbolagen framöver kan erbjuda på området är dock ännu inte klarlagt och således
ingenting som kan beaktas i nuläget. Därmed föreslås att motionen avslås.
Yrkande
Stig Agnåker (C), Lars Fagerström (L), Ingemar Johansson (S), Sara-Lena Bjälkö (SD) och
Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 193
Kommunens delårsrapport, tertial 2 2017.
(AU § 280, KS § 251) KS 2017-140
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna kommunens delårsrapport för tertial 2, januari – augusti 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-05
Delårsrapport kommunen januari – augusti 2017
Delårsrapport kommunens nämnder januari-augusti 2017
Revisorernas granskning av delårsrapport tertial 2
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med
augusti 2017.
Anteckning
Jan Fritz, ekonomichef och Paulina Claesson, utvecklingschef, redovisar kommunens
delårsrapport, tertial 2. Därefter redogör Gösta Svensson (S), kommunrevisor, för
granskning av delårsrapport 2017.
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§ 194
Exploateringsavtal avseende detaljplan för Hjortsberg 3:37.
(AU § 230, KS § 222, KF § 170, KS § 257) KS 2017-376
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Minoritetsåterremittera ärendet med anledning av att kommunen riskerar en överklagan.
Dessa eventuella kostnader ska utredas.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-07-06
Exploateringsavtal nr 222, 2017-05-23
Förslag till ny detaljplan för Hjortsberg 3:37 – Behandlas parallellt med detta
exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal med ägaren
till fastigheten Hjortsberg 3:37 (stugägareföreningen. Sillen och Sjötungan ek. för.) inför
antagandet av detaljplanen för Hjortsberg 3:37. Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden
för genomförandet av detaljplanen som åvilar exploatören. Bland annat ska exploatören
bekosta fastighetsregleringar, bullervall och del av omprövning av en samfällighet inom
detaljplaneområdet.
Exploatören ska erlägga en exploateringsavgift om 98 000 kr. Exploateringsavgiften
motsvarar kostnader för anläggandet av en bullervall inklusive plantering inom det
detaljplanerade området. Exploatören ska även kostnadsfritt överlåta i detaljplanen angiven
allmän platsmark, till kommunen. Exploatören överlåter även de delar av Hjortsberg 3:37
och 3:39 (utanför exploateringsområdet) som idag är planlagd som allmän plats utmed
Krokvägen, Odenvägen och Baldersvägen. I övrigt innehåller exploateringsavtalet
sedvanliga villkor.
Ekonomi
Kommunen erhåller en exploateringsavgift om 98 000 kr som motsvarar kostnaden för
anläggandet av en bullervall inklusive plantering. Kommunen ska till hälften bekosta
utredning av samfälligheten Hjortsberg 4:1 samt hälften av kostnaderna för
fastighetsreglering gällande den allmänna platsmarken.
Yrkanden
Dahn Persson (S) med instämmande från Per Sjövall (V) yrkar återremiss på § 194 och §
195 med anledning av att kommunen riskerar en överklagan. Dessa eventuella kostnader
ska utredas.
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Tore Holmefalk (C) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:
Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 222 med stugägareför. Sillen och Sjötungan
ekonomisk förening baserat på detaljplaneförslag för Hjortsberg 3:37.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om beslut ska fattas idag mot Dahn Perssons (S)
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst om beslut ska fattas idag.
Nej-röst i enlighet med Dahn Perssons (S) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med 24 Ja-röster mot 21 Nej-röster, 3 avstår, 2 frånvarande, 1
vakant, så beslutar kommunfullmäktige minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med
Dahn Perssons (S) återremissyrkande.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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§ 195
Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. – Antagande.
(AU § 231, KS § 223, KF § 171, KS § 258) KS 2013-423
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Minoritetsåterremittera ärendet med anledning av att kommunen riskerar en överklagan.

Dessa eventuella kostnader ska utredas.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen 2017-08-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 § 231
Översiktskarta
Plan- och illustrationskarta 2017-08-29
Planbeskrivning 2017-08-29
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat och haft
förslag till detaljplan för Hjortsberg 3:37 m.fl. ute för samråd och granskning. Syftet med
planförslaget är att planlägga för bostadsändamål, en villatomt, på del av Hjortsberg 3:37.
Resterande del planläggs för allmänplats Park, avslutningen av Odenvägen ges en
vändplats och bullervallen mellan camping och bostadsområdet förlängs. I
delöversiktsplanen för Falkenbergs centralområde, från 2007, redovisas området som
Natur. Förslaget ligger i linje med en av översiktsplanens från 2014 huvudstrategier –
Förstärk Falkenbergs stad genom att förtäta bebyggelsen. Området ligger inom utpekat
riksintresse för friluftsliv. Planarbetet tas fram som standardförfarande (PBL kap 5 § 7).
Ekonomi
Planavtalet påverkar inte nämndens ekonomi då sökanden står för 100 % av
plankostnaderna.
Övervägande
Några intilliggande boende och verksamhet har en del synpunkter på förslaget. Två
närboende och angränsande Skrea camping motsätter sig att planförslaget godkänns.
Närboende anser att kommunen har lovat att det aktuella grönområdet inte ska bebyggas.
Missuppfattningen grundar sig troligen i att kommunen i olika planer sedan 1941 har gett
grönområdet samma utbredning och användning (allmän platsmark natur) vilket i praktiken
inneburit ett byggförbud. Att kommunen nu ändrar ståndpunkt och tillåter en bostadstomt
på en liten del av grönområdet har därför väckt en del upprörda känslor.
Man pekar även på bristen på grönområden längs Skrea strand och att området i
Falkenbergs grönstrukturstrategier som antogs av Kommunstyrelsen 2015-04-07 § 108 är
utpekat som ”Bristområde på grönytor och grönområden”.
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Skrea camping känner bland annat oro för att verksamheten riskerar att inskränkas vid
klagomål från nya bostäder. Införda åtgärder i planförslaget är att tidigare beslutat
skyddsavstånd om 40 meter mellan camping och bostäder uppfylls samt krav på
uppförande av bullervall mellan bostäder och camping.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planhandlingarna godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Yrkanden
Dahn Persson (S) med instämmande från Per Sjövall (V) yrkar återremiss på § 194 och §
195 med anledning av att kommunen riskerar en överklagan. Dessa eventuella kostnader
ska utredas.
Tore Holmefalk (C) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:
Anta detaljplan för Hjortsberg 3:37 m.fl.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om beslut ska fattas idag mot Dahn Perssons (S)
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst om beslut ska fattas idag.
Nej-röst i enlighet med Dahn Perssons (S) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med 24 Ja-röster mot 21 Nej-röster, 3 avstår och 2 frånvarande, 1
vakant, så beslutar kommunfullmäktige minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med
Dahn Perssons (S) återremissyrkande.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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§ 196
Växthuset 9 m.fl. – Godkännande av exploateringsavtal.
(AU § 270, KS § 260) KS 2017-450
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal för genomförande av detaljplan
Växthuset 9 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-09-27
Exploateringsavtal för Växthuset 9 m.fl., 2017-09-20
Sammanfattning av ärendet
Ramen för genomförande av detaljplanen för Växthuset 9 m.fl. tryggas genom tecknandet
av föreslaget exploateringsavtal. Avtalet innebär att ett antal olika fastighetsregleringar
skall tecknas i separata avtal, vilka tas upp som separata ärenden. Exploateringsavtalet
reglerar även att exploatören bekostar förändringar på allmän platsmark, vilka beställs
genom kommunens försorg.
Sedan tidigare finns ingånget plankostnadsavtal vilket reglerar framtagandet av
detaljplanen.
Ekonomi
Förslaget förväntas ha en positiv effekt på kommunens ekonomi då viss kommunal mark
ska försäljas till exploatören samt att genomförandet av detaljplanen har flera övergripande
positiva aspekter så som bättre tillgänglighet.
Övervägande
Exploateringsavtalet är framförhandlat mellan exploatören och kommunens mark- och
exploateringsenhet.
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§ 197
Växthuset 9 m.fl. detaljplan – Antagande.
(AU § 271, KS § 261) KS 2015-164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta det reviderade planförslaget.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-22
Utlåtande över granskningsutställning, 2017-09-07
Planförslag, granskningsutställning, plan- och illustrationskarta samt planbeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Granskningsutställning har genomförts kring förslag till detaljplan. Planförslaget bedöms
nu i princip vara klart för antagande. Kommunstyrelsen beslutade oktober 2015 ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda ett planarbete kring Växthuset 9 med
omgivningar. Syftet var att pröva möjligheten att uppföra en hög byggnad innehållande
framförallt bostäder och hotell.
Planförslag var under november 2016 föremål för samråd och var därefter under maj-juni
2017 utställt för granskning. Inför granskningsutställningen hade planförslaget reviderats
och kompletterats något och kompletterande trafikutredningar hade tagits fram. Under
granskningsremissen inkomna synpunkter finns nu sammanställda och kommenterade i ett
utlåtande, daterat 2017-09-07. Utlåtandet innehåller även förslag till vissa smärre
förändringar av planförslaget.
Ekonomi
Samtliga kostnader för planarbetet belastar exploatören via tecknat avtal.
Övervägande
Med anledning av bland annat inkomna synpunkter föreslås vissa mindre revideringar och
kompletteringar göras inför antagandet. Sålunda föreslås följande:
- Planbestämmelsen m1 flyttas till egenskapsbestämmelser för allmän plats.
- Genomförandebeskrivningen kompletteras så att det blir tydligt att kommunen har rätt
att lösa in den allmänna platsmarken och hur avvägningen har gjorts mellan olika
intressen. Vidare justeras genomförandebeskrivningen gällande ersättning för inlöst
mark.
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- Rättelse görs i texten om fastighetsbildning. Växthuset 9 ändras till Växthuset 8.
- Servitut till förmån för Växthuset 4 som föreslås upphävas, redovisas i
fastighetskonsekvenskartan tillsammans med en avvägning mellan olika intressen samt
en beskrivning av hur utfarten istället ska lösas.
- Genomförandebeskrivningen kompletteras med uppgift om vem som ansöker om
fastighetsbildning. Vidare förtydligas beskrivningen av ansvar och huvudmannaskap i
enlighet med Lantmäteriets yttrande. Även plankartan justeras i enlighet med yttrandet.
- Under avsnittet ”Trafik” i planbeskrivningen kompletteras bildtexterna med information
om att dessa är illustrationsförslag.
- Planbeskrivningen kompletteras med informationen i VIVAB’s yttrande.
- Justera plangränsen norr om cirkulationsplatsen.
- Planbeteckning som medger bildande av gemensamhetsanläggning läggs in på
plankartan i anslutning till hotellets entré och parkering.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att det reviderade och kompletterade planförslaget
därefter överlämnas till kommunfullmäktige. I samband med antagandet bör även
exploateringsavtal behandlas.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C), Tore Holmefalk (C), Jan Dickens (S), Jan Berge (MP), Rie
Boulund (M) och Per Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Sjövall (V) yrkar avslag till detaljplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Per Sjövalls
(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mari-Louise
Wernerssons (C) yrkande.
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§ 198
Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB
och Destination Falkenberg AB.
(AU § 305, KS § 267) KS 2017-466
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uttrycka en positiv mening i fråga om att Falkenbergs Stadshus AB beslutar utöka
investeringsbudgeten för färdigställandet av två digitala informationsskyltar till 2,5 mkr.
2 Uttrycka en positiv mening i fråga om Falkenbergs Näringsliv AB:s (FNAB) och
Destination Falkenberg AB:s (DFAB) förfrågan om att flytta investering för
anskaffande av digitala informationsskyltar från FNAB till DFAB.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-06
Falkenbergs Stadshus AB 2017-10-02, § 58
Falkenbergs Näringsliv AB 2017-09-12, § 29
Destination Falkenberg AB 2017-09-19, § 45
Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiven till de kommunala bolagen framgår att beslut av principiell beskaffenhet
eller av annars större vikt ska godkännas av Falkenbergs Stadshus AB, vilket är
koncernmoderbolaget. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana
beslut fattas i verksamheten.
Falkenbergs Stadshus AB har beslutat att godkänna en förfrågan från Falkenbergs
Näringsliv AB (FNAB) och Destination Falkenberg AB (DFAB) att flytta över investering
för anskaffande av digitala informationsskyltar från FNAB till DFAB, under förutsättning
att kommunfullmäktige yttrar sig positivt i ärendet. Vidare beslutar Falkenbergs Stadshus
AB att besluta om en utökad investeringsbudget för färdigställandet av två digitala
informationsskyltar till 2,5 mkr, under förutsättning att kommunfullmäktige yttrar sig
positivt i ärendet.
Ekonomi
Falkenbergs Stadshus AB kommer att besluta om en utökad investeringsbudget för
färdigställandet av två digitala informationsskyltar till 2,5 mkr, under förutsättning att
kommunfullmäktige yttrar sig positivt i ärendet. Det budgeterade priset om 1 mkr per skylt
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kommer att överstigas för den första skylten. Merkostnaden för skylt nummer två är i
dagsläget inte känd då det saknas tillstånd för placeringen.
Övervägande
Syftet med skyltarna är att synliggöra evenemang som händer i Falkenbergs kommun och
är således mer förenligt med ägardirektiven i DFAB, varför investeringen bör flyttas dit
från FNAB. Det är även DFAB som kommer att ansvara för den information som
publiceras. Det är även möjligt att lyfta den ingående momsen om kostnaderna tas i DFAB.
Kommunfullmäktige föreslås därför uttrycka en positiv mening i fråga om Falkenbergs
Stadshus AB:s förfrågan om att utöka investeringsbudget för färdigställandet av två
digitala informationsskyltar, samt FNAB:s och DFAB:s förfrågan om att flytta investering
för anskaffande av digitala informationsskyltar från FNAB till DFAB.
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§ 199
Antagande av sponsringspolicy.
(AU 296, KS § 269) KS 2017-185
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Upphäva befintlig sponsringspolicy.
2 Anta föreliggande förslag till ny sponsringspolicy att gälla från och med 2017-11-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-06
Förslag till sponsringspolicy, 2017-05-10
Kommunstyrelsen 2017-06-13, § 176
Inkomna remissvar, 2017-06-27 - 2017-10-09
Sammanfattning av ärendet
I januari 2017 uppdrog kommunchefen åt kommunstyrelseförvaltningen att se över
kommunens sponsringspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2008. I översynen
konstaterades att det förelåg behov av revidering av sponsringspolicyn, bland annat mot
bakgrund av organisationsförändringar som skett sedan policyns antagande, upprättandet
av platsvarumärket vilket påverkar arbetet kring sponsorsamverkan, samt kommunens nya
struktur för styrdokument. Under våren 2017 har kommunstyrelseförvaltningen i
samverkan med Destination Falkenberg AB arbetat fram ett förslag på ny sponsringspolicy
över samtliga kommunala nämnder, bolag och förbund.
Den föreslagna sponsringspolicyn syftar till att tydliggöra de ramar och förutsättningar
som gäller då kommunens nämnder, bolag och förbund ger och tar emot sponsring. I
förslaget till ny policy framgår bland annat att samverkan mellan kommunen och externa
aktörer är värdefullt och ska ske i sammanhang där Falkenbergs varumärke stärks, vilket
både kan avse platsen och kommunorganisationen. Sponsring föreslås företrädesvis rikta
sig till verksamheter i Falkenbergs kommun eller verksamheter med koppling till
Falkenberg. Vidare ska verksamheten bedrivas samhällsnyttigt, vara publik och vända sig
till allmänheten. För att tydliggöra syfte, omfattning och åtaganden med ett
sponsorsamarbete ska skriftligt avtal upprättas och uppföljning ske. Beslut om uppföljning
av sponsorsamarbeten föreslås alltid förankras med Destination Falkenberg AB i syfte att
skapa en helhetsbild över vilka samarbeten kommunen har med externa aktörer. I nuläget
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saknas en sådan funktion. Vidare kan på så sätt Destination Falkenberg AB ha en
rådgivande roll i sponsorsamarbeten.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 att föreslagen sponsringspolicy ska sändas ut på
remiss till samtliga kommunala nämnder och styrelser. Av de svar som inkommit
föreligger inga synpunkter på föreliggande förslag till ny policy, med undantag från
Falkenbergs Stadshus AB.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Den av kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn från 2008-10-01 bör upphävas då
det föreligger förslag på antagande av ny sponsringspolicy att gälla från 2017-11-01.
Föreliggande förslag till ny policy föreslås att kommunfullmäktige antar. Policyn är
kommunövergripande, förenligt med kommunens nya struktur för styrdokument samt
relevant kopplad till gällande kommunorganisation.
Falkenbergs Stadshus AB tillstyrker förslaget till ny policy men anser att det i
policydokumentet ska skrivas in att Falkenbergs Stadshus AB, i egenskap av
koncernmoder, löpande informeras om budgeterad och genomförd sponsring av bolagen
inom koncernen, samt att det i policyn framgår ett maximalt belopp inom vilken sponsring
ska vara tillåten. Kommunstyrelseförvaltningen anser att Falkenbergs Stadshus AB:s
synpunkter är relevanta, men föreslår dock att tilläggen ej ska genomföras. Anledningen är
Falkenbergs Stadshus AB förutsätts ha fungerande former för dialog och återrapportering
med dotterbolagen i koncernen genom exempelvis bolagsordningar. En sådan reglering är
således ej erforderlig i andra styrdokument som i detta fall sponsringspolicyn.
Vidare kan det bli problematiskt att i sponsringspolicyn ange ett maximalt belopp inom
vilken sponsring ska vara tillåten. Anledningen är att formerna för sponsring kan variera
och handlar nödvändigtvis inte enbart om utbetalningar av ekonomiska medel, utan kan
ske även genom andra former av stöd, samarbeten och upplåtelse av tjänster som är
svårmätbara i ekonomiska termer. Att däremot ange belopp för sponsring i nämnders och
styrelsers egna riktlinjer välkomnas, om så anses behövligt.
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§ 200
Upphävande av telefonpolicy med anledning av nya riktlinjer för
telefonanvändning. (AU § 263, KS § 270) KS 2016-199
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Upphäva gällande telefonpolicy.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-14
Servicenämnden 2017-08-31, § 31
Servicenämnden, riktlinjer för telefoni, 2017-08-31
Telefonpolicy, 2010-01-28
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av organisationsförändringar i form av omläggningen av informations- och
kommunikationshanteringen i samband med införandet av kontaktcenter uppdrog
kommunstyrelsen åt servicenämnden 2016-06-07 att lämna förslag på styrdokument
gällande telefonanvändning i Falkenbergs kommun. Servicenämnden beslutade
2017-08-31 att anta riktlinjer för telefonanvändning, under förutsättning att
kommunfullmäktige härmed beslutar upphäva befintlig telefonpolicy.
Riktlinjerna för telefonanvändning är kommunövergripande och har därmed varit på remiss
i kommunorganisationen under våren 2017. Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att
klargöra kommunens förhållningssätt till service via telefon. Målsättningen är att
Falkenbergs kommun sak ha en god service till allmänheten och inom den egna
organisationen. I övrigt följer riktlinjen kommunens nya struktur för styrdokument.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Den av kommunfullmäktige antagna telefonpolicyn från 2010-01-28 bör upphävas då
servicenämnden fattat beslut om riktlinjer för telefonanvändning. Riktlinjerna är
kommunövergripande, förenligt med kommunens nya struktur för styrdokument samt
relevant kopplad till gällande kommunorganisation.
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§ 201
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar.
(AU § 278, KS § 271) KS 2017-256
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2017-06-30 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-27
Socialnämnden 2017-09-20, § 169
Socialförvaltningen, Rapport – ej verkställda beslut, 2017-09-18
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunenes revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 202
Val av ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
(KF § 178) KS 2017-348
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Fredrik Johansson (S) som ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten
Väst.
Ärende
Anders Emanuelsson (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst, KF § 133/17. Förslag till fyllnadsval
föreligger nu.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-26 § 178 utsågs Joseph Farjallah (S) till
ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst efter Anders Emanuelsson (S).
För uppdrag i Räddningstjänsten Västs förbundsdirektion erfordras emellertid att
vederbörande är vald till kommunfullmäktige, vilket Joseph Farjallah (S) vid tiden för
utseendet ej var. Därför är ett nytt beslut om tillsättande av ny ersättare i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst erforderligt.
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§ 203
Val av ersättare i valnämnden. (KF § 182) KS 2017-437
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Gert Persson (M) som ny ersättare i valnämnden
Ärende
Mathilda Hjelm (M) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i valnämnden,
KF § 182/17. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 204
Avsägelse från Jessica Petersson (S) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige. KS 2017-482
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Jessica Petersson (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Ärende
Jessica Petersson (S) har 2017-10-13 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 205
Avsägelse från Margareta Gustavsson (S) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige. KS 2017-483
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Margareta Gustavsson (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Ärende
Margareta Gustavsson (S) har 2017-10-16 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 206
Avsägelse från Othmar Nekham (MP) från uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. KS 2017-499
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Othmar Nekham (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2 Utse ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden vid nästa sammanträde.
Ärende
Othmar Nekham (MP) har 2017-10-25 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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§ 207
Avsägelse från Fredrik Johansson (S) från uppdraget som
ledamot i socialnämnden tillika uppdraget som 2:e vice
ordförande i socialnämnden. KS 2017-505
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Fredrik Johansson (S) entledigande från uppdraget som ledamot i
socialnämnden tillika uppdraget som 2:e vice ordförande i socialnämnden
2 Utse Ulla Lindén som ny ledamot i socialnämnden
3 Utse Kerstin Rosell som ny 2:e vice ordförande i socialnämnden
4 Utse Andreas Engebrethsen som ny ersättare i socialnämnden
Ärende
Fredrik Johansson (S) har 2017-10-27 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i socialnämnden tillika uppdraget som 2:e vice ordförande i
socialnämnden.
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§ 208
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19 § 66 angående medborgarförslag –
Upprättande av padeltennisbanor. KS 2017-343
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19 § 67 angående medborgarförslag –
Bygg badhus i Ätran. KS 2017-379
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19 § 68 angående medborgarförslag –
Toalett vid lekplats i Morup. KS 2017-405
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19 § 69 angående medborgarförslag –
Borttagning av tång i Glommens hamn. KS 2017-407
Länsstyrelsens protokoll 2017-10-04 utvisande att Angela Malmgren (M) utsetts till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Mathilda Hjelm (M) samt som ny ersättare Carina
Werner (M). KS 2017-437
Länsstyrelsens protokoll 2017-10-04 utvisande att Jessica Petersson (S) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Bresche (S). KS 2017-434
Revisorernas granskningsrapport avseende delårsrapport 2017-08-31 för Räddningstjänsten
Väst. KS 2017-474
Revisorernas granskningsrapport avseende beslutsprocess avseende avslutat
anställningsavtal. KS 2017-494
______________________
Granskningsrapporten finns tillgänglig på era läsplattor i mappen Revisionsrapporter
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-10-31
Bilaga KF § 190
Ärende: Motion - Bättre förutsättningar för byggnation i våra mindre orter. KS 2017-275
Ja

Nej Avstår Ej närv

Ja

Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Angela Malmgren (M)

X

Per Johansson (C)

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Ängel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X
X

Per Svensson (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygnrden (S)
Sara Grimpe Wernersson
Rebecka Kristensson (S)

Marcellc Farjallah (S)
Per-Gunnar Andersson
Marcus Dufwa (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)
Susanne Råbius
Jan Berge (MP)

X

X

Rie Bouluiul (M)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Claes-L Ljung (M)

X

Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

X

Irhan Kasic
Bengt Hackberg (S)

X

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
l:e vice ordf
Jan Dickens (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X
28 20
Summa

3

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-10-31
Bilaga KF § 194
Ärende: Exploateringsavtal avseende detaljplan for Hjortsberg 3:37. KS 2017-376
Ja

Nej Avstår Ej närv

Ja

Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Angela Malmgren (M)

X

Per Johansson (C)

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Ängel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X
X

Per Svensson (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson
Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Per-Gunnar Andersson
Ma re us Dufwa (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor VVallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)
Susanne Råbius
Jan Berge (MP)

X

Rie Bonluml (M)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Claes-L Ljung (M)

X
X

X

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

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

Thomas Fa^cnhcim (S)
Irhan Kasic
Bengt Hackberg (S)

X
X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
l:e vice ordf
Jan Dickens (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
X
X
X
24 21 3
Summa

3

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-10-31
Bilaga KF § 195
Ärende: Detaljplan för del av Hjortsberg 3:37 m.fl. - Antagande. KS 2013-423
Ja

Ja

Nej Avstår Ej närv

Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Angela Malmgren (M)

X

Per Johansson (C)

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Ängel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X
X

Per Svensson (S)

X

Dalin Persson (S)

X

Sara Grimpe Wernersson
Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Per-Gunnar Andersson
Ma re us Dufwa (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor YVallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)
Susanne Råbius
Jan Berge (MP)

X

Rie Bouluiul (M)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X
X

Claes-L Ljung (M)

X

Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

X

Anders Jansson (SD)

X

Irhan Kasic
Bengt Hackberg (S)

X

Vakant (SD)

X

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
l:e vice ordf
Jan Dickens (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
24 21 3

Summa

3

