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§ 64
Allmänhetens frågestund
Thomas Gustafsson ställer en fråga om sanktionsavgifter.
Ingemar Johansson (C) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar frågan.
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§ 65
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag - Trafiksituationen i Skrea samhälle. KS 2017-153
Kurt Olofsson presenterar sitt medborgarförslag.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
____________________________

b) Medborgarförslag – Rastgård för hund. KS 2017-165
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige
______________________________

c) Medborgarförslag – vind- och solskydd på Vallarnas lekplats. KS 2017-181
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut
______________________________

d) Medborgarförslag – planering och byggande av billiga hyresrätter i Falkenbergs
inland. KS 2017-186
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige
______________________________
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e) Medborgarförslag – Barnakademien som en del av Kulturskolan. KS 2017-208
Eva Göransson-Appelqvist presenterar sitt medborgarförslag.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige
______________________________
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§ 66
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2016 års
kommunala förvaltning samt för förbundsdirektionen
Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsen
Samordningsförbundet Halland. KS 2017-146, KS 2017-206
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja kommunstyrelsen samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
2 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja barn- och utbildningsnämnden samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
3 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja socialnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
4 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja kultur- och fritidsnämnden samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
5 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja tekniska nämnden inklusive
trafiknämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
6 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
7 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja bygglovsnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
8 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja servicenämnden samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
9 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja överförmyndarnämnden samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
10 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja förbundsdirektionen för
Räddningstjänsten Väst samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för
år 2016.
11 Med hänvisning till revisionsrapporten bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Halland samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2016.
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Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Falkenbergs kommun 2016, 2017-04-12
Granskning av årsredovisning 2016, Falkenbergs kommun, PWC
Revisionsberättelse för Räddningstjänsten Väst 2016, 2017-03-13
Granskning av årsredovisning 2016, Räddningstjänsten Väst, PWC
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Halland 2016, 2017-03-30
PM – granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende räkenskapsår 2016,
Samordningsförbundet Region Halland, Deloitte
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelser för år 2016. I dessa tillstyrks att nämnderna
och kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet. Föreligger även revisionsrapport för förbundsdirektionen för
Räddningstjänsten Väst och förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Halland.
Jäv
Kommunstyrelsen
Jäv föreligger för ledamöterna Mari-Louise Wernersson (C) Claës-L Ljung (M), Per
Svensson (S), Dahn Persson (S), Tore Holmefalk (C), Marcelle Farjallah (S), Filip
Bertilsson (M), Anders Jansson (SD), Lars Fagerström, (L), Rebecka Kristensson (S),
Lennart Torstensson (S), Jan Berge (MP), Sebastian Ghafari (S) och Georgia Ferris (KD)
samt ersättare Stig Agnåker (C), Saw Kian Ooi (C) och Kristina Hallberg (V).
Barn- och utbildningsnämnden
Jäv föreligger för ledamöterna Charlotta, Jonson (M), Gabriella Geertinger (S), Björn
Jönsson (S) och Sara Grimpe Wernersson (S). Ersättare saknas för samtliga.
Socialnämnden
Jäv föreligger för ledamöterna Rie Boulund (M), Shlomo Gavie (C), Gert Persson (M)
Elisabet Karlsson (L) och Marcus Dufwa (S). Ersättare saknas för samtliga.
Kultur- och fritidsnämnden
Jäv föreligger för ledamöterna Per Johansson (C) Christina Johansson (S) och Angela
Malmgren (M). Ersättare saknas för samtliga.
Tekniska nämnden inklusive trafiknämnden
Jäv förligger för ledamöterna Christer Norrman (M), Jan Dickens (S), Agneta Åkerberg
(C) och Mikael Salomonsgård (S). Ersättare saknas för samtliga.
Miljö- och hälsoskyddssnämnden
Jäv föreligger för ledamöterna Ingemar Johansson (C) och Bengt Hackberg (S). Ersättare
saknas för samtliga.
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Bygglovsnämnden
Jäv föreligger för Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) Rebecka Kristensson (S) och
Ingmar Bengtsson (C). Ersättare saknas för samtliga.
Servicenämnden
Jäv föreligger för Charlotta Jonson (M), Yen Gunnarsson (S), Majvor Wallin (S) och Gert
Persson (M). Ersättare saknas för samtliga.
Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Väst
Jäv föreligger för ledamöterna Tore Holmefalk (C), Jan Dickens (S), Rie Boulund (M)
samt ersättare Elisabet Karlsson (L) och Daniel Bernhardt (KD).
Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland
Jäv föreligger för Rie Boulund (M).
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§ 67
Falkenbergs Stadshus AB årsredovisning för 2016.
(AU § 73, KS § 85) KS 2017-162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Bemyndiga och uppdra åt det av kommunfullmäktige valda ombudet att
– rösta för fastställelse av den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen i
Falkenbergs Stadshus AB,
– rösta för disposition av Falkenbergs Stadshus ABs vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
– rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
– fatta övriga för bolagsstämmans genomförande nödvändiga beslut.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-17.
Årsredovisning och koncernredovisning för Falkenbergs Stadshus AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska i egenskap av aktieägare i Falkenbergs Stadshus AB bemyndiga
och uppdra åt det av fullmäktige valda ombudet att företräda ägaren på bolagsstämman.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Jäv
Jäv föreligger för Per Svensson (S), Mari-Louise Wernersson (C), Dahn Persson (S) och
Marcelle Farjallah (S).
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§ 68
Kommunens årsredovisning för 2016.
(AU § 74, KS § 86) KS 2017-154
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna kommunens årsredovisning för 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-23
Årsredovisning för 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har upprättat årsredovisning för
kommunen 2016. Resultatet för 2016 uppgår till 99,4 mkr vilket överstiger budgeten om
45,4 mkr med 54 mkr.
Sedan kommunstyrelsens beslut om den egna nämndens årsredovisning 2016 har
uppmärksammats att en justering av 2016 års kostnader behövde göras. Justeringen innebär
att kommunstyrelsens överskott i förhållande till budget ändras till 25 779 tkr exklusive
resultatreglering (tidigare 26 729 tkr). Inklusive resultatreglering uppgår resultatet 27 339
tkr (tidigare 28 289 tkr).
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§ 69
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 70
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Jan Dickens (S); Motion – omprövning av beslut om att inte förbjuda trafik med lastbil
över 12 meter över Söderbron. KS 2017-174
Bengt Hackberg (S); Sara Grimpe Wernersson (S); Motion - Havet blöder. KS 2017-187
Marcus Dufwa (S); Motion - Maxtak i elevhälsan. KS 2017-236
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§ 71
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 72
Motion om mobiltelefonfri skolundervisning.
(AU § 68, KS § 100) KS 2016-63
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att ordningsregler för trygghet och studiero tas fram
på varje skola i kommunen enligt skollagen.
2 Meddela barn- och utbildningsnämnden och samtliga skolenheter att
kommunfullmäktige ser positivt på att samtliga skolor inför mobilförbud.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-10
Motion om mobiltelefonfri skolundervisning, 2016-02-16
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01, § 45
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-01-10
Kommunstyrelsen 2016-12-06, § 358
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23, § 31
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M) har inkommit med en motion om att det behövs riktlinjer som
begränsar mobiltelefonanvändning i all kommunal grundskola och gymnasieskola i
Falkenbergs kommun. Motionären vill att det i riktlinjerna ska framgå att
undervisningstiden ska vara fri från mobiltelefonanvändning. Motionären hänvisar till
forskning som visar att mobiltelefonanvändning under lektionstid påverkar elevers
koncentrationsförmåga negativt och att skolor med förbud har fått höjda studieresultat.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att de anser att det
är upp till varje grundskola och gymnasieskola att besluta om ordningsregler som rör den
egna undervisningen och att det inte krävs ytterligare riktlinjer utöver ordningsreglerna.
Vidare menar nämnden att god koncentrationsförmåga och tillfredställande studieresultat
skapas med hjälp av andra åtgärder än teknikförbud.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06 beslutades att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsnämnden för att inhämta redovisning av vilka skolenheter som
tillämpar eller inte tillämpar mobiltelefonförbud. Barn- och utbildningsnämnden låter
meddela att det under januari 2017 gjorts en sammanställning enligt kommunstyrelsens
återremissbeslut. Sammanställningen visar att 21 skolor tillämpar förbud, medan sex skolor
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inte tillämpar förbud. Barn- och utbildningsnämnden tillägger i sitt yttrande att
mobiltelefonfri undervisning och mobiltelefonförbud är begrepp som tolkas olika, vilket
speglar sammanställningen.
Ekonomi
Motionen påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att de ordningsregler som varje skola upprättar i
enlighet med kap 5. 5 § skollagen, är tillräckliga riktlinjer för att reglera arbetsmiljön för
eleverna så att de kan få en trygg miljö och studiero. Mobiltelefoner kan användas som
pedagogiska verktyg, samtidigt som de kan missbrukas. Idag står mobilförbud på
lektionstid redan inskrivet i flera av Falkenbergs skolors ordningsregler. Barn- och
utbildningsnämnden anser dock att det ska vara upp till rektor på respektive skola att ta
beslutet om ett sådant förbud istället för att ha ett generellt förbud. Ordningsreglerna tas
idag fram av lärare och elever gemensamt och även föräldrar är välkomna att vara med i
det arbetet. På så sätt förankras reglerna och blir ett gemensamt ställningstagande för hur
undervisningen ska bedrivas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte tagit fram respektive ordningsregler för varje
skola för handläggningen av motionen, eftersom detta är ett mer omfattande arbete, men
möjligheten finns att ta del av varje skolas egna ordningsregler och i dessa se hur varje
enskild skola ställer sig till mobilförbud utifrån förhållandena på just den skolan.
I sammanhanget ska dock nämnas att Skolverket i en ny rapport från april 2016 har
föreslagit att varje skola ska ha en gemensam strategi för hur digitala medier används på
lektionstid. Detta är något som ska göras för att kunna garantera studiero och ordning i
klassrummet. Några konkreta åtgärder utifrån förslaget har inte vidtagits än, men
utbildningsministern har uttalat sig positiv till förslaget. Däremot så finns det ett beslut från
Skolinspektionen från 26 februari 2009 som säger att det inte är möjligt att generellt
förbjuda mottagande eller användande av mobiltelefoner på skolans område, utan att
sådana förbud måste bygga på frivillighet och ska vara upp till varje skola att besluta om.
Sammanfattningsvis finns det anledning till att kontinuerligt se över mobiltelefonanvändningen i skolorna för att eleverna ska få en bra arbetsmiljö, i Falkenbergs kommun
görs detta redan på varje skola i dess ordningsregler. Kommunstyrelseförvaltningen
instämmer i barn- och utbildningsnämndens åsikt att detta även fortsatt bör ligga på varje
rektor att ansvara för, så länge skollagen och nationella riktlinjer inte ändras, och föreslår
därför att motionen avslås.
Yrkanden
Filip Bertilsson (M), Per Svensson (S), Claës-L Ljung (M), Georgia Ferris (KD), Lars
Fagerström (L), Christer Norrman (M), Dahn Persson och (S) Marcelle Farjallah (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Tore Holmefalk (C) med instämmande av Per Sjövall (V) och Per Johansson (C) yrkar
bifall till den första beslutsatsen och avslag av den andra beslutsatsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Filip Bertilssons (M) yrkande mot Tore Holmefalks (C)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Filip Bertilssons (M)
yrkande.
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§ 73
Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell
beskaffenhet eller av större vikt. (AU § 66, KS § 96) KS 2016-266
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Anteckna att kommunstyrelsens och Falkenbergs Stadshus AB:s uppdrag att granska
Falkenbergs Bostads AB:s rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller annars
större vikt är genomfört och redovisat.

2

Mot bakgrund av granskningen anse att Falkenbergs Bostads AB har vidtagit
erforderliga åtgärder men påtala till bolaget att tidsbrist aldrig får vara ett argument till
att inte följa ägardirektiv, rutiner eller andra styrande dokument.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-24
Falkenbergs Stadshus AB protokoll 2017-01-27 § 6
Tjänsteskrivelse ”Granskning av Falkenbergs Bostad AB:s rutiner vid beslut av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt” kommunstyrelseförvaltningen och Falkenbergs
Stadshus AB 2017-01-03
Kommunfullmäktige 2016-06-28 § 162
Sammanfattning av ärendet
Av Falkenbergs Bostads AB:s (Fabo) ägardirektiv punkt 6 ”Ärenden av principiell
beskaffenhet” framgår att ”Beslut av principiell beskaffenhet ska godkännas av
Falkenbergs Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan
sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
fattas.
Exempel på sådana beslut är:
– Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 30 milj kr.
– Större investeringar.
– Bildande av dotterbolag.
Fabos styrelse fattade den 3 juni 2016 beslut om att förvärva fastigheten Falkenberg
Spettet 1, för en köpeskilling om 58,5 mkr. Beslutet fattades utan att underställas vare sig
Falkenbergs Stadshus AB eller kommunfullmäktige, utan rapporterades först i efterhand.
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Kommunfullmäktige gav i beslut § 209 uppdrag åt kommunstyrelsen och Falkenbergs
Stadshus AB att granska Fabos rutiner och handläggning vid ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt.
Kommunstyrelseförvaltningen och Falkenbergs Stadshus genomförde under hösten 2016
en granskning vilken redovisas i en tjänsteskrivelse. Skrivelsen har behandlats av
Falkenbergs Stadshus styrelse och godkändes 2017-01-27 med tillägget att ”tidsbrist aldrig
får vara ett argument till att inte följa ägardirektiv, rutiner eller andra styrande dokument”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningens och Falkenbergs Stadshus bedömning är att Fabo har
vidtagit lämpliga åtgärder och idag är införstådda med de krav lagstiftningen och
ägardirektivet ställer. Några ytterligare åtgärder bedöms inte nödvändiga.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att kommunstyrelsen ska godkänna
”Granskning av Falkenbergs Bostad AB:s rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet
eller annars större vikt” samt redovisa denna till kommunfullmäktige.
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§ 74
Försäljning av del av fastigheten Tröinge 6:75 inom
Falkenbergsmotets verksamhetsområde.
(AU § 64, KS § 97) KS 2017-126
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten Tröinge 6:75 till AB G
Alexandersson.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-06
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Förslag till köpekontrakt med AB G Alexandersson– upprättat av samhällsbyggnadsavdelningen 2017-03-06..
Sammanfattning av ärendet
AB G Alexandersson har inkommit med förfrågan om att förvärva kommunalt ägd mark
inom Falkenbergsmotets verksamhetsområde. AB G Alexandersson säljer
jordbruksmaskiner och bedriver idag sin verksamhet i Vessigebro. Avser bygga ny
försäljningshall inklusive kontor och verkstad för sin verksamhet.
Samhällsbyggnadsavdelningen tagit fram ett köpekontrakt för försäljning av del av
fastigheten Tröinge 6:75 inom verksamhetsområdet. Köpekontraktet innebär att ett område
om ca 8 850 kvm säljs till AB G Alexandersson för 2 321 000 kr. Tillträdesdag är den 1
juni 2017. Köpekontraktet innehåller i övrigt sedvanliga villkor. Köpekontraktet är godkänt
av köparen.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller en intäkt i form av köpeskillingen för marken under år 2017.
Efter avdrag av lagerförda kostnader i exploateringsobjektet ”Falkenbergsmotet, Norra”
innebär det en vinst i kommunens resultat för 2017.
Övervägande
Köpeskillingen följer gällande industrimarkstaxa. Viss del av objektet är beläget inom
skyltläge till allmän väg 154 där det taxeenliga priset är 300 kr/kvm. Viss del av objektet är
belägen utanför skyltlägeszonen där taxan är 200 kr/ kvm.

19 (26)

Kommunfullmäktige 2017-04-25

LOTS-möte med köparen har hållits där representanter från bygglov, VIVAB, Miljö &
hälsa, brand m.fl. medverkat. Köparen avser söka bygglov parallellt med att köpet av
marken genomförs.
Jäv
Lars Fagerström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
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§ 75
Val av styrelse i bolaget Redovisningstjänst Falkenberg AB.
KS 2017-205
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse följande till ledamöter i Redovisningstjänst Falkenberg AB
Anette Ivarsson (C)
Mikael Svensson (S)
Anders Treschow (M)
2 Utse Anette Ivarsson (C) till ordförande i Redovisningstjänst Falkenberg AB.
3 Utse Gösta Svensson (S) till lekmannarevisor i Redovisningstjänst Falkenberg AB.
4 Utse Lars Agbrant (M) till suppleant för lekmannarevisorn i Redovisningstjänst
Falkenberg AB.
Ärende
Fabo har förvärvat fastigheten Borret 6 genom ett aktieförvärv av bolaget
Redovisningstjänst Falkenberg AB. Bolagsstyrelser i kommunalt helägda bolag ska utses
av kommunfullmäktige. Vidare ska lekmannarevisor och suppleant för denna utses av
kommunfullmäktige.
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§ 76
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
(KF § 59) KS 2017-96
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Återkomma med namn på ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden vid nästa
sammanträde.
Ärende
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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§ 77
Avsägelse från Sophia Nilsson (MP) från uppdraget som ledamot
i Falkenberg Energi AB. KS 2017-180
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Sophia Nilsson (MP) entledigande från uppdraget som ledamot i Falkenberg
Energi AB.
2 Utse Othmar Nekham (MP) som ny ledamot i Falkenberg Energi AB.
Ärende
Sophia Nilsson (MP) har 2017-03-30 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i Falkenberg Energi AB.
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§ 78
Avsägelse från Håkan Jeppsson (MP) 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.
KS 2017-200
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Håkan Jeppsson (MP) 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.
2 Återkommer med namn på ny revisor för granskning av kommunens verksamhet vid
nästa sammanträde.
3 Återkommer med namn på ny revisorssuppleant i Falkenbergs Vatten- och Renhållnings
AB vid nästa sammanträde.
4 Återkommer med namn på ny revisorssuppleant i Vatten & Miljö i Väst AB vid nästa
sammanträde.
5 Återkommer med namn på ny partirepresentant i Falkenbergs Bostads AB vid nästa
sammanträde.
Ärende
Håkan Jeppsson (MP) har 2017-04-05 inkommit med begäran om 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.
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§ 79
Avsägelse från Lena Dygården (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. KS 2017-228
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Lena Dygården (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
Ärende
Lena Dygården (S) har 2017-04-19 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 80
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Revisorernas granskning av hemsjukvården i Halland. KS 2017-209
Länsstyrelsen Hallands län 2017-04-12, information om översyn av valkrets- och
valdistriktsindelningen inför valet 2018. KS 2017-3
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