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§ 36
Allmänhetens frågestund
Ulf Fredman ställer en fråga om kommunens SFI-undervisning.
Kerstin Angel (C) besvarar frågan.
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§ 37
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 38
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Per Johansson (C), Shlomo Gavie (C); Motion – Ökad tillgänglighet vid badplatser och
stränder. KS 2017-122
Per Svensson (S), Rebecka Kristensson (S); Motion – Modernisera kommunens språk.
KS 2017-131
Shlomo Gavie (C); Motion – Etablering av KY/YH utbildningslinje för mathantverk och
småskalig livsmedelsförädling. KS 2017-144
Shlomo Gavie (C), Agneta Åkerberg (C); Motion – Cykelväg mellan Heberg och Årstad.
KS 2017-145
Sara Grimpe Wernersson (S); Motion – Servicecenter för nyanlända. KS 2017-158
Sara Grimpe Wernersson (S); Motion – Regnskydd på lekplatsen vid Vallarna.
KS 2017-159
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§ 39
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag – Permanenta arbetsskor till vård- och omsorgspersonal.
KS 2017-115
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för handläggning och beslut.
______________________________
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§ 40
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 41
Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i
simskola. (AU § 57, KS § 74) KS 2016-352
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge kultur- och fritidsnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag redovisa en plan för hur vi i Falkenbergs kommun kan nå läroplanens mål om
simkunnighet genom att samordna insatser på fritid, förskoletid och skoltid.
2 Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2018.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-27
Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola, 2016-09-09
Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07, § 6
Sammanfattning av ärendet
Christina Johansson (S) har inkommit med en motion där hon föreslår att kultur- och
fritidsnämnden ska uppdras redovisa en plan för hur alla barn från fem års ålder i hela
kommunen ska ges möjlighet att delta i simskola från 2017.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt remissvar att nämnden, i nära samverkan med
barn- och utbildningsnämnden, ska uppdras att göra en genomgående utredning om hur
simskola kan bedrivas på ett effektivt sätt, samt redovisa kostnader för det prioriterade
målet om simskola och simträning på Klitterbadet utifrån tillgängliga resurser. Vidare
föreslår nämnden att kostnaderna för erbjudande av simskola för alla barn från fem år
utanför skolan ska utredas. Kultur- och fritidsnämnden anser att det föreligger behov av
mer personella resurser och större bassängutrymme på Klitterbadet för att motionärens
förslag ska kunna förverkligas.
Ekonomi
Att utreda hur simskola ska bedrivas på ett effektivt sätt, samt redovisa kostnader för
simskola och simträning enligt det prioriterade målet och erbjudande av simskola för alla
barn från fem år är förenat med kostnader. Enligt kultur- och fritidsnämnden finns ett
ekonomiskt behov om 110 tkr för att föreslaget uppdrag om en utredning ska kunna
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genomföras. Kostnaden är beräknad på en heltidstjänst över tre månader och ska äskas av
kultur- och fritidsnämnden om nämnden tilldelas uppdraget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens tanke om värdet av ungas simfärdighet
som en bra livförsäkring. Även kultur- och fritidsnämnden förmedlar en positiv inställning
till motionens relevans och föreslår att nämnden, i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden, ska möta motionens förslag om att redovisa kostnaderna för om
kommunen skulle erbjuda simskola för alla barn från fem år. Motionären föreslår dock att
kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en plan för hur alla barn från fem år ska erbjudas
simskola från 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att det finns en skillnad mellan att redovisa en plan
för verkställighet som motionären önskar, eller utreda kostnaderna och se över hur
simskola kan bedrivas på ett effektivt sätt som kultur- och fritidsnämnden föreslår. Först
efter kultur- och fritidsnämndens färdigställda kartläggning är det rimligt att upprätta en
plan för simskola i enlighet med motionärens förslag.
Vidare ser kommunstyrelseförvaltningen svårigheter att redovisa en plan för simskola för
alla från fem år redan 2017. Mer trovärdigt är att om möjligt upprätta en plan för
verksamhetsåret 2018 eller senare i syfte att bereda tid för en fullgod utredning och med
hänsyn till gällande budgetarbete. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige bör uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att göra en genomgående
utredning om hur simskola kan bedrivas på ett effektivt sätt, samt redovisa kostnader för
det prioriterade målet om simskola och simträning på Klitterbadet utifrån tillgängliga
resurser och avslutningsvis utreda kostnaderna för erbjudande av simskola för alla barn
från fem år utanför skolan.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast mars 2018. Utav vad som presenteras
är det möjligt att senare arbeta fram en plan i enlighet med motionärens intention. Det
innebär att motionen bör anses bifallen.
Yrkande
Per Johansson (C), Tore Holmefalk (C), Per Svensson (S), Christina Johansson (S),
Yen Gunnarsson (S), Per Sjövall (V) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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§ 42
Motion om förbättrad marknadsföring av kommunens
industrimark. (AU § 58, KS § 75) KS 2016-389
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt kommunchefen att leda ett utredningsarbete om marknadsföring av
kommunal industrimark som är till försäljning i enlighet med motionens förslag och
återkomma med åtgärdsförslag till kommunstyrelsen senast augusti 2017.
2 Därmed anses motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-27
Motion om förbättrad marknadsföring av kommunens industrimark, 2016-10-10
Falkenbergs Näringsliv AB, tjänsteskrivelse, 2017-02-15
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen, i nära samarbete
med Falkenbergs Näringsliv AB, ska uppdras att utforma och sätta upp skyltar för
marknadsföring på samtliga platser där det finns kommunal verksamhetsmark till
försäljning. Motionären menar att det är dags att bli ännu bättre på att locka etableringar till
Falkenbergs kommun med arbetstillfällen, inflyttning och ökade skatteintäkter som följd.
Falkenbergs Näringsliv AB har uppdragits att yttra sig över motionen och förmedlar i en
tjänsteskrivelse, framarbetad i samverkan med mark- och exploateringsenheten vid
samhällsbyggnadsavdelningen, att motionens intention är positiv och möjlig att genomföra.
I tjänsteskrivelsen framgår att arbete enligt motionens förslag att sätta upp skyltar för
marknadsföring, skulle kunna påbörjas omgående. Under hösten 2017 kommer ett arbete
påbörjas med att bland annat bygga ut vägar inom Vinberg 1-3 där skyltning om
industrimark som är till salu är möjlig, samt utmed Europaväg 6 vid Blackeberg.
Ekonomi
Ekonomin påverkas i form de av personella resurser som krävs för att genomföra
utredningsarbetet. Vad de faktiska åtgärderna kommer att kosta kommer att förmedlas i
samband med framtida redovisningar.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens inriktning om att företagsetableringar är
gynnsamma för kommunen sett till arbetstillfällen, inflyttningar och ökade skatteintäkter.
Därmed är det också relevant att på ett proaktivt sätt marknadsföra kommunal industrimark
som är till försäljning. Då Falkenbergs Näringsliv AB tillsammans med mark- och
exploateringsenheten vid samhällsbyggnadsavdelningen har en positiv inställning till
motionens förslag anser kommunstyrelseförvaltningen att det är rimligt att Falkenbergs
Näringsliv AB inte enbart får i uppdrag att utforma och sätta upp skyltar för
marknadsföring, utan även se ur ett bredare perspektiv för att återkomma med eventuellt
ytterligare åtgärdsalternativ för marknadsföring av industrimark till försäljning. I det
uppdraget ligger således främst motionärens förslag om skyltning. Därmed bör motionen
anses vara bifallen.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 43
Motion om förslag till ny grundskoleorganisation.
(AU § 38, KS § 76) KS 2016-373
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande och i avvaktan på
avgörande av den pågående rättsliga prövningen måste barn- och utbildningsnämnden
genom sitt reglemente anses ha ansvaret för skolverksamheten, inkluderat att besluta om
förskole- och grundskoleplan.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-20
Motion om förslag till ny grundskoleorganisation, 2016-09-22
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 10
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Mikael Hallberg (V) har inkommit med en motion och yrkat att beslutet om ny
skolorganisation för Falkenbergs kommun ska upp till kommunfullmäktige för behandling
och beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande. Nämnden
tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och grundskola”. I planen anges
långsiktiga behov för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun. Planen utgick bland
annat från redan fattat beslut 2015 om att införa en stadieindelning för skolorna i
kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F-9. Nämnda beslut överklagades inte och
blev därmed grunden i det fortsatta arbetet. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015,
avseende en motion, att med hänvisning till den pågående grundskoleutredningen meddela
motionären att barn- och utbildningsnämnden avsåg att påbörja en stadieindelning av
kommunens grundskolor och att motionen därmed skulle anses behandlad. Nämndens
beslut om planen är en direkt följd av den utredning som fullmäktige hänvisar till.
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Förutom flera förstudier som behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott så har
investeringarna, med anledningar av den aktuella planen, lagts in i kommunens fyraåriga
investeringsplan, vilken beslutats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer
således att fatta besluta om resurstilldelning som är nödvändig för att planen kan
genomdrivas, vilket gör att fullmäktige indirekt bekräftar den beslutade planen.
Den nya stadieindelningen innebär att fyra F-5 skolor av 20 kommer att organiseras som F3. Med hänsyn till kommunens storlek och antal skolor (totalt 24 grundskolor) kan denna
förändring i sig därmed inte anses vara av principiell beskaffenhet. Beslut om
stadieindelning är i enlighet med nämndens reglemente, i vilket det anges att nämnden
ansvarar för det offentliga skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några
begränsningar av nämndens förvaltningsansvar. Beslutet har överklagats och nämnden har
bestritt detsamma, varför nämnden anser att beslutet ska kvarstå.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi. Kommunens ekonomi kan dock
komma att påverkas om planen lyfts till kommunfullmäktige och fullmäktige fattar ett
beslut som innebär att barn- och utbildningsnämndens beslut om stadieindelning ändras.
Övervägande
Frågan om beslutet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och därmed
ska fattas av kommunfullmäktige, är under rättslig prövning. Mot bakgrund härav anser
kommunstyrelseförvaltningen det inte lämpligt att föregripa den rättsliga prövningen
genom att själv bedöma denna fråga. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock, såvitt
avser sakfrågan och oavsett om det inryms inom barn- och utbildningsnämndens
reglemente och ansvar, att kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i
sakfrågan. Detta är dock något som tjänstemannaorganisationen bör överlämna till
kommunstyrelsen att besluta om.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, och för det fall
kommunstyrelsen inte föreslår att frågan ska överlämnas till kommunfullmäktige, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Yrkande
Tore Holmefalk (C), Georgia Ferris (KD) och Rie Boulund (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V), Per Svensson (S), Marcelle Farjallah (S) och
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen.
Ajournering
Fullmäktigeförsamlingen ajournerar sig innan ordförandes propositionsordning.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Hallbergs (V)
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 Mikael Hallbergs (V) med fleras yrkande.
Med ett utfall om 24 ja-röster mot 23 nej-röster, en ledamot avstår, två är ledamöter ej
närvarande och en ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 43

Reservation
Per Svensson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Marcelle Farjallah (S),
Sebastian Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S),
Yvonne Nilsson (S), Marcus Dufwa (S), Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S),
Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S),
Mikael Salomonsgård (S), Lennart Torstensson (S), Jan Dickens (S), Mikael Hallberg (V),
Per Sjövall (V), Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD) och
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Hallbergs (V) med
fleras yrkande.
Anteckning
Lars Fagerström (L) lämnar följande anteckning till protokollet: I kommunfullmäktiges
votering angående motion och förslag till ny grundskoleplan (KS 16-373) röstade jag för
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Eftersom grundskolans framtida
organisation i praktiken har fastslagits att vara F-6 alternativt F-9-skolor. Om motionen
skulle bifallits så försenas besluten med en månad. Det skulle vara olyckligt. Jag vill inte
bidra till en sådan försening. Samtidigt vill jag för egen del deklarera att beslut av den
storlek som förskole- och skolplanen, med dess stora förändringar innebär, bör beslutas av
kommunfullmäktige då de är av stor principiell betydelse.
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§ 44
Medborgarförslag om F-6 skola i Okome.
(AU § 39, KS § 77) KS 2016-366
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera förskole- och grundskoleplanen
vad avser stadieindelningen så att den anger att samtliga skolor blir antingen F-6 eller
F-9.

2

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att dels komplettera planen med en ny tidplan
för genomförandet av ovannämnda stadieindelning och dels ta fram ett förslag till
reviderad investeringsbudget med hänsyn till stadieindelningen ovan.

3

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att snarast återkomma med nämnda
revideringar till budgetberedningen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

4

Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats, men med
hänsyn till den kommande tidplanen och investeringsbudgeten måste ändå
medborgarförslaget anses besvarat och därmed slutgiltigt behandlat av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-23
Medborgarförslag om F-6-skola i Okome, 2016-09-19
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 9
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Dahlberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Okome skola ska
bedrivas som en F-6-skola. Om detta inte går igenom föreslår förslagsställaren att
kommunen ska underlätta för Föräldraföreningen att driva fristående skola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande. Nämnden
tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och grundskola”. I planen anges
långsiktiga behov för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun. Genom yrkande
från Alliansen+ beslutades bland annat att organisera Okomeskolan till F-3 enhet. Beslut

15 (48)

Kommunfullmäktige 2017-03-28

om stadieindelning är i enlighet med nämndens reglemente, i vilket det anges att nämnden
ansvarar för det offentliga skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några
begränsningar av nämndens förvaltningsansvar. Beslutet har överklagats och nämnden har
bestritt detsamma, varför nämnden anser att beslutet ska kvarstå. Vidare har nämnden
uppgett att det är Skolinspektionen som beslutar om tillstånd för att bedriva fristående
skola och att kommunens möjligheter att bistå eller underlätta för en föräldraförening att
driva en fristående skola är något som får tas ställning till om detta blir aktuellt.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas vid beslut som innebär att barn- och
utbildningsnämndens beslut om Okomeskolan ändras till en F-6-skola.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inga skäl att ifrågasätta att barn- och
utbildningsnämnden, som ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen, gjort en
välgrundad bedömning för sitt ställningstagande beträffande Okomeskolan.
Vidare konstaterar kommunstyrelseförvaltningen, liksom barn- och utbildningsnämnden,
att tillstånd för att bedriva fristående skola prövas av Skolinspektionen.
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och utbildningsnämndens uppfattning om att
vilka eventuella förutsättningar det finns för kommunen att underlätta för t.ex. en
föräldraförening att bedriva en fristående skola är något som kan bedömas först när den
frågan är aktuell. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, mot bakgrund av vad som
framkommit i barn- och utbildningsnämndens yttrande, att medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 45
Medborgarförslag om miljökonsekvensbeskrivning innan beslut
om ny grundskoleorganisation tas.
(AU § 40, KS § 78) KS 2016-367
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att det inte finns några krav i gällande lagstiftning om att det
ska utarbetas en miljökonsekvensanalys inför beslut om ny skolorganisation, varför det
inte finns skäl för att av den anledningen senarelägga barn- och
utbildningsnämndens beslut om skolorganisationen.
2 Därmed avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-23
Medborgarförslag om miljökonsekvensbeskrivning innan beslut om ny
grundskoleorganisation, 2016-09-19
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 7
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Joakim Rydberg har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunfullmäktige
beslutar om att låta utarbeta en grundlig miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till
grund för beslut om ny grundskoleorganisation. Vidare föreslår förslagsställaren att
kommunfullmäktige ska senarelägga beslut om skolorganisationen fram till dess att en
fullgod miljökonsekvens finns att tillgå.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att det ej krävs i lag eller
förordning att upprätta miljökonsekvensbeskrivning vid beslut om omorganisation inom
skolförvaltningen. Gällande principer anger att planer och program ska miljöbedömas om
de kan ha påverkan på ett Natura 2000-område eller om de sätter upp kriterier eller villkor
som är vägledande för tillståndsmyndigheten när den senare ska fatta beslut om tillstånd
för ett projekt. Utifrån detta är barn- och utbildningsnämndens bedömning att förskola- och
grundskoleplanen inte är en plan eller ett program som ska miljöbedömas.
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Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning om
att det inte finns något krav på miljökonsekvensbeskrivning, enligt Miljöbalken, vid
upprättande av en förskole- och grundskoleplan. Med hänsyn till detta finns inte heller skäl
att senarelägga beslutet om skolorganisation, varför medborgarförslaget ska avslås.
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§ 46
Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6- och F-9 skolor
samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli
F-6 skola i nya organisationen.
(AU § 41, KS § 79) KS 2016-368
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera förskole- och grundskoleplanen
vad avser stadieindelningen så att den anger att samtliga skolor blir antingen F-6 eller
F-9.

2

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att dels komplettera planen med en ny tidplan
för genomförandet av ovannämnda stadieindelning och dels ta fram ett förslag till
reviderad investeringsbudget med hänsyn till stadieindelningen ovan.

3

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att snarast återkomma med nämnda
revideringar till budgetberedningen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

4

Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats, men med
hänsyn till den kommande tidplanen och investeringsbudgeten måste ändå
medborgarförslaget anses besvarat och därmed slutgiltigt behandlat av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-23
Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6- och F-9-skolor samt att
kommunfullmäktige beslutar att Årstadskolan ska bli F-6-skola i nya
organisationen, 2016-09-19
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 8
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Joakim Rydberg och Helena Lindman har inkommit med ett medborgarförslag om att
kommunfullmäktige ska besluta att Falkenbergs kommun ska ha F-9 och F-6 skolor samt
att Årstadskolan blir en F-6 skola i den nya grundskoleorganisationen.

19 (48)

Kommunfullmäktige 2017-03-28

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande. Nämnden
tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och grundskola”. I planen anges
långsiktiga behov för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun. Genom yrkande
från Alliansen+ beslutades bland annat att organisera Årstadskolan till F-3 enhet.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015, avseende en motion, att med hänvisning till
den pågående grundskoleutredningen meddela motionären att barn- och
utbildningsnämnden avsåg att påbörja en stadieindelning av kommunens grundskolor och
att motionen därmed skulle anses behandlad. Nämndens beslut är en direkt följd av den
utredning som fullmäktige hänvisar till. Den nya stadieindelningen innebär att fyra F-5
skolor av 20 kommer att organiseras som F-3. Med hänsyn till kommunens storlek och
antal skolor kan denna förändring i sig därmed inte anses vara av principiell beskaffenhet,
varför beslutet kan tas av barn- och utbildningsnämnden. Beslut om stadieindelning är i
enlighet med nämndens reglemente, i vilket det anges att nämnden ansvarar för det
offentliga skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några begränsningar
av nämndens förvaltningsansvar. Beslutet har överklagats och nämnden har bestritt
detsamma, varför nämnden anser att beslutet ska kvarstå.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas vid beslut som innebär att barn- och
utbildningsnämndens beslut om Årstadskolan ändras till F-6-skola.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inga skäl att ifrågasätta att barn- och
utbildningsnämnden, som ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen, gjort en
välgrundad bedömning för sitt ställningstagande beträffande Årstadskolan.
Frågan om beslutet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och därmed
ska fattas av kommunfullmäktige, är under rättslig prövning. Mot bakgrund härav anser
kommunstyrelseförvaltningen det inte lämpligt att föregripa den rättsliga prövningen
genom att själv bedöma denna fråga. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock, såvitt
avser sakfrågan och oavsett om det inryms inom barn- och utbildningsnämndens
reglemente och ansvar, att kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i
sakfrågan. Detta är dock något som tjänstemannaorganisationen bör överlämna till
kommunstyrelsen att besluta om.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, och för det fall
kommunstyrelsen inte föreslår att frågan ska överlämnas till kommunfullmäktige, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till medborgarförslaget, samt att fjärde beslutspunkten ska
ha lydelsen Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats och
därmed anses bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Hallbergs (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Mikael Hallbergs (V) yrkande.
Med ett utfall om 25 ja-röster mot 24 nej-röster, en ledamot är ej närvarande 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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§ 47
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om
Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6 skola.
(AU § 42, KS § 80) KS 2016-387
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera förskole- och grundskoleplanen
vad avser stadieindelningen så att den anger att samtliga skolor blir antingen F-6 eller
F-9.

2

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att dels komplettera planen med en ny tidplan
för genomförandet av ovannämnda stadieindelning och dels ta fram ett förslag till
reviderad investeringsbudget med hänsyn till stadieindelningen ovan.

3

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att snarast återkomma med nämnda
revideringar till budgetberedningen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

4

Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats, men med
hänsyn till den kommande tidplanen och investeringsbudgeten måste ändå
medborgarförslaget anses besvarat och därmed slutgiltigt behandlat av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-02-23
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta beslut om Älvseredsskolan
ska bli F-3 eller F-6, 2016-10-09
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 6
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Linnéa Bengtsson har inkommit med ett medborgarförslag om att barn- och
utbildningsnämndens beslut 2016-09-21 ska upphävas för att istället låta
kommunfullmäktige fatta beslut om Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6 skola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande. Nämnden
tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och grundskola”. I planen anges
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långsiktiga behov för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun. Genom yrkande
från Alliansen+ beslutades bland annat att organisera Älvseredskolan till F-3 enhet.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015, avseende en motion, att med hänvisning till
den pågående grundskoleutredningen meddela motionären att barn- och
utbildningsnämnden avsåg att påbörja en stadieindelning av kommunens grundskolor och
att motionen därmed skulle anses behandlad. Nämndens beslut är en direkt följd av den
utredning som fullmäktige hänvisar till. Den nya stadieindelningen innebär att fyra F-5
skolor av 20 kommer att organiseras som F-3. Med hänsyn till kommunens storlek och
antal skolor kan denna förändring i sig därmed inte anses vara av principiell beskaffenhet,
varför beslutet kan tas av barn- och utbildningsnämnden. Beslut om stadieindelning är i
enlighet med nämndens reglemente, i vilket det anges att nämnden ansvarar för det
offentliga skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några begränsningar
av nämndens förvaltningsansvar. Beslutet har överklagats och nämnden har bestritt
detsamma, varför nämnden anser att beslutet ska kvarstå.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas vid beslut som innebär att barn- och
utbildningsnämndens beslut om Älvseredsskolan som F-3-skola ändras till F-6-skola.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inga skäl att ifrågasätta att barn- och
utbildningsnämnden, som ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen, gjort en
välgrundad bedömning för sitt ställningstagande beträffande Älvseredskolan.
Frågan om beslutet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och därmed
ska fattas av kommunfullmäktige, är under rättslig prövning. Mot bakgrund härav anser
kommunstyrelseförvaltningen det inte lämpligt att föregripa den rättsliga prövningen
genom att själv bedöma denna fråga. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock, såvitt
avser sakfrågan och oavsett om det inryms inom barn- och utbildningsnämndens
reglemente och ansvar, att kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i
sakfrågan. Detta är dock något som tjänstemannaorganisationen bör överlämna till
kommunstyrelsen att besluta om.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, och för det fall
kommunstyrelsen inte föreslår att frågan ska överlämnas till kommunfullmäktige, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till medborgarförslaget, samt att fjärde beslutspunkten ska
ha lydelsen Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats och
därmed anses bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Hallbergs (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Marcelle Farjallah (S),
Sebastian Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S),
Yvonne Nilsson (S), Marcus Dufwa (S), Per-Gunnar Andersson (S),
Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S),
Rebecka Kristensson (S), Mikael Salomonsgård (S), Lennart Torstensson (S),
Jan Dickens (S), Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V), Sara-Lena Bjälkö (SD),
Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD) och Anders Jansson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Mikael Hallbergs (V) yrkande.
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§ 48
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om
F-6 skola i Älvsered. (AU § 43, KS § 81) KS 2016-388
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera förskole- och grundskoleplanen
vad avser stadieindelningen så att den anger att samtliga skolor blir antingen F-6 eller
F-9.

2

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att dels komplettera planen med en ny tidplan
för genomförandet av ovannämnda stadieindelning och dels ta fram ett förslag till
reviderad investeringsbudget med hänsyn till stadieindelningen ovan.

3

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att snarast återkomma med nämnda
revideringar till budgetberedningen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

4

Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats, men med
hänsyn till den kommande tidplanen och investeringsbudgeten måste ändå
medborgarförslaget anses besvarat och därmed slutgiltigt behandlat av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-20
Medborgarförslag om F-6 skola i Älvsered, 2016-10-09
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 11
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Ulla Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att barn- och
utbildningsnämndens beslut 2016-09-21 ska ändras och att Älvseredskolan organiseras till
en F-6 skola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande. Nämnden
tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och grundskola”. I planen anges
långsiktiga behov för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun. Genom yrkande
från Alliansen+ beslutades bland annat att organisera Älvseredskolan till F-3 enhet. Beslut
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om stadieindelning är i enlighet med nämndens reglemente, i vilket det anges att nämnden
ansvarar för det offentliga skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några
begränsningar av nämndens förvaltningsansvar. Beslutet har överklagats och nämnden har
bestritt detsamma, varför nämnden anser att beslutet ska kvarstå.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas vid beslut som innebär att barn- och
utbildningsnämndens beslut om Älvseredsskolan ändras till F-6-skola.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inga skäl att ifrågasätta att barn- och
utbildningsnämnden, som ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen, gjort en
välgrundad bedömning för sitt ställningstagande beträffande Älvseredskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, mot bakgrund av vad som framkommit i barn- och
utbildningsnämndens yttrande, att medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till medborgarförslaget, samt att fjärde beslutspunkten ska
ha lydelsen Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats och
därmed anses bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Hallbergs (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Marcelle Farjallah (S),
Sebastian Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S),
Yvonne Nilsson (S), Marcus Dufwa (S), Per-Gunnar Andersson (S),
Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S),
Rebecka Kristensson (S), Mikael Salomonsgård (S), Lennart Torstensson (S),
Jan Dickens (S), Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V), Sara-Lena Bjälkö (SD),
Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD) och Anders Jansson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Mikael Hallbergs (V) yrkande.
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§ 49
Medborgarförslag – Frågan om Fageredsskolans framtid som
F-3 alternativt F-6 skall avgöras av kommunfullmäktige.
(AU § 44, KS § 82) KS 2016-434
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera förskole- och grundskoleplanen
vad avser stadieindelningen så att den anger att samtliga skolor blir antingen F-6 eller
F-9.

2

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att dels komplettera planen med en ny tidplan
för genomförandet av ovannämnda stadieindelning och dels ta fram ett förslag till
reviderad investeringsbudget med hänsyn till stadieindelningen ovan.

3

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att snarast återkomma med nämnda
revideringar till budgetberedningen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

4

Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats, men med
hänsyn till den kommande tidplanen och investeringsbudgeten måste ändå
medborgarförslaget anses besvarat och därmed slutgiltigt behandlat av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-23
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta beslut om Fageredsskolan
ska bli F-3 eller F-6, 2016-09-28
Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25, § 12
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26, § 129
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Sammanfattning av ärendet
Håkan Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att frågan om
Fageredsskolans framtid som F-3 alternativt F-6 skola skall avgöras av
kommunfullmäktige. Förslagsställaren anser att barn- och utbildningsnämndens beslut
2016-09-21 skall upphävas och beslut istället snarast tas av kommunfullmäktige.
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Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande. Nämnden
tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och grundskola”. I planen anges
långsiktiga behov för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun. Genom yrkande
från Alliansen+ beslutades bland annat att organisera Fageredsskolan till en F-3 enhet.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015, avseende en motion, att med hänvisning till
den pågående grundskoleutredningen meddela motionären att barn- och
utbildningsnämnden avsåg att påbörja en stadieindelning av kommunens grundskolor och
att motionen därmed skulle anses behandlad. Nämndens beslut är en direkt följd av den
utredning som fullmäktige hänvisar till. Den nya stadieindelningen innebär att fyra F-5
skolor av 20 kommer att organiseras som F-3. Med hänsyn till kommunens storlek och
antal skolor kan denna förändring i sig därmed inte anses vara av principiell beskaffenhet,
varför beslutet kan tas av barn- och utbildningsnämnden. Beslut om stadieindelning är i
enlighet med nämndens reglemente, i vilket det anges att nämnden ansvarar för det
offentliga skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några begränsningar
av nämndens förvaltningsansvar. Beslutet har överklagats och nämnden har bestritt
detsamma, varför nämnden anser att beslutet ska kvarstå.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas vid beslut som innebär att barn- och
utbildningsnämndens beslut om Fagerdsskolan ändras till en F-6-skola.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inga skäl att ifrågasätta att barn- och
utbildningsnämnden, som ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen, gjort en
välgrundad bedömning för sitt ställningstagande beträffande Fageredskolan.
Frågan om beslutet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och därmed
ska fattas av kommunfullmäktige, är under rättslig prövning. Mot bakgrund härav anser
kommunstyrelseförvaltningen det inte lämpligt att föregripa den rättsliga prövningen
genom att själv bedöma denna fråga. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock, såvitt
avser sakfrågan och oavsett om det inryms inom barn- och utbildningsnämndens
reglemente och ansvar, att kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i
sakfrågan. Detta är dock något som tjänstemannaorganisationen bör överlämna till
kommunstyrelsen att besluta om.
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, och för det fall
kommunstyrelsen inte föreslår att frågan ska överlämnas till kommunfullmäktige, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.
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Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till medborgarförslaget, samt att fjärde beslutspunkten ska
ha lydelsen Genom detta beslut har medborgarförslagets huvudinriktning beaktats och
därmed anses bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael Hallbergs (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Reservation
Per Svensson (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Marcelle Farjallah (S),
Sebastian Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S),
Yvonne Nilsson (S), Marcus Dufwa (S), Per-Gunnar Andersson (S),
Christina Johansson (S), Connie Kristensson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S),
Rebecka Kristensson (S), Mikael Salomonsgård (S), Lennart Torstensson (S),
Jan Dickens (S), Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V), Sara-Lena Bjälkö (SD),
Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD) och Anders Jansson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Mikael Hallbergs (V) yrkande.
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§ 50
Över- och underskott från 2016 till 2017 – samtliga nämnder.
(AU § 46, KS § 53) KS 2017-120
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överföring av över- och underskott från 2016 till 2017 på driftbudgeten ska göras med
1 240 tkr fördelat på kultur- och fritidsnämnden (240 tkr), miljö- och
hälsoskyddsnämnden (300 tkr) och bygglovsnämnden (700 tkr).
2 Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 ska göras med 368 tkr fördelat på
kultur- och fritidsnämnden (1 224 tkr) och tekniska nämnden (-856 tkr).
3 Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 med 41 533 tkr antecknas.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-01
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 2017-03-01
Kommunstyrelsens beslut 2017 § 34
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017 § 40
Kultur och fritidsnämndens beslut 2017 § 9
Tekniska nämndens beslut 2017 § 4
Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut 2017 § 6
Bygglovsnämndens beslut 2017 § 1030
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska en särskild prövning göras av hanteringen
av nämndernas ekonomiska över- och underskott. Denna prövning utgör underlag för
beslut om överföring från 2016 till 2017. Förslag till sådan reglering föreligger nu och
innebär sammanfattningsvis följande:
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Överföring till 2017 - drift
Kommunstyrelsen
Barn‐ och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur‐ och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
Bygglovsnämnden
Servicenämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Summa

0
0
0
240
0
300
700
0
0
0
1 240

Kultur- och fritidsnämndens resultatreglering kommer 2017 att användas till att slutföra
statusbedömning Klitterbadet, ett projekt som inletts 2016. Nämnden hade med sig en
resultatreglering om 250 tkr inför 2016 avseende detta projekt, vilket dock inte hann
slutföras. Genomförda insatser under 2016 uppgår till 10 tkr, varför den ursprungliga
resultatregleringen är minskad med detta belopp. Utöver denna resultatreglering önskar
nämnden att inte ta med årets underskott till 2017. Underskottet har uppstått till följd av att
genomförda effektiviseringar under 2016 inte hunnit få fullt genomslag.
Tekniska nämnden äskar att inget av nämndens underskott 2016 överförs till 2017.
Underskottet har uppkommit till följd av en avsättning för framtida sanering inom kvarteret
Krispeln samt akut fastighetsunderhåll.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultatreglering avser nämnden att använda till fortsatt
arbete med Ätrans förorenade sediment.
Bygglovsnämndens resultatreglering avser nämnden att använda till en tidsbegränsad
resurs för att uppdatera gamla detaljplaner.
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§ 51
Detaljplan för Krispeln Plan 1 - Antagande.
(AU § 28, KS § 54) KS 2014-435
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget för detaljplan Krispeln plan 1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28, § 28
Orienteringskarta
Plankarta, illustrationskarta, detaljplan för Kv. Krispeln (Kunskaps och kulturcentrum).
upprättat 2016-05-10, reviderat 2017-02-28.
Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, Detaljplan för Kv. Krispeln (Kunskaps och
kulturcentrum), upprättat 2016-05-10, reviderat 2017-02-28.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-13 § 24 att lämna planuppdrag för ovanstående
detaljplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-25 § 321 att godkänna
föreliggande detaljplaneförslag för granskning. Planförslag upprättat 2016-05-10, rev
2016-10-25 har varit föremål för granskning under tiden 9 november - 7 december 2016.
Planförslaget har under granskningstiden varit utställt i Stadshuset samt funnits på
kommunens hemsida. Under granskningstiden inkomna yttranden presenteras i ett
granskningsutlåtande. Angivet datum är ankomst datum. Samlade kommentarer till inkomna
yttranden återfinns i slutet av utlåtande.
Ekonomi
Kostnaderna för planarbetet, inklusive kostnader för tillhörande utredningar, bekostas av
kommunen som markägare.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker
kommunfullmäktige besluta om att anta planförslaget.
Jäv
Per-Gunnar Andersson (S) och Connie Kristensson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
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§ 52
Detaljplan för Reparatören 7 m fl – Antagande.
(AU § 31, KS § 55) KS 2015-78
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta detaljplan för Reparatören 7 m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28, § 31
Planförslag, antagandehandlingar daterade 2016-06-03 och senast reviderade 2017-02-28.
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret fick 2015-08-11§189 uppdrag att inleda planarbete för Reparatören
7, för i huvudsak befintliga förhållanden. Planförslag upprättades och var föremål för
samrådsremiss under sommaren 2016 och därefter utställt för granskning under hösten
2016. Dessa båda processer beskrivs i en samrådsredogörelse, daterad 2016-10-29, och i
ett utlåtande, daterat 2017-02-17.
Ekonomi
Samtliga kostnader för planarbetet belastar fastighetsägaren, via tecknat avtal.
Övervägande
Planförslaget har under planarbetet successivt justerats och kompletterats. Färdiga
antagandehandlingar föreligger nu. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att
planförslaget antas.
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§ 53
Beställning av skolpaviljonger till Hjortsbergsskolan.
(AU § 59, KS § 61) KS 2017-125
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna beställning av skolpaviljong med fyra klassrum till Hjortsbergsskolan.
2 Beakta underskottet till följd av detta beslut i hanteringen av över- och underskott från
2017 till 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-03
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade 2017-03-01 ett flertal medborgarförslag
avseende flytt av särskolan från Hjortsbergsskolan till Söderskolan. Nämnden beslutade då
att särskolan ska vara kvar på Hjortsbergsskolan och gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av skolpaviljong motsvarande fyra
klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden. I dessa paviljonger organiseras
undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
Ekonomi
Etablering av en paviljong med två klassrum beräknas innebära en investeringsutgift på ca
4 000 tkr. Årshyran uppskattas till 1 000 tkr per år. Avetablering uppskattas till 800 tkr.
Ansvaret för paviljongerna kommer att läggas på tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden kommer att debiteras en internhyra motsvarande tekniska nämndens
kostnader. Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer inte att justeras 2017 till
följd av detta beslut. Underskott till följd av beslutet bör beaktas i hanteringen av över- och
underskott från 2017 till 2018. För 2018 kommer barn- och utbildningsnämnens budgetram
justeras enligt gällande principer.
Etableringen bokförs som en investering. Investeringen är inte budgeterad. Det finns dock
4 000 tkr avsatt i budget för anpassning av Söderskolan för anpassning till särskola. Denna
budget kommer ej att utnyttjas varför etableringen av paviljonger på Hjortsbergsskolan ej
kommer påverkar kommunens lånebehov under 2017. 600 tkr för inventarier finns avsatt i
budget.

34 (48)

Kommunfullmäktige 2017-03-28

Övervägande
Barn- och utbildningsnämndens beslut om att inte flytta särskolan till Söderskolan kommer
att innebära förändringar i grund- och förskoleplan samt kommande investeringsplan.
Detta kommer att utredas under våren och behandlas i kommande budgetberedning.
Yrkande
Per Svensson (S), Sebastian Ghafari (S), Peter Dygården (S), Christina Johansson (S),
Fredrik Johansson (S), Yen Gunnarsson (S), Lars Fagerström (L), Jan Berge (MP),
Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Agneta Åkerberg (C),
Georgia Ferris (KD), Filip Bertilsson (M) och Christer Norrman (M),
att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att flytta
grundsärskolan till Söderskolan, samt att barn- och utbildningsnämnden ska utreda en
långsiktig centrumnära placering vid en F-9-skola.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tore Holmefalks (C) 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 Tore Holmefalks (C) med fleras yrkande.
Med ett utfall om 26 ja-röster mot 21 nej-röster, tre ledamöter är ej närvarande och en
ledamotsplats är vakant, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 53

Reservation
Mari-Louise Wernersson (C), Tore Holmefalk (C), Per Johansson (C), Kerstin Angel (C),
Ingmar Bengtsson (C), Agneta Åkerberg (C), Shlomo Gavie (C), Hans Johansson (C),
Niklas Selander (C), Stig Agnåker (C), Rie Boulund (M), Charlotta Jonsson (M),
Claës-L Ljung (M), Gert Persson (M), Christer Norrman (M), Filip Bertilsson (M),
Bo Gustafsson (M), Ingemar Stridh (M), Angela Malmgren (M), Georgia Ferris (KD) och
Anita Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tore Holmefalks (C) med
fleras yrkande.
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§ 54
Beställning av skolpaviljonger till Fajansskolan.
(AU § 45, KS § 62) KS 2017-118
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna beställning av skolpaviljong med två klassrum till Fajansskolan 2017 och
ytterligare två klassrum 2018.
2 Beakta underskottet till följd av detta beslut i hanteringen av över- och underskott från
2017 till 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-02
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 68
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2017-02-23
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att beställa skolpaviljonger motsvarande fyra
klassrum med tillhörande grupprum till Fajansskolan. I den förskole- och grundskoleplan
som är beslutad är Fajansskolan tänkt att bli en F-6-skola från 2018. Antalet elever är idag
168 och till hösten 2017 ökar antalet elever till ca 195. Kapacitet utifrån de antal klassrum
och grupprum som finns på skolan är 175 elever. Det finns idag 25-35 elever per klass.
I utredning av Fajansskolan har konstaterats att det inte är möjligt att bygga om de delar
som idag är skyddsrum samt att de förskoleavdelningar inte är möjliga att konvertera då
det skulle innebära ännu större behov av förskoleplatser på andra enheter.
För att kunna ta emot det ökade elevantalet hösterminen 2017 behövs en paviljong med två
klassrum. Hösten 2018 kommer Fajansskolan bli en F-6-enhet och då tillkommer en
årskurs, vilket innebär behov av ytterligare en paviljong med två klassrum. De två
paviljongerna kommer att behövas fram till dess att Tröingebergsskolan är klar.
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Ekonomi
Etablering av en paviljong med två klassrum beräknas innebära en investeringsutgift på ca
2,5 mkr. Årshyran uppskattas till 500 tkr per år. Avetablering uppskattas till 500 tkr.
Ansvaret för paviljongerna kommer att läggas på tekniska nämnden och barn- och
utbildningsnämnden kommer att debiteras en internhyra motsvarande tekniska nämndens
kostnader.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer inte att justeras 2017 till följd av detta
beslut. Underskott till följd av beslutet bör beaktas i hanteringen av över- och underskott
från 2017 till 2018. För 2018 kommer barn- och utbildningsnämnens budgetram justeras
enligt gällande principer. Det finns inga medel avsatta för inventarier. Detta får rymmas
inom barn- och utbildningsnämndens årliga anslag för investeringar och eventuellt
underskott bör beaktas/hanteras i behandling av över- och underskott från 2017 till 2018.
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§ 55
Flytt av torghandel till Rörbecksplatsen fr.o.m. 2017-05-01.
(AU § 55, KS § 66) KS 2017-99
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta revidering av FFS-1-06 Lokala föreskrifter för Rörbecksplatsen (torghandel) mm i
Falkenbergs kommun.
2 Uppmärksamma att FFS-1-06 Lokala föreskrifter för Rådhustorget (torghandel) mm i
Falkenbergs kommun byter namn till FFS-1-06 Lokala föreskrifter för Rörbecksplatsen
(torghandel) mm i Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-24
Tekniska nämnden 2017-02-08, § 15
Förslag, Lokala föreskrifter för torghandel mm i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ändra de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel i syfte att torghandel och saluplatser ska tillämpas på
Rörbecksplatsen istället för Rådhustorget i Falkenberg. Ändringen avser endast vara giltig
under en begränsad tid, från och med 2017-05-01 till och med 2017-09-30.
Ekonomi
Ekonomin påverkas inte av beslutet.
Övervägande
Idag genomförs torghandel på Rådhustorget i Falkenberg. Under sommarmånaderna är
Rådhustorget en populär plats för tillfälliga evenemang, vilket leder till att torghandeln
tvingas flytta tillfälligt till andra platser i stadens centrum, som Stortorget och
Rörbecksplatsen. Av dessa två platser är Rörbecksplatsen det utrymme som är bäst lämpad
för torghandel, varför de lokala ordningsföreskrifterna föreslås revideras enligt förslaget.
Yrkande
Christer Norrman (M), Tore Holmefalk (C), Jan Berge (MP) och Jan Dickens (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 56
Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
(AU § 37, KS § 67) KS 2016-37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-12-31 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-02
Socialnämnden 2017-01-25, § 11
Socialförvaltningen, Rapport – ej verkställda beslut, 2016-12-31
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 57
Naturminnesförklaring av ek på fastigheten Hallarna 1:1.
(AU § 50, KS § 68) KS 2015-158
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Förklara aktuell ek (X 187170,30 Y: 6305383,62 (Sweref 991200)) med omgivande
skyddszon på fastigheten Hallarna 1:1 som naturminne, med avgränsning, syfte och
föreskrifter enligt förslag.
2 Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att förvalta naturminnet, med undantag från
löpande skötsel av gräsytor, parkeringsytor, vägmark mm inom skyddszonen.
3 Tillkommande kostnader för bildande av naturminnet, exempelvis utmärkning och
informationsskylt, ska belasta kommunstyrelsens natur- och miljövårdsbidrag.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-02
Samhällsbyggnadsavdelningen, översiktskarta 2017-03-02
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse – Naturminnesförklaring och föreskrifter
gällande ek på fastigheten Hallarna 1:1 2017-03-02
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse – Samrådsredogörelse Naturminne
Hallarna 1:1 2017-03-02
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har tillsammans med 16 andra kommuner i Halland och Västra
Götaland deltagit i det lokala naturvårdsprojektet ”Värna skyddsvärda träd”. Syftet med
projektet är att öka kunskapen om stora, gamla träds värde för den biologiska mångfalden,
samt att bidra till att träden skyddas och förvaltas. Som en del av projektet och ett led i
arbetet med att förstärka den biologiska mångfalden i kommunen föreslår
samhällsbyggnadsavdelningen att eken vid Hallarnas Hembygdsgård skyddas genom
naturminnesförklaring. För att gynna eken har redan åtgärder vidtagits för att flytta
närstående lyktstolpe våren 2014.
Bristen på gamla träd och grov död ved i vårt landskap är en stor anledning till
utarmningen av den biologiska mångfalden. Många hotade insekter, svampar och lavar är
beroende av gamla grova träd och grov död ved. När en ek nått en ålder av 300 - 500 år
eller mer har den utvecklat speciella egenskaper – den innehåller en kombination av
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håligheter, död ved och mulm som är mycket viktig för många hotade arter som är
beroende av just denna typ av miljö.
Ekonomi
Ingen intrångsersättning utgår till fastighetsägaren vid bildande av naturminne (enligt 31
kap 4 § miljöbalken (1998:808)). Förvaltningskostnaden ryms inom kultur- och
fritidsförvaltningens befintliga budget. Tillkommande kostnader för bildande av
naturminnet, t ex utmärkning och informationsskylt föreslås belasta kommunstyrelsens
natur- och miljövårdsbidrag.
Övervägande
Syftet med naturminnet är att bevara en för trakten ovanligt grov ek (omkrets 535 cm) och
dess biologiska mångfald. Eken står utanför Hallarnas hembygdsgård. Den är delvis ihålig
med död ved och mulm, och har därmed förutsättningar att hysa flera hotade och sällsynta
arter av växter och djur. Eken bedöms vara ett särpräglat naturföremål som kräver särskild
skydd och vård. Det instrument som bör användas för att bevara eken är ett beslut om
naturminne. Markägaren är positiv till att eken blir ett naturminne. Samtliga sakägare är
positiva till eller har inget att invända emot bildandet av naturminnet (se
samrådsredogörelse).
Inrättandet av naturminnet på fastigheten Hallarna 1:1 är en åtgärd för att förstärka den
biologiska mångfalden, vilket är ett led i att uppfylla såväl det önskvärda resultatet av
kommunens övergripande utvecklingsmål 4 ”Den ekologiska hållbarheten ska öka”, som
det av kommunen prioriterade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Kommunen har inte tidigare fattat något beslut om naturminne. Det finns dock sedan
tidigare sju naturminnen inom kommunen, beslutade av annan myndighet. Enligt 7 kap 10
§ MB får kommunen förklara ett särpräglat naturföremål som behöver särskilt skydd eller
vård som naturminne. Förklaringen får omfatta även det område på marken som krävs för
att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Kommunen får även med stöd av
4§ i förordningen om områdesskydd (1998:1252) meddela sådana föreskrifter som behövs
för att skydda och vårda ett visst naturminne.
7 kap 5 och 6 §§ MB reglerar inskränkningar i rätten att använda mark inom naturminne
och förpliktelse för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst
intrång. Beslutet strider inte mot översiktsplan eller detaljplan och är därmed förenligt med
7 kap 8§ MB. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
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§ 58
Förvärv av fastigheten Borret 6, Fabo.
(AU § 56, KS § 69) KS 2017-124
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt Falkenbergs Bostad AB att förvärva fastigheten Borret 6 tillika bolaget
Redovisningstjänst Falkenberg AB.
2 Uppdraget gäller under förutsättning att Stadshus AB godkänner förvärvet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-03
Falkenbergs Stadshus AB 2017-03-20, § 18
Falkenbergs Bostad AB 2016-12-13, § 139
Karta över fastigheten
Aktieöverlåtelseavtal (utkast) mellan säljaren och Falkenbergs Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Bostad AB (Fabo) har vid styrelsesammanträde 2016-12-13 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att uppdra åt Fabo att förvärva bolaget Redovisningstjänst Falkenberg
AB. I bolaget finns enbart fastigheten Borret 6, lokaliserad vid Murarevägen i Falkenbergs
centralort.
Ekonomi
Fastigheten värderas och har förhandlats fram till ett värde om 2,4 miljoner kronor och den
preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 2 171 177 kronor. Den definitiva
köpeskillingen beräknas vid upprättande av tillträdesbalansräkning vid tillträdesdagen
2017-04-01.
Övervägande
Förvärvet syftar till att placera verksamhetslokaler på fastigheten Borret 6 för Fabo:s
serviceverksamhet. Efter ett eventuellt förvärv kommer bolaget Redovisningstjänst
Falkenberg AB att fusioneras med Fabo och därmed upphöra. Aktieöverlåtelseavtal mellan
ägarna av bolaget och Fabo är tecknat med villkoret att godkännande inhämtas från Fabo:s
moderbolag Falkenberg Stadshus AB samt kommunfullmäktige.
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§ 59
Val av ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. (KF § 34) KS 2017-96
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden vid nästa sammanträde.
2 Utse Margareta Warnholtz (M) till ny 1:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
Ärende
Charlotta Jonson (M) har beviljats entledigande från uppdragen som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden tillika vice ordförande i barn- och utbilningsnämnden KF § 34/17.
Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 60
Avsägelse från Margareta Gustavsson (S) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. KS 2017-164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Margareta Gustavsson (S) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
2 Utse Christoffer Westman (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ärende
Margareta Gustavsson (S) har 2017-03-23 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
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§ 61
Avsägelse från Vagn Abel (MP) från uppdraget som kommunens
ombud i Ätrans Vattenråd fr.o.m. årsstämman 2017-05-11.
KS 2017-152
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Vagn Abel (MP) entledigande från uppdraget som kommunens ombud i Ätrans
Vattenråd fr.o.m. årsstämman 2017-05-11.
2 Utse Shlomo Gavie (C) som nytt ombud i Ätrans Vattenråd fr.o.m. 2017-05-11.
Ärende
Vagn Abel (MP) har begärt att bli entledigad som kommunens ombud i Ätrans
Vattenråd fr.o.m årsstämman 2017-05-11.
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§ 62
Avsägelse från Georgia Ferris (KD) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen. KS 2017-170
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Georgia Ferris (KD) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
2 Utse Susan Pettersson (KD) som ny ledamot i kommunstyrelsen.
Ärende
Georgia Ferris (KD) har 2017-03-28 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
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§ 63
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 48 angående medborgarförslag –
Långsiktigt hållbar placering av grundsärskolan på Tullbroskolans framtida F-9 skola.
KS 2016-467
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 49 angående medborgarförslag –
Behåll särskolan i närhet av centrum i Falkenberg. KS 2016-469
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 50 angående medborgarförslag –
förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av kommunfullmäktige.
KS 2016-470
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 51 angående medborgarförslag –
förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av kommunfullmäktige.
KS 2016-471
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 52 angående medborgarförslag –
förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av kommunfullmäktige.
KS 2016-472
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 53 angående medborgarförslag –
Flytta inte grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan.
KS 2016-473
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 54 angående medborgarförslag –
förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av kommunfullmäktige.
KS 2016-474
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 55 angående medborgarförslag –
Flytta inte grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan,
förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige. KS 2016-475
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 56 angående medborgarförslag –
Stoppa flytten av särskolan till Heberg. KS 2016-477
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 57 angående medborgarförslag –
En sammanslagning av de båda särskolorna till Tullbroskolan. KS 2016-479
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Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 58 angående medborgarförslag –
Låt särskolan vara kvar på Tullbroskolan så mitt barn får den undervisning han har rätt till.
KS 2016-480
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 59 angående medborgarförslag –
Upphäv beslutet om flytt av särskolan från Tullbroskolan och Hjortsbergsskolan, beslut ska
tas av kommunfullmäktige. KS 2016-481
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 60 angående medborgarförslag –
Barn- och utbildningsnämnden ska göra en barnkonsekvensanalys innan man tar slutgiltigt
beslut om flytt av grundsärskolan. KS 2016-482
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 61 angående medborgarförslag –
grundsärskolans framtida lokalisering i Falkenbergs kommun. KS 2016-491
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 62 angående medborgarförslag –
Att Falkenbergs kommun river upp beslutet att flytta grundsärskolan till Söderskolan i
Heberg och istället bygger ut Tullbroskolan och samlar hela särskolan där. KS 2016-493
Beslut från barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01 § 63 angående medborgarförslag –
grundsärskolan ska vara kvar på Tullbroskolan. KS 2016-495
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Bilaga KF § 43
Ärende: Motion om förslag till ny grundskoleorganisation. (AU § 38, KS § 76) KS 2016-373
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Bo Gustafsson (M)
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

IngemarJohansson(C)
Ingmar Bengtsson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Mikael Salomonsgård (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)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson (KD)
Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Bengt Hackberg (S)

X

Anders Jansson (SD)

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)

X

X

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X
X

Vakant (SD)

X

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

X
X
X
24 23 1

Summa

3

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Bilaga KF § 46
Ärende: Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-6..(forts.) (AU § 41, KS § 79) KS 2016-368
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Bo Gustafsson (M)
Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)
Ingmar Bengtsson (C)
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Mikael Salomonsgård (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)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson (KD)
Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Bengt Hackberg (S)
Per-Gunnar Andersson (S)
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

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

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
X
X
X
25 24
Summa

2

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-03-28
Bilaga KF § 53
Ärende: Beställning av skolpaviljonger till Hjortsbergsskolan (AU § 59, KS § 61) KS 2017-125
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Bo Gustafsson (M)
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)
Ingmar Bengtsson (C)
Agneta Åkerberg (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Mikael Salomonsgård (S)
Lennart Torstensson (S)

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)

X
X

X

Rie Boulund (M)

X

Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson (KD)
Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Bengt Hackberg (S)
Per-Gunnar Andersson (S)
Christina Johansson (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Vakant (SD)

X

Connie Kristensson (S)

X

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

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X

X
X
X
X
X
X
X
26 21

Summa

4

