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§ 81
Allmänhetens frågestund. KS 2017-116
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 82
Information om överförmyndarnämndens verksamhet. KS 2017-6
Ärendet utgår.

4 (40)

Kommunfullmäktige 2017-05-30

§ 83
Information om företagsklimat 2016 – en servicemätning av
kommunens myndighetsutövning. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Staffan Backman, vid företaget Markör, presenterar utfallet av en kundmätning som
genomförs löpande under varje år med fokus på Falkenbergs kommuns
myndighetsutövning gentemot näringsidkare.
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§ 84
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 85
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Per Svensson (S); Motion – Falkenberg-cykelstaden. KS 2017-257
Per Svensson (S); Motion - Modernare tjänsteresor i hela kommunkoncernen.
KS 2017-258
Per Svensson (S); Motion - Bättre förutsättningar för byggnation i våra mindre orter.
KS 2017-275
Per Johansson (C); Motion - Underlätta för cyklister att pendla. KS 2017-283
Georgia Ferris (KD), Daniel Bernhardt (KD); Motion - Angående kommunens indelning i
valkretsar vid valet 2018. KS 2017-286
Stig Agnåker (C); Motion - försöksverksamhet med differentierade biljettpriser för
bussresenärer. KS 2017-290
Per Svensson (S); Motion – Familjecentral i centrala Falkenberg. KS 2017-303
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§ 86
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag – symboler vid Skrea strands nergångar till stranden. KS 2017-246
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
____________________________
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§ 87
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 88
Motion – Utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de
kommunägda bolagen. (AU § 136, KS 140) KS 2016-533
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att på ett mer koncentrerat sätt bemöta
motionens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen då det finns reglerat i lag hur utdelning från kommunala bolag ska ske.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-21
Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de
kommunägda bolagen, 2016-12-20
Falkenbergs Stadshus AB, 2017-03-20, § 26
Falkenbergs Stadshus AB, yttrande, 2017-02-13
Sammanfattning av ärendet
Ingmar Stridh (M) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen ska uppdras att
utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. Motionären menar att
det ej finns någon policy som reglerar hur och när utdelning ska ske.
Falkenbergs Stadshus AB har beretts möjlighet att inkomma med ett yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår att Falkenbergs Stadshus AB ej anser det erforderligt att
utarbeta en policy enligt motionärens förslag, eftersom utdelning från såväl aktiebolag som
kommunal förvaltning finns reglerat i aktiebolagslagen och kommunallagen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Falkenbergs Stadshus AB har till ändamål, utifrån av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv, att samordna verksamheten i de kommunala bolagen. Stadshus AB ansvarar
även för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamheter utifrån
kommunfullmäktiges mål, policydokument och direktiv och ska därmed fatta de
principiella beslut som krävs för att fullmäktiges mål ska uppfyllas.
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Då kommunfullmäktige äger 100 % av aktierna i Falkenbergs Stadshus AB, som i sin tur
äger 100 % av aktierna i de rörelsedrivande dotterbolagen, är frågan om utdelning föremål
för en årlig diskussion i såväl Stadshus AB som i fullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen delar Falkenbergs Stadshus AB:s syn på motionens förslag
att det ej är erforderligt att utarbeta en policy om utdelning från kommunens bolag.
Därmed föreslås att motionen avslås.
Yrkande
Ingemar Stridh (M) yrkar, med instämmande av Claës-l Ljung (M) och Sara-Lena
Bjälkö (SD) att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att på ett mer
koncentrerat sätt bemöta motionens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under sammanträdet eller
återremitteras i enlighet med Ingemar Stridhs (M) med fleras återremissyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Med ett utfall om 20 ja-röster mot 30 nej-röster, en ledamotsplats är vakant, beslutar
kommunfullmäktige att återemittera ärendet.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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§ 89
Motion - Profilboende med människan i centrum.
(AU § 111, KS § 141) KS 2016-468
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att socialnämnden genomför en utredning om framtidens äldreomsorg, vilket
innefattar motionärens förslag.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-06
Motion om profilboende med människan i centrum, 2016-11-16
Socialnämnden 2017-02-22, § 27
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att socialnämnden ska uppdras att
utreda förutsättningarna för att starta ett profilboende för särskilt boende i egen regi.
Motionären menar att de särskilda boendena inte får bli institutioner, utan ska erbjuda bra
boende på de äldres villkor och därigenom ha olika profiler och inriktningar för att kunna
möta olika individers livsstil och intressen. Motionären anser att fler tidiga insatser och
förebyggande hälsoarbete inom omsorgen kan minska mängden vårdskador med mera över
tid.
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och låter meddela att det
för tillfället pågår en utredning om utformningen av framtidens äldreomsorg, inkluderat
geografisk spridning och behov av särskilt boende, trygghetsboende samt trygghetsboende
plus. Utredningen täcker en period fram till och med år 2030. Mot den bakgrunden anser
socialnämnden att det inte föreligger behov att tillsätta ytterligare en utredning om
profilboende för särskilt boende, vilket motionären föreslår.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas ej av kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut,
medan kostnader för personella resurser krävs vid ett beslut enligt motionens förslag.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas tanke om att i den mån det är möjligt
verka för att öka livsglädjen och hälsan bland de äldre. Dock väger
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kommunstyrelseförvaltningen in det faktum att socialnämnden redan idag utreder
utformningen av framtidens äldreomsorg, vilket innefattar möjligheterna till inrättande av
profilboende, såväl som många andra alternativ inom utformningen av äldreomsorgen i
Falkenbergs kommun fram till och med år 2030. Det innebär att motionärens förslag att
socialnämnden ska uppdras att utreda förutsättningarna av att starta profilboende för
särskilt boende redan ryms i pågående utredningsarbete. Då motionärens förslag redan
finns i socialnämndens åtanke anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen därmed
ska anses behandlad.
Yrkande
Rie Boulund (M) yrkar, med instämmande av Shlomo Gavie (C), Lars Fagerström (L) och
Sara-Lena Bjälkö (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S) och Per Sjövall (V), att
motionen ska anses bifallen, samt att förslagen om profilboende och intraprenad tas med i
pågående utredning om framtidens äldreomsorg.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per Svenssons (S) med
fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Per Svenssons (S) med fleras yrkande.
Med ett utfall om 30 ja-röster mot 20 nej-röster, en ledamotsplats är vakant, beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 89

Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian Ghafari (S), Majvor
Wallin (S), Andreas Lundberg (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson (S), Sara Grimpe
Wernersson (S), Irhan Kasic (S), Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen
Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S), Gabriella Geertinger (S),
Lennart Torstensson (S), Marcus Dufwa (S) och Per Sjövall (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Per Svenssons (S) med fleras yrkande.
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§ 90
Medborgarförslag – Uppdatering av lokala ordningsföreskrifter,
ID-märkning av hundar och katter.
(AU § 97, KS § 142) KS 2017-95
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta föreslagen revidering av lokala ordningsföreskrifter för
Falkenbergs kommun, § 18.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-27
Medborgarförslag 2017-02-15
Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun §§ 17-19 med föreslagna
revideringar
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag avseende att de lokala ordningsföreskrifterna för Falkenbergs
kommun bör uppdateras vad gäller ID-märkning av hundar och katter har inkommit till
kommunen. Förslagsställaren skriver att det är många år sedan hundar slutade öronmärkas
och att skrivelsen bör omformuleras till att hund ska vara ID-märkt enligt gällande
lagstiftning/praxis t.ex. chip. Detsamma gäller märkning av katt.
Av lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun § 18 st. 4 framgår:
”När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer, eller vara öronmärkt.” Kommunstyrelseförvaltningen har tittat
på ett antal kommuners lokala ordningsföreskrifter avseende ovanstående, däribland
Varbergs och Halmstads. Skrivningarna är i stort sett identiska med ett undantag, det är
enbart Falkenberg som har bisatsen ”eller vara öronmärkt”. Enligt lag (2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter ska en hundägare låta märka sin hund så att den kan
identifieras. Märkningen ska vara bestående. Hundägaren ska även låta registrera sin hund
i hundregistret som administreras av Jordbruksverket. Skrivningen avseende att hundar ska
vara öronmärkta infördes i de lokala ordningsföreskrifterna 1995, d.v.s. före lagkravet om
märkning kom.
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Av lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun § 18 st. 5 framgår:
”Lösgående katt, som huvudsakligen vistas inom detaljplanelagt område, skall bära
halsband med ägarens namn och adress eller telefonnummer eller vara öronmärkt.”
Skrivningen avseende katter har funnits med i kommunens lokala ordningsföreskrifter
sedan tillkomsten 1995. Kommunstyrelseförvaltningen har inte i den mall Sveriges
kommuner och landsting (SKL) tog fram med anledning av den nya ordningslagen 1995,
eller i någon annan kommuns lokala föreskrifter, återfunnit föreskrifter avseende katter.
Någon ledning kan därför inte tas från hur detta hanteras i andra kommuner. Något lagkrav
på att kattägare ska märka och registrera sin katt, likt de krav som ställs på hundägare,
finns inte. Enligt Jordbruksverket är ID-märkt ett samlingsbegrepp på de olika sätt en
kattägare kan märka sin katt, såsom t.ex. öronmärkning eller chip. Det är därför lämpligt
att ersätta öronmärkt med ID-märkt.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Med hänvisning till att det idag är lagkrav på att hundar ska vara märkta och registrerade
hos Jordbruksverket anser kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre finns behov av
en lokal föreskrift avseende märkning av hundar. Texten ”eller vara öronmärkt” i
§ 18 st. 4, föreslås därför strykas. Vad avser § 18 st. 5 föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att ”eller vara öronmärkt” ersätts med ”eller vara ID-märkt”
då detta begrepp även omfattar andra typer av märkning. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska anses behandlat.
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§ 91
Planeringsförutsättningar 2018-2020.
(AU § 117, KS § 122) KS 2017-229
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna planeringsförutsättningarna 2018-2020.
2 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man tänker arbeta med de prioriterade
inriktningarna strategisk samhällsplanering, värdegrund, service och bemötande samt
attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen ska i utvecklingsarbetet inom strategisk
samhällsplanering omfatta utvecklingsförslag inom social hållbarhet.
3 Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redogöra för hur vuxenutbildningen kan
utvecklas.
4 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa hur man ska arbeta med att skapa mer flexibla
och kostnadseffektiva lösningar och insatser, dels genom användandet av
välfärdsteknologi, dels genom rätt organisation/kompetens/bemanning utefter brukarens
behov.
5 Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa hur man kan säkerställa att anpassade
boende/vårdalternativ finns för personer med beroendeproblematik.
6 Ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa hur organisationen för fastighet och
projektledning behöver utvecklas för utbyggnad av kommunal service i samband med
kommunens tillväxtambition. Uppdraget ska samordnas med kommunstyrelsens
uppdrag kring strategisk samhällsplanering.
7 Ge kultur- och fritidsnämnen i uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur
kulturverksamheten kan utvecklas i samband med stadsbibliotekets flytt till de nya
lokalerna i kunskaps- och kulturcentrum. Kultur- och fritidsnämnden ska i det pågående
utvecklingsarbetet av kunskaps- och kulturcentrum arbeta ur ett brett kulturperspektiv
samt omfatta inkludering, integration och jämlikhet.
8 Ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur kontaktcenter
kan utvecklas för att öka service och tillgänglighet till kommunens verksamheter.
Uppdraget ska samordnas med den kommunövergripande prioriterade inriktningen
service och bemötande.
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Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-19
Planeringsförutsättningar 2018-2020, 2017-04-19
Nämndernas prioriterade inriktningar
Sammanfattning av ärendet
Prioriterade inriktningar och planeringsförutsättningar ingår i kommunens planerings- och
uppföljningsprocess. I planeringsförutsättningarna anges inriktningen för nämnderna i den
kommande budgetprocessen. Prioriterade inriktningar har tagits fram och beslutats på
nämndnivå och utgår från kommunens vision och kommunens övergripande
utvecklingsmål samt nämndens egna utvecklingsmål, förutsättningar och
utvecklingsbehov. De prioriterade inriktningarna utgör ett underlag för kommunens
budgetarbete och resursfördelning till nämnderna. För att få ett grepp om inriktningarna för
kommunen som helhet har även prioriterade inriktningar för kommunens bolag och
räddningsförbundet rapporterats. Planeringsförutsättningarna anger förslag till uppdrag till
några nämnder kring vad som behöver beskrivas mer ingående samt kompletteras med
eventuellt resursbehov till höstens budgetberedning.
Vid sidan av planeringsförutsättningarna pågår större utredningar och projekt/processer
som kommer att ha inverkan i kommunens planering ur ett övergripande perspektiv. På
samma sätt pågår kontinuerlig verksamhetsplanering och utveckling inom nämndernas,
styrelsernas och räddningsförbundets grunduppdrag.
De uppdrag som lämnas i detta beslut ska redovisas skriftligen till
kommunstyrelseförvaltningen senast 2017-08-31 och presenteras för budgetberedningen.
Närmare anvisningar kring budgetarbetet anges i Anvisning Budget.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Utifrån kommunens vision och kommunens övergripande utvecklingsmål samt egna
utvecklingsmål, förutsättningar och utvecklingsbehov har nämnder, bolag och
räddningsförbund beslutat om prioriterade inriktningar för verksamheten. De prioriterade
inriktningarna utgör ett underlag för kommunens budgetarbete och resursfördelning till
nämnderna.
De prioriterade inriktningarna har presenterats och diskuterats i samband med
Planeringsdagen 2017-03-27. Med detta som utgångspunkt har Alliansen+ lagt fram
förslag till Planeringsförutsättningar innehållande en redogörelse för de prioriterade
inriktningar som lämnats samt uppdrag till några nämnder att inför höstens budgetarbete
redogöra mer detaljerat hur man kan arbeta med den prioriterade inriktningen och vad det
kan innebära för resursbehov.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Stig Agnåker (C), Kerstin
Angel (C), Rie Boulund (M), Christer Norrman (M) och Jan Berge (MP), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S) och Sebastian Ghafari (S),
på eget förslag (se bilaga 1, § 91).
Mikael Hallberg (V) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), på eget förslag
(se bilaga 2, § 91).
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar på eget förslag (se bilaga 3, § 91).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Per Svenssons (S) med
fleras yrkande, Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande samt Sara-Lena Bjälkös (SD)
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 Per Svenssons (S) med fleras yrkande mot Mikael
Hallbergs (V) med fleras yrkande samt Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar utse Per Svenssons (S) med fleras yrkande till motförslag.
Kontrapropositionsvotering
Votering begärs och verkställs.
Ordförande utser Per Svenssons (S) förslag till huvudförslag i
kontrapropositionsvoteringen.
Ordförande ställer proposition på Mikael Hallbergs (V) mot Sara-Lena Bjälkös (SD)
yrkande och finner att Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande utses till motförslag i
kontrapropositionsvoteringen.
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för Mikael Hallbergs (V) med fleras förslag.
Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös (SD) med fleras förslag.
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Med ett utfall om 20 ja-röster mot åtta nej-röster, 22 ledamöter avstår och en ledamotsplats
är vakant, beslutar kommunfullmäktige att utse Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande
till motförslag i kontrapropositionsvoteringen.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga 4, KF § 91

Därefter sker kontrapropositionsvotering på Per Svenssons (S) med fleras yrkande mot
Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget i
huvudpropositionsvoteringen.
Ja-röst för Per Svenssons (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Mikael Hallbergs (V) med fleras förslag.
Med ett utfall om 18 ja-röster mot två nej-röster, 30 ledamöter avstår och en ledamotsplats
är vakant, beslutar kommunfullmäktige att utse Per Svensson (S) med fleras yrkande till
motförslag i huvudpropositionsvoteringen.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga 5, KF § 91

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 förslag.
Med ett utfall om 25 ja-röster mot 20 nej-röster, fem ledamöter avstår och en ledamotsplats
är vakant, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga 6, KF § 91

Reservation
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian Ghafari (S), Majvor
Wallin (S), Andreas Lundberg (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson (S), Sara Grimpe
Wernersson (S), Irhan Kasic (S), Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen
Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S), Gabriella Geertinger (S),
Lennart Torstensson (S) och Marcus Dufwa (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Per Svenssons (S) med fleras yrkande. Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande. Sara-Lena
Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Jim Hedin (SD) och Anders
Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
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§ 92
Redovisning av uppdrag i budget – Jämställda löner
(Argus § 22, KS § 106) KS 2017-14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen för att göra en ny översyn som
inkluderar hela organisationen, samt redovisar hur arbetet med jämställda löner ska
fortskrida.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Med ett godkännande lägga redovisningen av uppdraget om jämställda löner till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-12
Tjänsteskrivelse 2017-03-27
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2017 lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda hur arbetet för
jämställda löner i hela organisationen ska fortskrida. Bakgrunden till uppdraget är att
Falkenbergs kommun i en jämförelse med landets övriga kommuner ligger dåligt till sett
till löneskillnader mellan män och kvinnor.
En förklaring till de jämförelsevis låga medianlönerna för kvinnor i Falkenbergs kommun
är att många av de typiskt mansdominerade yrkesbefattningarna ligger utanför kommunens
organisation då de istället handlas upp eller på annat sätt hyrs in. Exempel på sådana yrken
är inom räddningstjänsten, VA-tekniker eller el-montörer. Utan dessa yrkesbefattningar i
kommunens regi höjs medianlönen för män drastiskt då de annars hade ”hjälp till” att hålla
medianlönen för män nere. Detta eftersom de är stora yrkesgrupper med ett jämförelsevis
lågt löneläge. Det medför att de fåtal män som arbetar inom kommunen idag har
yrkesbefattningar med en generellt sett högre medianlön, vilket ökar löneskillnaderna
mellan män och kvinnor. Samtidigt som dessa stora mansdominerade yrkeskategorier
ligger utanför kommunens organisation har kommunen valt att behålla många av de stora
kvinnodominerade yrkesgrupperna i kommunens egen regi, som t.ex. vårdbiträden. I sin
tur medför det att medianlönen för kvinnodominerade yrken hålls kvar på en lägre nivå.
I det vidare arbetet kommer det årligen att genomföras en lönekartläggning med
arbetsvärdering vilket ska användas som verktyg för att på sikt nå jämställda löner.
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Ekonomi
Förslaget innebär ingen extra påverkan på kommunens kostnader.
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar, med instämmande av Mari-Louise Wernersson (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sebastian Ghafari (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V)
och Susan Pettersson (KD), att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att det ska
göras en ny översyn som inkluderar hela organisationen, samt redovisar hur arbetet med
jämställda löner ska fortskrida.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under sammanträdet eller
återremitteras i enlighet med Sebastian Ghafaris (S) med fleras återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet under sammanträdet.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Med ett utfall om 24 ja-röster mot 26 nej-röster, en ledamotsplats är vakant, beslutar
kommunfullmäktige att minoritetsåterremittera ärendet.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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§ 93
Smedjans förskola – Utökning av projektbudget.
(KS § 108) KS 2017-233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utöka projektbudget för Smedjans förskola från 30 500 tkr till 35 000 tkr.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-20
Tekniska nämnden 2017-04-26, § 39
Sammanfattning av ärendet
Våren 2013 upphandlades Tage och Söner Byggnads AB att bygga två stycken
fyraavdelningsförskolor i en entreprenad. Förutsättning för entreprenaden var att
förskolorna skulle byggas parallellt med ca en månads förskjutning med start i april 2013
och färdigställda i maj 2014. Förskolorna var belägna på Wiren 1 (Werners hages förskola)
och Skogstorp 4:112 (Smedjans förskola). Werners hages förskola färdigställdes enligt
tidsplan.
Bygglovet för Smedjans förskola överklagades efter upphandlingen var genomförd.
Överklagandet gick hela vägen till Mark- och miljööverdomstolen och avgjordes först
våren 2015, till de klagandes fördel. Efter omarbetning av byggnadens placering på tomten
har ett förslag tagits fram som bedöms genomförbart. Diskussioner har förts med berörda
grannar och med vägförening.
Den förändrade tidsplanen har inneburit fördyrningar av projektet för entreprenören, dels
beroende på förändrade förutsättningar och dels beroende på kostnadsökningar. Den
förändrade placeringen av förskolan på tomten innebär att en vändplan för hämtning och
lämning av barn får utföras utanför tomten vilket innebär en tillkommande kostnad, utifrån
det ursprungliga upplägget.
Ekonomi
Beslutad budget för investeringsprojektet Smedjans förskola är 30 500 tkr. De förändrade
förutsättningarna har inneburit en kraftigt förskjuten tidsplan med ökade utgifter. Ökningen
beror dels på att samordningsvinster med byggnation av Werners hage uteblivit, dels på
tillkommande utgifter för en vändplats för att lämning och hämtning till följd av överklagat
bygglov och omgjord situationsplan.
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Förslaget innebär att den totala projektbudgeten utökas från 30 500 tkr till 35 000 tkr.
Justeringen påverkar inte innevarande års upplåningsbehov, däremot påverkar det
upplåningsbehovet för 2018. Detta beaktas i kommande budgetberedning.
Övervägande
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utöka projektbudget för
Smedjans förskola från 30 500 tkr till 35 000 tkr till följd av förändrade förutsättningar och
förskjuten tidsplan. För att hålla nere utgifterna i projektet har en omarbetning av det
ursprungliga konceptet gjorts, med kriterierna att ha en bibehållen funktion men med ett
mer kostnadseffektivt utförande. Trots detta är avsatta medel ej tillräckliga. Enligt gällande
principer måste investeringsprojekt, där avsatta medel ej beräknas räcka, godkännas i
kommunfullmäktige före igångsättning.

23 (40)

Kommunfullmäktige 2017-05-30

§ 94
Godkännande av investeringsprojektet ombyggnad av
Vessigebroskolans kök. (AU § 128, KS § 114) KS 2017-234
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna investeringsprojektet ombyggnad av Vessigebroskolans kök, med en
projektbudget på 1 700 tkr, utöver avsatta medel i underhållsplanen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-26
Tekniska nämnden 2017-04-26 § 24
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ombyggnad
av Vessigebroskolans kök med en projektbudget på 1 700 tkr utöver avsatta medel i
tekniska nämndens underhållsplan. I tekniska nämndens underhållsplan för 2017 finns
1 400 tkr avsatta för renovering av Vessigebroskolans kök. Genomförd förstudie visar en
kalkyl på 3 400 tkr, vilket innebär att avsatta medel ej kommer att täcka
investeringsutgiften.
Ökningen av utgifterna beror dels på en akut vattenskada, kalkylerad till 300 tkr. Detta
kommer belasta tekniska nämnden som ett akut fastighetsunderhåll. Resterande ökning är
beräknad till 1 700 tkr. Denna ökning är en följd av att kapaciteten i köket ej är anpassade
till befintliga volymer. Från och med höstterminen 2017 kommer skolan gå in i en
F6-organisation vilket innebär ytterligare ökning av portioner. I förskoleplanen ligger även
en utökning med två förskoleavdelningar på skolan. För en långsiktig planering krävs att
köket anpassas för kommande volymökningar i samband med att planerad renovering sker.
Förutom utökning av kökets kapacitet behövs åtgärder för att förbättra personalens
arbetsmiljö.
Ekonomi
Ökningen av utgifterna för att täcka verksamhetsanpassningen till följd av ökade volymer,
samt förbättring av arbetsmiljön, fördelas enligt följande:
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Ny EL-service och anpassning av centraler
Anpassa storköksutrustning efter utökning av kapacitet
Anpassa ventilationen till utökning av kapacitet
Anpassa lokalerna för bättre förvaring, torrt, kyl och frys, diskrum
Nya kyl- o frysrum med kylmaskiner
Summa utökning
1 700 tkr

350 tkr
350 tkr
300 tkr
450 tkr
250 tkr

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.
Övervägande
Då det inte finns medel avsatta i investeringsplanen för 2017 måste projektet godkännas i
kommunfullmäktige före igångsättning.
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§ 95
Estraden 2 och 3 – Antagande av förslag till ändring i detaljplan.
(AU § 116, KS § 125) KS 2016-109
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta förslag till ändring av detaljplan för Estraden 2 och 3.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-19
Planbeskrivning koncept, 2017-02-17
Plankarta koncept, 2017-02-17
Granskningsutlåtande, 2017-04-13
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen fick av kommunstyrelsen § 252 2016-09-06 i uppdrag
att upprätta en ny detaljplan för Estraden 4 och 5 samt beslut om delegation till planchef
att besluta om samråd och eventuell granskning. Åtgärden bedömdes under ärendets
handläggning kunna ske genom en ändring av befintlig detaljplan.
Fastigheterna Estraden 4 och 5 omfattas av Detaljplan för Estraden 2 och 3 som vann
laga kraft år 1990. Fastigheterna Estraden 2 och 3 har efter ombildningar efter år 1990
fått beteckningarna Estraden 4 och 5. Planchefen beslutade 2017-02-20 att godkänna
förslag till Ändring av detaljplan för Estraden 2 och 3 för samrådsremiss. Ändringen
utförs i syfte att styra byggrätt till vardera fastigheten inom planområdet och att göra
olika former av bostadsbebyggelse möjligt. Planändringen innebär att fristående villor,
par- eller kedjehus, utan särskilda krav på utformning, kan uppföras.
Ändringen av detaljplanen innebär att bestämmelsen ”Största bruttoarea i m2. Högst 4
lägenheter samt tvättstuga och erforderliga förråd.” ändras till ”Största byggnadsarea
200 m2 per fastighet. Minsta fastighetsstorlek 700 m2”. Ändringen innebär även att
följande bestämmelser upphävs; garage får inte uppföras på parkeringsplats,
fasadbeklädnad skall vara av stående träpanel, takbeläggning skall vara av röda
takpannor, exploatering skall ske i huvudsaklig överensstämmelse med
illustrationsplanen, samt marklov krävs för trädfällning. I samband med planändringen
minskas utfartsförbudet mot Valenciavägen till att endast gälla 10 m från korsningen till
Åsvägen samt att illustrationsplanen som hör till den ursprungliga detaljplanen upphävs.
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Planförslaget har under tiden 2017-02-23 till 2017-03-16 varit utställt i Stadshuset samt
funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Brev med information om samrådet har
sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2017-02-13 av Metria.
Planförslaget har även remitterats och sänts för godkännande till myndigheter m.fl.
enligt utsändningslista. Planarbetet har bedrivits enligt det begränsade
standardförfarandet. Förfarandet innebär att om samtliga sakägare godkänner
planförslaget kan granskningsskedet uteslutas.
Samtliga yttranden och godkännanden som kommit in till kommunen under
samrådstiden presenteras i granskningsutlåtandet. Angivet datum är ankomstdatum.
Samtliga identifierade sakägare har godkänt planförslaget. Delar av gatumarken inom
planområdet ägs av marksamfälligheten Arvidstorp s:2. Marksamfälligheten är outredd
och samtliga ingående fastigheter har därför inte varit möjliga att samråda med. Utöver
godkännandena från sakägarna har 11 yttranden med godkännanden inkommit från
myndigheter, företag, organisationer m.fl.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att granskningsutlåtandet godkänns samt att
förslag till ändring av detaljplan för Estraden 2 och 3 antas.
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§ 96
Vinberg 1:3 m.fl. – Beslut om nya verksamhetsområden för
VA-verksamheten. (AU § 100, KS § 127) KS 2016-17
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) för det nya
planområdet Vinberg 1:3 m.fl. samt delar av område där verksamhetsområde för
dagvatten tidigare ej inrättats. För delar av området har verksamhetsområde tidigare
inrättats endast för dricks- och spillvatten.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-03
Plankarta för detaljplan Vinberg 1:3 m.fl. med föreslaget område markerat
Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse med huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun,
FAVRAB, föreslås det att det inrättas verksamhetsområde för VA. Ärendet gäller att
inrätta nytt verksamhetsområde för del av Vinberg 1:3 m.fl. där detaljplan tidigare antagits.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader ej uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för det nya planområdet samt delar av område där
verksamhetsområde för dagvatten tidigare ej inrättats. För delar av området har
verksamhetsområde tidigare inrättats endast för dricks- och spillvatten.
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§ 97
Skrea 5:51 samt del av Skrea 5:91 – Beslut om nya verksamhetsområden för VA-verksamheten.
(AU § 101, KS § 128) KS 2016-17
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Inrätta verksamhetsområde för VA (dricks-, spill- och dagvatten) för det nya
planområdet Skrea 5:51, del av Skrea 5:91 samt delar av område där
verksamhetsområde för dagvatten tidigare ej inrättats. För delar av området har
verksamhetsområde tidigare inrättats endast för dricks- och spillvatten.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-05
Karta för detaljplan Skrea 5:51 samt dela av Skrea 5:91 med föreslaget område markerat
Sammanfattning av ärendet
Enligt överenskommelse med huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun,
FAVRAB, föreslås att inrätta verksamhetsområde för VA. Ärendet gäller att inrätta nytt
verksamhetsområde för Skrea 5:51 samt del av Skrea 5:91 där detaljplan tidigare antagits.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas och
det innebär att kostnader ej uppstår för Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområde inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) för det nya planområdet samt delar av område där
verksamhetsområde för dagvatten tidigare ej inrättats. För delar av området har
verksamhetsområde tidigare inrättats endast för dricks- och spillvatten.
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§ 98
Beslut om verksamhetsområden för VA-verksamheten enligt
förslag från FAVRAB. (AU § 102, KS § 129) KS 2016-17
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utvidga verksamhetsområden för VA dricks-, spill- och dagvatten (gata- och fastighet)
för områdena Arenan (del av Eldstaden), Arvidstorp 1:162 och 1:166, Fredskåren,
Fredsmarschen, Fredsduvan, Fredspipan m.fl., Kantpressaren 1 och 2, område
”Prästgatan” m.fl. (Östra Gärdet), Skrea 23:41, 23:58, 23:59,:260 och 23:61, område
”Möbelpeja” m.fl. vid Skrea Stationsväg, kv. Snickaren (del av) samt Tröinge 6:75.
2 Utvidga verksamhetsområden för dricks-och spillvatten för områdena Boberg 3:237,
3:236, 3:214 och 3:213, Eftra 4:43,4:44, 4:45 och 4:46 samt Skrea 18:68.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-30
FAVRAB 2017-02-28, § 10
VIVAB, karta över föreslaget verksamhetsområde
Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden är kommunens och inte huvudmannens i
enlighet med Lagen för allmänna vattentjänster § 6. Enligt överenskommelse med
huvudmannen för VA-verksamheten i Falkenbergs kommun, FAVRAB, föreslås att det
inrättas verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att utvidga verksamhetsområden där
exploatering pågår eller har skett de senaste åren. VA är i dessa områden redan utbyggt.
Ekonomi
I enlighet med kommunallagen och ägardirektivet ska självkostnadsprincipen tillämpas,
vilket innebär att kostnader ej uppstår för kommunen. Utbyggnader bekostas av VAkollektivet.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsområden inrättas för dricks-, spilloch dagvatten (gata och fastighet) respektive dricks- och spillvatten för angivna fastigheter
och områden. Dessa områden är: Dricks-, spill- och dagvatten (gata- och fastighet) inom
Arenan (del av Eldstaden), Arvidstorp 1:162 och 1:166, Fredskåren, Fredsmarschen,
Fredsduvan, Fredspipan m.fl., Kantpressaren 1 och 2, område ”Prästgatan” m.fl. (Östra
Gärdet), Skrea 23:41, 23:58, 23:59,:260 och 23:61, område ”Möbelpeja” m.fl. vid Skrea
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Stationsväg, kv. Snickaren (del av) samt Tröinge 6:75 enligt redovisade kartor. Föreslagna
områden är streckmarkerade. Dricks- och spillvatten inom Boberg 3:237, 3:236, 3:214 och
3:213, Eftra 4:43,4:44, 4:45 och 4:46 samt Skrea 18:68 enligt redovisade kartor.
Föreslagna områden är streckmarkerade.
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§ 99
Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling.
(AU § 96, KS § 132) KS 2017-182
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta föreslag Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling.
2 Upphäva Taxa för kopior och avgifter mm av allmän handling antagen av
kommunfullmäktige 2006-01-26, § 4.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-04-03
Föreslag, Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling
Taxa för kopior och avgifter mm av allmän handling, 2006-01-26 § 4.
Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar i kommunens lokaler utan avgift.
Den som så önskar kan även begära en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling och
kommunen har då rätt att ta ut en avgift. För att kommunen ska kunna ta ut avgift krävs
dock att det finns en på förhand fastställd taxa.
Avgiftsförordningen (1992:191) reglerar statliga myndigheters avgiftsuttag, däribland vad
avser kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling. Avgiftsförordningen omfattar inte
kommuner men de flesta kommuner har ändå valt att i sin taxa följa den.
Kommunfullmäktige antog 2006 taxa för kopior och avgifter mm av allmän handling. Den
befintliga taxan är i behov av omarbetning. Detta främst då den saknar stöd för att ta ut
avgift för kopiering och utskrift på pappersformat A1, A11, B1 och A0 samt vid
inskanning. I samband med omarbetningen anser kommunstyrelseförvaltningen även att
det är lämpligt att anpassa taxan så att den följer den statliga avgiftsförordningen.
Avgifterna i den föreslagna taxan följer avgiftsförordningen. Avgiftsförordningens
reglering är dock inte utömmande. Övriga föreslagna avgifter är satta med ledning av andra
kommuners nivåer i kombination med en bedömning av kommunens verkliga kostnad,
exempelvis vad det kostar för kommunen att skriva ut en färg alternativ svartvit A4,
utskrift av A3 alternativt A0 etc.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslagen taxa för kopior och avskrifter av
allmän handling antas.
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§ 100
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. (KF § 76)
KS 2017-96
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Bengt Sundberg (M) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Charlotta Jonson (M) har beviljats entledigande från uppdragen som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden tillika 1:e vice ordförande i barn- och utbilningsnämnden KF § 34/17.
KF § 59 valdes Margareta Warnholtz (M) till ledamot tillika 1:e vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden, vilket får till följd att man nu väljer en ny ersättare efter henne.
Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 101
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 § 78) 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.
Sammanfattning av ärendet
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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§ 102
Avsägelse från Pontus Eriksson (C) från uppdraget som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. KS 2017-241
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Översända Pontus Erikssons (C) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid
Varbergs tingsrätt översänds till Varbergs tingsrätt för beslut.
2 I händelse av att Varbergs tingsrätt beviljar avsägelsen, utse Daniel Bohman
Ivarsson (C) till ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Pontus Eriksson (C) har 2017-04-27 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt.
Yrkande
GunMarie Stenström (M) yrkar att Pontus Erikssons (C) avsägelse från uppdraget som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt översänds till Varbergs tingsrätt för beslut.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att i händelse av att Varbergs tingsrätt beviljar
avsägelsen, utse Daniel Bohman Ivarsson (C) till ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på GunMarie Stenströms (M) yrkande mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med GunMarie Stenströms (M) yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons
yrkande.
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§ 103
Avsägelse från Sebastian Ghafari (S) från uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktige, Falkenberg Energi AB, Falkenberg
Energihandel AB och Ekobilen AB. KS 2017-261
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Sebastian Ghafari (S) entledigande från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB och
Ekobilen AB.
2 Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
3 Utse ny ledamot i kommunfullmäktige vid nästa sammanträde.
4 Utse ny ledamot i Falkenberg Energi AB vid nästa sammanträde.
5 Utse ny ledamot i Falkenberg Energihandel AB vid nästa sammanträde.
6 Utse ny ledamot i Ekobilen AB vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Sebastian Ghafari (S) har 2017-05-09 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, Falkenberg Energi AB, Falkenberg
Energihandel AB och Ekobilen AB.
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§ 104
Avsägelse från Ingemar Johansson (C) från uppdraget som
ledamot i Falkenbergs Biogas AB. KS 2017-267
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Ingemar Johansson (C) entledigande från uppdraget som ledamot i Falkenbergs
Biogas AB.
2 Utse David Andersson (C) som ny ledamot i Falkenbergs Biogas AB.
Sammanfattning av ärendet
Ingemar Johansson (C) har 2017-05-10 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i Falkenbergs Biogas AB.
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§ 105
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-04-18 § 31 angående medborgarförslag –
klätterväg utomhus. KS 2016-382
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21 § 20 angående medborgarförslag – fler
picknickplatser runt omkring våra mysiga smultronställen. KS 2016-426
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21 § 21 angående medborgarförslag – fler
motionsslingor runt om i staden för en bättre variation och som ett sätt att upptäcka vår fina
miljö. KS 2016-436
Beslut från tekniska nämnden 2016-08-31 angående medborgarförslag – förbättra
cykelvägarna mellan Ullared och Fegen samt Ullared och Älvsered. KS 2016-208
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – gör cykelväg
längs Stafsingevägen mellan Stafsinge och Skogstorp. KS 2016-372
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – bredda och rusta
upp Stafsingevägen. KS 2016-374
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – förvaringsboxar
vid bussterminaler och Ullareds kommunhus. KS 2016-399
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – gatubelysning på
Varbergsvägen, inklusive cykel- och gångväg. KS 2016-501
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – ta bort viadukten
vid bron på Lassarettsvägen och gör en rondell. KS 2016-506
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – anlägga en cykelmotions- och gångväg mellan väg 767 och Ätrastigen. KS 2016-513
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – gång- och
cykelväg på Skomakarleden. KS 2016-523
Beslut från tekniska nämnden 2017-04-26 angående medborgarförslag – omändring av
trafikplats väg 767, avfart/påfart Lassarettsvägen/Tröingebergsvägen. KS 2017-48
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Länsstyrelsens protokoll 2017-05-04 utvisande att Irhan Kasic (S) utsetts till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Lena Dygården. KS 2017-228
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport av granskning av specialdestinerade
statsbidrag. KS 2017-73
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-05-30
Bilaga KF § 88
Ärende: Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. (AU § 136, KS §
142) KS 2016-468
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Kerstin Angel (C)

X

X

X

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

X

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)
Saw Kian Ooi
Per Svensson (S)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)
Andreas Lundberg
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Claës-L Ljung (M)

X

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

X

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)
Bo Dannegren
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson
Bengt Hackberg (S)
Irhan Kasic
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
X
1:e vice ordf
Jan Dickens (S)
X
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenström (M)
X
ordf
20 30
Summa

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X

X

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-05-30
Bilaga KF § 89
Ärende: Motion om profilboende med människan i centrum. (AU § 111, KS § 141) KS 2016-468
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Kerstin Angel (C)

X

X

X

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

X

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)
Saw Kian Ooi
Per Svensson (S)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)
Andreas Lundberg
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
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)
Bo Dannegren
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson
Bengt Hackberg (S)
Irhan Kasic
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
X
1:e vice ordf
Jan Dickens (S)
X
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenström (M)
X
ordf
30 20
Summa

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-05-30
Bilaga 4 KF § 91
Ärende: Planeringsförutsättningar. (AU § 117, KS § 122) KS 2017-229
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Kerstin Angel (C)

X
X

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

X

Elisabet Karlsson (L)

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)
Saw Kian Ooi
Per Svensson (S)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)
Andreas Lundberg
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
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)
Bo Dannegren
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson
Bengt Hackberg (S)
Irhan Kasic
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Jan Dickens (S)
X
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenström (M)
ordf
20 8
Summa

Gert Persson (M)
Christer Norrman (M)

X
X

X
X
X
X

X
X

X
22

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-05-30
Bilaga 5 KF § 91
Ärende: Planeringsförutsättningar. (AU § 117, KS § 122) KS 2017-229
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Kerstin Angel (C)

X

X

X

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

X

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

Agneta Åkerberg (C)
Saw Kian Ooi
Per Svensson (S)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

Fredrik Johansson (S)
Andreas Lundberg
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
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)
Bo Dannegren
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson
Bengt Hackberg (S)
Irhan Kasic
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

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

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X

X
X
X
X
18 2
Summa

30

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-05-30
Bilaga 6 KF § 91
Ärende: Planeringsförutsättningar. (AU § 117, KS § 122) KS 2017-229
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Kerstin Angel (C)

X

X

X

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

X

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)
Saw Kian Ooi
Per Svensson (S)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)
Andreas Lundberg
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
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)
Bo Dannegren
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson
Bengt Hackberg (S)
Irhan Kasic
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
X
1:e vice ordf
Jan Dickens (S)
X
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenström (M)
X
ordf
25 20 5
Summa

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-05-30
Bilaga KF § 92
Ärende: redovisning av uppdrag i budget – Jämställda löner. (Argus § 22, KS § 106) KS 2017-14
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Herdis Pixsjö
Kerstin Angel (C)

X

X

X

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

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)
Saw Kian Ooi
Per Svensson (S)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)
Andreas Lundberg
Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)

X

X

Jan Berge (MP)

X

Charlotta Jonson (M)

X

X

Claës-L Ljung (M)

X

Georgia Ferris (KD)
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)
Bo Dannegren
Björn Jönsson (S)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Sara Grimpe Wernersson
Bengt Hackberg (S)
Irhan Kasic
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

Stig Agnåker (C)
X
1:e vice ordf
Jan Dickens (S)
X
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenström (M)
X
ordf
24 26
Summa

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X

1

