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§ 135
Allmänhetens frågestund. KS 2017-116
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 136
Information om Räddningstjänsten Västs verksamhet. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Jan Sjöstedt, förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst, informerar om förbundets
verksamhet.
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§ 137
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Sammanfattning av ärendet
Per Sjövall (V) ställer en enkel fråga om hundrastgård vid Lövstaviken. Mari-Louise
Wernersson (C) besvarar frågan.
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§ 138
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Björn Jönsson (S); Motion – Bilpool i större bostadsområden. KS 2017-362
Björn Jönsson (S); Motion – Stadsodling på innergårdar i bostadskvarteren. KS 2017-363
Marcus Dufwa (S); Motion – Kompiskontrakt för unga. KS 2017-415
Marcus Dufwa (S); Motion – Krav på maxhyra vid markanvändning. KS 2017-416
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§ 139
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag – Bygg badhus i Ätran. KS 2017-379
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
____________________________

b) Medborgarförslag – Göra området mellan Lövstavikens småbåtshamn och Stafsinge
strand mer tillgänglig och användarvänligt. KS 2017-381
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
____________________________

c) Medborgarförslag – Pendelparkeringsplatser nära busstationen i Ullared. KS 2017-385
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
____________________________
d) Medborgarförslag – Flytta hastighetsbegränsningsskylt för att sänka hastigheten
genom Köinge. KS 2017-400
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
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Yrkande
Marie-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Christer Norrman (M), att
medborgarförslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie-Louise Wernerssons (C) ändringsyrkande mot
föreliggande förslag och beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
____________________________
e) Medborgarförslag – Toalett vid lekplats i Morup. KS 2017-405
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut.
____________________________
f)

Medborgarförslag – Borttagning av tång i Glommens hamn. KS 2017-407
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut.
____________________________

g) Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Långaveka skola till Glommens hamn.
KS 2017-409
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Yrkande
Marie-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Christer Norrman (M), att
medborgarförslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie-Louise Wernerssons (C) ändringsyrkande mot
föreliggande förslag och beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
____________________________
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§ 140
Anmälan av interpellationer.
Följande interpellationer föreligger:
a) Per Svensson (S) – Interpellation om bristande gatuunderhåll. KS 2017-417
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Interpellationen får framställas.
2 Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har i interpellation till ordförande i tekniska nämnden ställt frågor
om bristande gatuunderhåll.

b) Per Svensson (S) – Interpellation angående åtgärder för att säkerställa kvaliteten på
upphandlade grupp- och servicebostäder i Frösundas regi. KS 2017-418
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Interpellationen får framställas.
2 Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har i interpellation till ordförande i socialnämnden ställt frågor om
åtgärder för att säkerställa kvaliteten på upphandlade grupp- och servicebostäder i
Frösundas regi.
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§ 141
Motion – Medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder.
(AU § 209, KS § 205) KS 2017-257
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen bifallen, under förutsättning att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2017-08-15, godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag om medlemsansökan till
föreningen Svenska cykelstäder.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-21
Motion om medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder, 2017-05-08
Utvecklingsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-06-19
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-06-19
Tekniska nämnden 2017-06-21, § 74
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska ansöka om
medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder. Motionären menar att den största
utmaningen i kommunen är utsläpp och miljöpåverkan från olika typer av transporter, samt
att andelen resor med bil är förhållandevis hög, trots att förutsättningarna för
vardagscykling är mycket goda i staden. Vidare menar motionären att nätverket Svenska
cykelstäder ger en möjlighet till ökat kunskapsutbyte med landets främsta cykelstäder och
kan tillsammans ha nationell påverkan för ökade anslag för cykelinfrastruktur.
Utvecklingsavdelningens hållbarhetsstrateg, samhällsbyggnadsavdelningens planenhet och
tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionens förslag.
Hållbarhetsstrategen förmedlar i sitt yttrande, vilket stödjs av planenheten, att en
medlemsansökan i föreningen Svenska cykelstäder ligger i linje med kommunens
cykelstrategiarbete och möjliggörandet för ett mer hållbart samhälle. Även tekniska
nämnden är positivt inställd till motionen och förordar att den ska bifallas. Nämnden
informerar om att Falkenbergs kommun redan idag är knuten till cykelfrämjande nätverk
med kommuner och andra aktörer, men då endast på tjänstemannanivå. Att bli medlem i
föreningen Svenska cykelstäder, som bedöms vara ett mer politiskt forum, kan vara ett steg
på rätt väg i kommunens cykelstrategiarbete.
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Parallellt med motionens behandling har kommunstyrelsens ordförande initierat ett förslag
om att Falkenbergs kommun ska ansöka om medlemskap i föreningen Svenska
cykelstäder. Utifrån det föreligger ett beslutsförslag vardera från
kommunstyrelseförvaltningen.
Ekonomi
Kostnaden för ett medlemskap för Falkenbergs kommun uppgår till en summa årligen om
15 000 kr. Summan ryms inom budget för plan för ekologisk hållbarhet. De konkreta
åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att uppnå målsättningen i cykelstrategin är
omfattande och förenat med kostnader, varför arbetet bör bedrivas i samverkan över
förvaltnings- och bolagsgränser.
Övervägande
Föreningen Svenska cykelstäders inriktning ligger i linje med kommunens
cykelstrategiarbete och möjliggörandet för ett mer hållbart samhälle. Falkenbergs kommun
bedöms vara en givande part i ett samarbete som Svenska cykelstäder då det finns ett
beslut om att cyklandet i kommunen ska stå för 21 % av det totala resandet år 2025. Det är
dock relevant att på årlig basis utvärdera medlemskapet för att säkerställa att kommunens
medverkan i föreningen genererar ett mervärde för det kommunala cykelstrategiarbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses bifallen, under förutsättning
att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2017-08-15, beslutar om att godkänna
kommunstyrelseförvaltningens förslag om medlemsansökan från Falkenbergs kommun till
föreningen Svenska cykelstäder.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mari-Louise Wernersson (C), Agneta
Åkerberg (C), Jan Berge (MP) och Per Sjövall (V), bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 142
Motion – Försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön
inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun.
(ARGUS § 41, KS § 206) KS 2016-422
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen är att
förorda före arbetstidsförkortning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-30
Motion om försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i
Falkenbergs kommun, 2016-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, § 149
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017-04-20 § 14
Socialnämnden 2017-01-25, § 7
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-21
Personalavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-22
Bilaga till motion, urklipp ETC Ekonomi, 2014-01-16
Sammanfattning av ärendet
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) har inkommit med en motion om att Falkenbergs
kommun ska införa sex timmars arbetsdag, alternativt 30 timmars arbetsvecka, med
bibehållen lön på Tallgläntans äldreboende i Falkenberg. Arbetstidsförkortningen ska gälla
under en försöksperiod om tre år från och med januari 2018 och utvärderas kontinuerligt.
Motionärerna menar i korthet att personalen på arbetsplatser med sex timmars arbetsdag
tenderar att ha lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i sina prestationer.
Socialnämnden och personalavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har beretts
möjlighet att yttra sig över motionen. Socialnämnden låter i korthet meddela, vilket
personalavdelningen stödjer, att införandet av arbetstidsförkortning i enlighet med
motionens förslag skulle kunna föranleda bemanningsproblem, eftersom det redan idag
finns utmaningar att rekrytera personal i vårdyrket. Vidare menar socialnämnden, med
instämmande av personalavdelningen, att arbetstidsförkortning visserligen kan innebära
förbättringar i brukartid och en mindre stressad personal, men skulle samtidigt innebära att
personalkontinuiteten för brukaren försämras. Sett till nuvarande rekryteringsutmaningar
och det faktum att den demografiska utvecklingen pekar på en ökande andel äldre är det
sannolikt att innovativa tekniska lösningar, utökning av befintlig personalstyrka, samt
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förbättrad arbetsmiljö i yrket är att förorda före arbetstidsförkortning för att behandla
sjukfrånvaron, arbetsmiljön och kvalitén på bästa sätt.
Ekonomi
Enligt socialnämndens uträkning av motionens förslag beräknas den ekonomiska påverkan
vid en prognos av Tallgläntans äldreboende vara en kostnadsökning på 7,5 mkr per år.
Kostnadsökningen motsvarar den ungefärliga arbetstidsnedgången på 20%.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att
komma till rätta med problematik som sjukfrånvaro och personalrekrytering inom
äldreomsorgens område. Att ha ett gott brukarperspektiv leder till ett bra
arbetsgivarperspektiv per automatik, enligt socialnämnden. Förbättringar för brukaren
leder följaktligen även ofta till förbättringar för personalen. Arbetstidsförkortning i den
anda motionärerna föreslår kan leda till förbättringar i brukartid såväl som för personalens
arbetsmiljö, exempelvis i form av mindre stress. Emellertid kommer personalkontinuiteten
för brukaren naturligt försämras vid minskade andelen arbetade timmar per anställd.
Då Falkenbergs kommun står inför utmaningar med en demografisk utveckling som pekar
på ökad andel äldre människor som i framtiden kommer stå i behov av socialnämndens
omsorg finns det i nuläget inget ekonomiskt utrymme för att vidta åtgärder som
tillfredsställer allas önskemål om hur framtidens arbetsliv och vård-och
omsorgsverksamhet utveckla sig. Det är sannolikt att behovet av tekniska lösningar inom
äldreomsorgen kommer få stor betydelse framöver, snarare än förkortad arbetstid. Då det
ekonomiska handlingsutrymmet alltid är begränsat erfordras därmed prioriteringar. I
förhållande till den budgetökning som ett införande av 30 timmars arbetsvecka skulle
innebära bör det i sådant fall föras ett samtal om en sådan ekonomisk satsning lämpligast
används till förkortad arbetstid eller till att förbättra arbetsmiljön, exempelvis i form av
tekniska lösningar eller utökning av befintlig personalstyrka.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har sedan tidigare givit uppdrag till
personalavdelningen att tillsammans med förvaltningarna ta fram mål och handlingsplan
för att minska sjukfrånvaron samt att ta fram nyckeltal och ekonomiska konsekvenser som
kontinuerligt kan mätas för att minska sjukfrånvaron.
Sammanfattningsvis delar kommunstyrelseförvaltningen socialnämndens argumentation att
förbättrad arbetsmiljö i vård- och omsorgsyrket är att förorda före förkortad arbetstid.
Vidare är det av värde att utöka befintlig personalstyrka och arbeta med nya innovativa
tekniska lösningar som underlättar för såväl personal som brukare. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås.
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Yrkande
Rie Boulund (M) yrkar, med instämmande av Stig Agnåker (C), Shlomo Gavie (C), Jan
Berge (MP), Georgia Ferris (KD) och Sara-Lena Bjälkö (SD), bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Marcus Dufwa (S), Yvonne Nilsson (S),
Christina Johansson (S), Dahn Persson (S) och Peter Dygården (S), att prioritera förbättrad
arbetsmiljö och ökad grundbemanning i äldreomsorgen, lägga till arbetstidsförkortning
som ett utpekat område att särskilt satsa på inom den prioriterade inriktningen Attraktiv
arbetsgivare, samt att motionen därmed anses behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Hallbergs (V)
med fleras yrkande och Per Svenssons (S) med fleras yrkande, och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Kontrapropositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande mot Per
Svenssons (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar utse
Per Svenssons (S) med fleras yrkande till motförslag.
Huvudpropositionsvotering
Därefter sker huvudpropositionsvotering på kommunstyrelsens förslag mot Per
Svenssons (S) med fleras yrkande.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Per Svensson (S) med fleras yrkande.
Med ett utfall om 29 ja-röster mot 20 nej-röster, en ledamot är frånvarande och en
ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Marcus Dufwa (S), Majvor
Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Runar Kattari (S), Yvonne Nilsson (S), Sara Grimpe
Wernersson (S), Mikael Salomonsgård (S), Christina Johansson (S), Connie
Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S),
Andreas Lundberg (S), Lennart Torstensson (S) och Per-Gunnar Andersson (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) med fleras yrkande.
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) reservarar sig mot beslutet till förmån för Mikael
Hallbergs (V) med fleras yrkande.
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§ 143
Medborgarförslag om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön
för personal inom äldreomsorgen.
(Argus § 42, KS § 207) KS 2016-446
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom
äldreomsorgen är att förorda före arbetstidsförkortning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-30
Medborgarförslag om 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för personal inom
äldreomsorgen, 2016-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, § 150
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017-04-20 § 14
Socialnämnden 2017-01-25, § 8
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-21
Personalavdelningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-22
Sammanfattning av ärendet
Isabell Leoson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunfullmäktige
implementerar 30 timmars arbetsvecka för personal inom äldreomsorgen och följer upp
densamma. Förslagsställaren menar bland annat att med ett heltidsmått om 30 timmar i
veckan får personalen mer fritid och på så sätt mår bättre, vilket kan leda till minskad
stress, ohälsa och sjukskrivningar.
Socialnämnden och personalavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har beretts
möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Socialnämnden låter i korthet meddela,
vilket personalavdelningen stödjer, att införandet av arbetstidsförkortning i enlighet med
förslaget skulle kunna föranleda bemanningsproblem, eftersom det redan idag finns
utmaningar att rekrytera personal i vårdyrket. Vidare menar socialnämnden, med
instämmande av personalavdelningen, att arbetstidsförkortning visserligen kan innebära
förbättringar i brukartid och en mindre stressad personal, men skulle samtidigt innebära att
personalkontinuiteten för brukaren försämras. Sett till nuvarande rekryteringsutmaningar
och det faktum att den demografiska utvecklingen pekar på en ökande andel äldre är det
sannolikt att innovativa tekniska lösningar, utökning av befintlig personalstyrka, samt
förbättrad arbetsmiljö i yrket är att förorda före arbetstidsförkortning för att behandla
sjukfrånvaron, arbetsmiljön och kvalitén på bästa sätt.
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Ekonomi
Enligt socialnämndens uträkning av motionens förslag beräknas den ekonomiska påverkan
vid en prognos av Tallgläntans äldreboende vara en kostnadsökning på 7,5 mkr per år.
Kostnadsökningen motsvarar den ungefärliga arbetstidsnedgången på 20 %.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att det är viktigt att
komma till rätta med problematik som sjukfrånvaro och personalrekrytering inom
äldreomsorgens område. Att ha ett gott brukarperspektiv leder till ett bra
arbetsgivarperspektiv per automatik, enligt socialnämnden. Förbättringar för brukaren
leder följaktligen även ofta till förbättringar för personalen. Arbetstidsförkortning i den
anda motionärerna föreslår kan leda till förbättringar i brukartid såväl som för personalens
arbetsmiljö, exempelvis i form av mindre stress. Emellertid kommer personalkontinuiteten
för brukaren naturligt försämras vid minskade andelen arbetade timmar per anställd.
Då Falkenbergs kommun står inför utmaningar med en demografisk utveckling som pekar
på ökad andel äldre människor som i framtiden kommer stå i behov av socialnämndens
omsorg finns det i nuläget inget ekonomiskt utrymme för att vidta åtgärder som
tillfredsställer allas önskemål om hur framtidens arbetsliv och vård-och
omsorgsverksamhet utveckla sig. Det är sannolikt att behovet av tekniska lösningar inom
äldreomsorgen kommer få stor betydelse framöver, snarare än förkortad arbetstid. Då det
ekonomiska handlingsutrymmet alltid är begränsat erfordras därmed prioriteringar. I
förhållande till den budgetökning som ett införande av 30 timmars arbetsvecka skulle
innebära bör det i sådant fall föras ett samtal om en sådan ekonomisk satsning lämpligast
används till förkortad arbetstid eller till att förbättra arbetsmiljön, exempelvis i form av
tekniska lösningar eller utökning av befintlig personalstyrka.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har sedan tidigare givit uppdrag till
personalavdelningen att tillsammans med förvaltningarna ta fram mål och handlingsplan
för att minska sjukfrånvaron samt att ta fram nyckeltal och ekonomiska konsekvenser som
kontinuerligt kan mätas för att minska sjukfrånvaron.
Sammanfattningsvis delar kommunstyrelseförvaltningen socialnämndens argumentation att
förbättrad arbetsmiljö i vård- och omsorgsyrket är att förorda före förkortad arbetstid.
Vidare är det av värde att utöka befintlig personalstyrka och arbeta med nya innovativa
tekniska lösningar som underlättar för såväl personal som brukare. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Stig Agnåker (C), Rie Boulund
(M), Ingemar Stridh (M), Katja Geertinger (MP) och Sara-Lena Bjälkö (SD), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S),
Marcus Dufwa (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Runar Kattari (S), Yvonne
Nilsson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Mikael Salomonsgård (S), Christina Johansson
(S), Connie Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka
Kristensson (S), Andreas Lundberg (S), Lennart Torstensson (S) och Per-Gunnar
Andersson (S), att prioritera förbättrad arbetsmiljö och ökad grundbemanning i
äldreomsorgen, lägga till arbetstidsförkortning som ett utpekat område att särskilt satsa på
inom den prioriterade inriktningen Attraktiv arbetsgivare, samt att motionen därmed anses
behandlad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per Sjövalls (V) med
fleras yrkande och Per Svenssons (S) med fleras yrkande, och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Marcus Dufwa (S), Majvor
Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Runar Kattari (S), Yvonne Nilsson (S), Sara Grimpe
Wernersson (S), Mikael Salomonsgård (S), Christina Johansson (S), Connie
Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S),
Andreas Lundberg (S), Lennart Torstensson (S) och Per-Gunnar Andersson (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Per Svenssons (S) med fleras yrkande.
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§ 144
Förvärv av fastigheterna Motorn 7, 8, 13 och 14, Sanddynevägen i
Falkenberg. (KS § 155) KS 2017-274
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till köpekontrakt avseende förvärv av
fastigheterna Falkenberg Motorn 7, 8, 13 och 14.
2 Godkänna investering på 18 mkr för förvärv av fastigheterna Motorn 7, 8, 13 och 14.
3 Översända beslutet till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-08
Köpekontrakt 2017-08-22
Karta
Sammanfattning av ärendet
Avtal om köp av fastigheterna Falkenberg Motorn 7, 8, 13 och 14, belägna vid
Sanddynevägen 40 i Västra Hamnområdet, har träffats med Fastighetsbolaget Motorn Kb i
konkurs och Konkursboet för Nordic Tank Oy (koncernmoder). Köpeskillingen uppgår till
18 miljoner kronor. Fastigheterna är bebyggda med ett flertal byggnader och har tidigare
använts för tillverkning, reparation och utrustning av cisterner och tankar för järnvägs- och
lastbilsfordon. Säljarna fråntar sig allt ansvar för eventuella föroreningar inom
fastigheterna och köparen påtar sig hela ansvaret för eventuella framtida åtgärder.
Köpeskillingen är förhandlad utifrån dessa förutsättningar.
Verksamheten med tillverkning av tankar för järnvägstransporter startade inom området år
1947 och har under åren utvecklats och förändrats och upphörde år 2016. Bolaget, som
senast bedrivit verksamheten, är tank- och bulkpåbyggaren Nordic Tank/NT Sweden AB,
som försattes i konkurs i juni 2016. Moderbolag är Nordic Tank Oy i Finland som sattes i
konkurs tidigare under år 2016. Även fastighetsbolaget, Fastighetbolaget Motorn Kb som
är lagfaren ägare till fastigheterna är nyligen satt i konkurs.
Tillträde till fastigheterna sker preliminärt 11 september 2017 eller den senare dag beslutet
vinner laga kraft. Fastigheterna Motorn 7, 8, 13 och 14 har en sammanlagd markyta på 81
912 m2 och en sammanlagd byggnadsyta på ca 20 000 m2. Taxeringsvärdet för
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fastigheterna är sammanlagt 41 186 kkr. I fastigheterna finns totalt 13 st. inteckningar till
ett sammanlagt belopp 32 250 000 kr uttagna. Dessa pantbrev kommer att överlämnas till
köparen i samband med köpet.
De första byggnaderna på fastigheterna uppfördes år 1947. Idag finns drygt 10 st.
byggnader inom kv Motorn 7. Byggnaderna innehåller verkstadslokaler,
lackeringsverkstad, brännugnar, förråd mm. Ingen pågående verksamhet finns i lokalerna.
Lokalerna är nästan helt tömda på inventarier. Kontorslokalerna finns i en separat byggnad
inom fastigheten Motorn 8. Samtliga byggnader är placerade innanför den tidigare
kustlinjen från 1947.
Några byggnader kan under en övergångsperiod hyras ut för produktion eller lager.
Möjlighet finns till uppställningsytor utomhus. På sikt kommer förmodligen de flesta
byggnaderna att rivas. Några byggnader innehåller asbest, som kräver särskild hantering
vid rivning.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts under april månad 2017. Resultatet
visar att föroreningar, såväl över känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM), förekommer i ett antal punkter. Två provpunkter uppvisar halter
av petroleumkolväten över MKM. Det kan inte uteslutas att högre halter kan förekomma
på platser där oljeprodukter har hanterats. Slutsatsen är att föroreningar finns spridda runt
om på fastigheten men att den totala belastningen inom fastigheten är relativt sett liten med
hänsyn till den verksamhet som har bedrivits här. Medelhalterna totalt sett underskrider
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. Nya provtagningar måste göras i samband
med kommande markarbeten. För fastigheten finns en gällande detaljplan från 1976 för
Västra Hamnområdet, som anger industriändamål. Delöversiktsplanen från 2007 anger att
pågående användning, industri/verksamheter, ska fortsätta.
Ekonomi
Medel för investeringen på 18 mkr finns inte avsatt i investeringsplanen för 2017–2021
och kommer att påverka årets investeringsprognos negativt med motsvarande belopp.
Vid uppföljning av kommunens investeringar vid första tertialet 2017, prognostiseras ett
överskott på ca 80 mkr 2017. Bedömningen är därmed att det totala investeringsutfallet,
inklusive utgift för inköp av industrifastigheterna, inte kommer att överskrida årets totala
investeringsbudget. Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader fr.o.m.
2018. Kostnader för stämpelskatt för köpet tillkommer. Kostnader för rivning och
eventuell sanering av markområdet beaktas i kommande budgetarbete.
Övervägande
Eftersom verksamheten upphört och lokalerna stod tomma inleddes förhandlingar om köp
av fastigheterna Motorn 7, 8, 13 och 14. Parter vid diskussionerna har varit
konkursförvaltarna med verksamhet i Finland samt med godkännande av banker och
övriga fordringsägare. Parterna har kommit överens om en köpeskilling som uppgår till 18
miljoner kronor.
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Förvärvet av fastigheterna är ett strategiskt köp som genomförs för att ha en beredskap för
framtida utvecklig och förändring av hamnområdet. Området är centralt beläget i
Falkenberg och fastigheterna gränsar till ett bostadsområde på den norra sidan av
Sanddynevägen.

21 (33)

Kommunfullmäktige 2017-08-29

§ 145
Utökning av budget för utbyte av trästolpar för gatubelysning.
(KS § 188) KS 2017-360
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna utökning av budget med 1 600 tkr för utbyte av trästolpar för gatubelysning.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-07-03
Tekniska nämnden 2017-06-21 § 62
Sammanfattning av ärendet
I Falkenbergs kommun finns i nuläget cirka 950 trästolpar i varierande skick. Trästolparna
byts normalt ut i samband med att nätägaren byter ut luftledningar mot markledning, så
kallad samförläggning. Under 2017 planeras utbyte av trästolpar i Skogstorp, Långås,
Årstad och Vessigebro. Nätägarna planerar ytterligare projekt i Vessigebro och Gunnarp
under 2017 och 2018 och för att kunna byta ut trästolparna i samförläggning med
nätägarna, krävs en utökning av budget med 1 600 tkr. Alternativet är att släcka och riva
dessa anläggningar.
Ekonomi
I investeringsplan finns avsatt 500 tkr årligen för utbyte av trästolpar. För att kunna utföra
det utbytet av trästolpar 2017 och 2018 behövs utökning av budget med totalt 1 600 tkr.
Sedan 2011 ligger budgetuppfyllnadsgraden i snitt på ca 70 % av de budgeterade
investeringarna. Underskottet till följd av investeringsprojektet bedöms därmed inte
påverka kommunens totala upplåningsbehov 2017.
Övervägande
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna tilläggsanslag på 1 600 tkr
för akut utbyte av trästolpar i anläggningarna för gatubelysning. Då det inte finns
tillräckligt med medel avsatta i investeringsplanen för 2017 måste projektet godkännas i
kommunfullmäktige före igångsättning.
Yrkande
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 146
Godkännande av investeringsprojektet anpassning av
skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan.
(KS § 191) KS 2017-356
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna investeringsprojektet anpassning av skollokaler till förskolelokaler på
Apelskolan, med en projektbudget på 9000 tkr.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-10
Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26, § 96
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en beställning av investeringsprojektet
anpassning av skollokaler till förskolelokaler på Apelskolan till tekniska nämnden. Då det
inte finns medel avsatta i investeringsplanen behövs beslut i kommunfullmäktige.
I Ullared finns i dagsläget förskola i flera lokaler; två avdelningar i Furubacken, en
avdelning i permanenta lokaler i bygdegården (Äppelbacken), en avdelning i temporära
lokaler i bygdegården samt en avdelning i Kärnhuset. Totalt blir det fem avdelningar, dock
är behovet sex avdelningar. I Kärnhuset, Apelskolan, finns förutom en förskoleavdelning
även lokaler för årskurserna F-5. Förslaget bygger på att årskurserna F-3 är kvar i
Kärnhuset och årskurserna 4-5 flyttar över i skolans huvudbyggnad. Det skapar möjlighet
att anpassa delar av byggnaden till tre avdelningar förskola. Mindre tillbyggnad behövs för
att skapa utrymme för personal, samt att skolan behöver nytt kök till fritidslokalen.
Projektet inkluderar även utbyte av ventilationssystem för hela Kärnhuset samt
förbättringar av utomhusmiljön.
Ekonomi
Investeringen är kalkylerad till 10 500 tkr. Det finns i investeringsplanen inga medel
avsatta för projektet. Sedan 2011 ligger budgetuppfyllnadsgraden i snitt på ca 70 % av de
budgeterade investeringarna. Flera investeringar i årets investeringsplan kommer dessutom
att senareläggas till följd av reviderad lokalplan på barn- och utbildningsnämnden.
Underskottet till följd av investeringsprojektet bedöms därmed inte påverka kommunens
totala upplåningsbehov 2017.
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Övervägande
Då det inte finns medel avsatta i investeringsplanen för 2017 måste projektet godkännas i
kommunfullmäktige före igångsättning.
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§ 147
Valkretsindelning vid kommunalvalen.
(KS § 192) KS 2017-318
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Falkenbergs kommun ska fortsättningsvis enbart vara en valkrets.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 4
Sammanfattning av ärendet
Sedan kommunalvalet 2014 har vallagen ändrats. Tidigare bestämmelser krävde att
kommuner med fler än 24 000 röstberättigade eller minst 51 ledamöter i
kommunfullmäktige skulle vara uppdelade i minst två valkretsar. Ändringen i vallagen gör
gällande att om en kommun har färre än 36 000 röstberättigade så ska kommunen enbart
vara en valkrets om det inte finns särskilda skäl för detta.
”Särskilda skäl kan föreligga t.ex. om valområdet tidigare har varit indelat i två eller
flera valkretsar eller om en indelning motiveras av valtekniska skäl. Andra
omständigheter som kan motivera en indelning kan t.ex. vara att valområdet har
utökats genom en nyligen genomförd kommunsammanslagning.”
Proposition 2013/14:48 s. 96
Falkenbergs kommun hade 34 094 röstberättigade den 2017-03-01, vilket är det datum som
kommunerna ska bygga sitt beslut på. Om kommunen inte är indelat i valkretsar så finns en
partispärr på 2 % för att bli representerat i kommunfullmäktige. Är kommunen indelad i
valkretsar är partispärren till kommunfullmäktige istället 3 %.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Falkenbergs kommun har sedan tidigare varit två valkretsar, en nordlig och en sydlig
valkrets, på grund av att vallagen tidigare krävde detta. Det kan dock konstateras att
partierna i Falkenbergs kommun vid de senaste valen haft identiska partilistor för de båda
valkretsarna, varför det ur partiernas synvinkel inte får anses föreligga någon bristande
representation från de olika valkretsarna i kommunen. Därmed kan det inte anses föreligga
några särskilda skäl för att Falkenbergs kommun ska vara uppdelade i flera valkretsar,
varför det nu förslås att kommunen fortsättningsvis enbart ska vara en valkrets.
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§ 148
Motion - Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018.
(KS § 193) KS 2017-286
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla motionen under förutsättningar kommunfullmäktige beslutar att Falkenbergs
kommun ska vara en enda valkrets.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 5
Motion om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018, 2017-05-04
Sammanfattning av ärendet
Georgia Ferris (KD) och Daniel Bernhardt (KD) har inkommit med en motion där de
föreslår att Falkenbergs kommun ska bestå av en enda valkrets. Motionärerna påpekar att
en kommun som har färre än 36 000 röstberättigade ska bestå av en valkrets om det inte
finns särskilda skäl för detta.
Falkenbergs kommun hade 34 094 röstberättigade den 2017-03-01. Vidare påvisar
motionärerna att partierna i kommunen vid de senaste valen haft samma partilistor för de
båda valkretsarna varför inga särskilda skäl kan anses föreligga.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Valkansliet delar till fullo motionärernas synpunkter och anser inte att det finns några
särskilda skäl för att Falkenbergs kommun fortsättningsvis ska bestå av flera valkretsar.
Yrkande
Georgia Ferris (KD) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 149
Upprättande och gränsdragning av valdistrikt.
(KS § 194) KS 2017-317
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Föreslå Länsstyrelsen anta nya gränser för valdistrikten i Falkenbergs kommun.
2 Föreslå Länsstyrelsen anta nytt valdistrikt Falkenberg 12, Södra Skrea strand –
Ringsegård.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-07
Valnämnden 2017-06-20, § 2
Karta, Valdistrikt centrala Falkenberg ändringar
Karta, Valdistrikt landsbygd ändringar
Prognos röstberättigande i valdistrikt i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med vallagen (2005:837) ska varje kommun delas in i valdistrikt. Varje
valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl
för det så kan ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.
Kommunfullmäktige ska lämna förslag till valdistriktsindelning så att Länsstyrelsen i
Hallands län sedan kan fatta beslut om valdistriktsindelning. I och med att en översyn har
skett över samtliga områden har valnämnden beslutat om namnbyte av samtliga valdistrikt
som inte utgår från församlingstillhörighet utan istället beskriver valdistriktsområdena
vilket är i linje med Valmyndighetens rekommendationer.
Ekonomi
Nämndens ekonomi anses enbart påverkas marginellt då de kostnader som tillkommer till
följd av nytt valdistrikt samt flera valdistrikt med ökat antal invånare sparas in genom att
valsedelräknare köpts in. Det medför att inga extra rösträknare kommer kallas in för den
preliminära rösträkningen i vallokalerna.
Övervägande
När nya gränser för valdistrikten gjorts har hänsyn tagits till lämpliga vallokaler inom
valdistriktet som närhet för de boende till vallokalen, anpassning till nyckelkodsområden
(NYKO), befolkningsprognosen bland röstberättigade för det kommande året och de

28 (33)

Kommunfullmäktige 2017-08-29

närmaste fyra åren, samt även hur antalet röstberättigade per valdistrikt kommer påverkas
om en försöksverksamhet med 16 års rösträtt till kommunalval kommer införas i
Falkenbergs kommun.
Vad gäller de förändrade gränserna i valdistrikten på landsbygden har i princip enbart små
justeringar gjorts utifrån att anpassa valdistrikten till kommunens NYKO. Det kan se ut att
vara stora förändringar på kartan men påverkar enbart ett fåtal lantbruksfastigheter.
Orsaken till att kommunen justerar valdistrikten till NYKO är att en stor del av övrig data
som finns över kommunen går att läsa ut genom NYKO-indelningarna och att det därmed
lättare går att samköra denna statistik mot exempelvis valdeltagande och övriga
röstningsmönster om dessa områden sammanfaller med valdistrikten. Enda undantaget för
detta är delar av gränsen mellan Långås-Morup och Glommen då detta är ett relativt stort
område där närheten för de röstberättigade påverkas i högre grad. Här kommer istället
befintligt NYKO-område delas. Detta är inte möjligt förrän till hösten då Statistiska
Centralbyrån (SCB) för tillfället bygger om sin databas. Det går även att konstatera att
vissa av valdistrikten på landsbygden har färre antal röstberättigade än 1000 personer, men
här har behovet av att ha relativt nära till sin vallokal ansetts vara ett särskilt skäl. I denna
fråga har även länsstyrelsen konsulterats.
Vad gäller valdistrikten i eller i direkt närhet till Falkenbergs stad har större förändringar
gjorts. Dels har anpassningar gjorts till NYKO men även gällande planerade byggnationer
under kommande år, efter valet 2018, genom att analys gjorts av antagna eller pågående
detaljplaner. Hänsyn har där tagits till kommande byggnationer så att inte en stor mängd
valdistrikt behöver ritas om igen till valen 2022. Några mindre valdistrikt har gjorts större
där det i dagsläget inte finns några planer på byggnation inom den närmaste
femårsperioden. Hänsyn har även gjorts så att lämpliga vallokaler ska finnas i varje
valdistrikt.
När det gäller de områden som expanderar mest och även kommer göra det framöver,
Falkenberg 5, Falkenberg 7, Falkenberg 9, Falkenberg 10, Falkenberg 12 och Skrea
samhälle, så har följande gjorts: Ett nytt valdistrikt bildas, Falkenberg 12, för att klara
expansionen i området kring Skrea samhälle och Skrea stationsväg under valet 2018 och
2022. Samtidigt har Falkenberg 8 och Falkenberg 11 gjorts större på bekostnad av
Falkenberg 7 för att detta distrikt ska klara den expansion som kommer ske fram till valet
2022. Övriga expansiva valdistrikt ligger i varandras direkta närhet varför det inte kommer
blir något problem att enbart justerat dessa valdistrikt till ett antal mindre valdistrikt till
valen 2022.
Det kan även noteras att prognosen som är gjord i beslutsunderlagen enbart har vägt in
helår 2017 medan valet först är hösten 2018. I valdistriktindelningen som förslås har det
även tagits in marginal för att klara ett val där även åldersgränsen sänks till 16 år för
kommunalvalet samt den byggnation som kan tänkas ske 2018 och därmed kan öka
befolkningen i valdistrikten.
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§ 150
Val av revisor för granskning av kommunens verksamhet,
revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
och Vatten & Miljö i Väst AB samt som partirepresentant i
Falkenbergs Bostads AB. (KF § 130) KS 2017-200
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse ny revisor för granskning av kommunens verksamhet vid nästa sammanträde.
2 Utse ny revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB vid nästa
sammanträde.
3 Utse ny revisorssuppleant i Vatten & Miljö i Väst AB vid nästa sammanträde.
4 Utse ny partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB vid nästa sammanträde.
Ärende
Håkan Jeppsson (MP) har beviljats entledigande från uppdragen som revisor för
granskning av kommunens verksamhet, revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och
Renhållnings AB och Vatten & Miljö i Väst AB samt som partirepresentant i Falkenbergs
Bostads AB KF § 78/17. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 151
Val av ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst.
(KF § 133) KS 2017-348
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst vid nästa sammanträde.
Ärende
Anders Emanuelsson (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst, KF § 133/17. Förslag till fyllnadsval
föreligger nu.
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§ 152
Avsägelse från Daniel Ferm (C) från uppdragen som ledamot i
tekniska nämnden och trafiknämnden. KS 2017-419
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Daniel Ferm (C) entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
2 Bevilja Daniel Ferm (C) entledigande från uppdraget som ledamot i trafiknämnden.
3 Utse Bo Gunnar Andersson (C) som ny ledamot i tekniska nämnden.
4 Utse Bo Gunnar Andersson (C) som ny ledamot i trafiknämnden.
Ärende
Daniel Ferm (C) har 2017-08-29 inkommit med begäran om entledigande från uppdragen
som ledamot i tekniska nämnden och trafiknämnden.
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§ 153
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Redovisning av partistöd 2016, KS 2017-237:
Miljöpartiet – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Moderata Samlingspartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg
Liberalerna – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Vänsterpartiet – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Centerpartiet – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Sverigedemokraterna – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport
och intyg
Socialdemokraterna – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
Kristdemokraterna – Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
Länsstyrelsens protokoll 2017-06-30 utvisande att Runar Kaattari (S) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Anders Emanuelsson (S)
KS § 199, 2017-08-15, Redovisning av uppdrag om förbättrad marknadsföring av
kommunal industrimark. KS 2017-340
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-08-29
Bilaga KF § 142
Ärende: Motion – Försök med arbetstidsförkortning (forts.) (Argus § 41, KS § 206) KS 2016-422
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Tore Holmefalk (C)

X

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

Ja Nej Avstår Ej närv

X

Filip Bertilsson (M)
Angela Malmgren (M)
Mathilda Hjelm (M)
Lena Ardhe (M)
Ingemar Stridh (M)

X

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X
X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Andreas Lundberg (S)
Lennart Torstensson (S)

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)
Bo Gustafsson (M)
Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)

X

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

X

Jim Hedin (SD)

X

Anders Jansson (SD)

Björn Jönsson (S)
Runar Kattari (S)
Yvonne Nilsson (S)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Bengt Hackberg (S)
Mikael Salomonsgård (S)
Christina Johansson (S)

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
ordf
Jan Dickens (S)
2:e vice ordf
Per-Gunnar Andersson (S)
GunMarie Stenström (M)
ordf

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X

X
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