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§ 16
Allmänhetens frågestund
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§ 17
Information om krisledning/styrdokument och lednings- och
informationsplan. KS 2016-450
Sammanfattning
Tina Källström, säkerhetsutvecklare, och Therese Jouper, säkerhetsutvecklare, informerar
om risk- och sårberhetsanalys, styrdokument för krisberedskap och lednings- och
informationsplan för Falkenbergs kommun.
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§ 18
Information om revisorernas revisionsplan 2017. KS 2017-6
Sammanfattning
Gösta Svensson, kommunrevisorernas ordförande, informerar om 2017 år revisionsplan.
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§ 19
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2017-47
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 20
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Marcelle Farjallah (S); Motion - SFI studier på landsbygd. KS 2017-91
Marcelle Farjallah (S); Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil. KS 2017-92
Agneta Åkerberg (C), Stig Agnåker (C); Motion - Användning av petroleumbaserade
material i barns utemiljöer. KS 2017-101
Agneta Åkerberg (C), Stig Agnåker (C); Motion - Användning av petroleumbaserade
konstgräsmaterial och liknande i offentliga miljöer. KS 2017-103
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§ 21
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a)

Medborgarförslag – Omändring av trafikplats väg 767, avfart/påfart
Lasarettsvägen/Tröingebergsvägen. KS 2017-48
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
______________________________

b) Medborgarförslag – Ändra körriktning på Tullbron. KS 2017-54
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för handläggning och beslut
______________________________

c)

Medborgarförslag – skyltning till stranden vid Tullbron. KS 2017-55
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
______________________________

d) Medborgarförslag – Stäng av Nygatan utanför Kulturskolan. KS 2017-56
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för handläggning och beslut
______________________________
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e)

Medborgarförslag – Hårdbelägg/sand på kommunens affischeringsplatser så det blir
lättare att underhålla grönytorna. KS 2017-57
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige
______________________________

f)

Medborgarförslag – Uppdatering av Lokala föreskrifter för Falkenbergs kommun, IDmärkning av hundar och katter. KS 2017-95
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige
______________________________
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§ 22
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 23
Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021.
(AU § 20, KS § 29) KS 2016-274
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021 i Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-09
Mål och strategier för bostadsbyggande 2017-2021 i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram i Mål
och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021 i Falkenbergs kommun. Programmet utgår
från kommunens vision Vi växer för en hållbar framtid och kommunens övergripande
utvecklingsmål, med särskild betoning på utvecklingsmålet Fler bostäder och attraktiva
boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden.
Programmet ersätter kommunens tidigare bostadsförsörjningsprogram som avsåg perioden
2010-2013.
Programmet redovisar i huvuddokumentet de utmaningar och möjligheter som kommunen
har vad det gäller bostadsutveckling och bostadsförsörjning. Sex strategier har formulerats
för att klara utmaningarna och ta hand om möjligheterna, samt för att uppfylla målet att
minst 1 250 nya bostäder färdigställs under närmaste femårsperioden.
Utöver huvuddokumentet följer två bilagor. Bilaga 1 redovisar samlad statistik och
faktaunderlag samt områdesbeskrivningar för 35 områden. Bilaga 2 redovisar en
projektlista med pågående och kommande byggprojekt. Outnyttjade byggrätter redovisas i
en kartbilaga.
Remisshandling upprättad 2016-07-15 har varit föremål för remiss mellan
2016-07-29 – 2016-08-31. Remissförslaget har remitterats och sänts för kännedom till
myndigheter med flera enligt utsändningslista. Inkomna yttranden och kommentarer till
dessa återfinns i bilaga till dokumentet.
Ekonomi
Arbetet med att ta fram Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021 i Falkenbergs
kommun bekostas av mark- och exploateringsenhetens driftsbudget.
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Övervägande
Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017-2021 i Falkenbergs kommun ska säkerställa
de mål och strategier som ska gälla för bostadsbyggandet och bostadsförsörjningen för de
kommande fem åren. Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
reglerar att varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning under varje
mandatperiod, i syfte att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C), Stig Agnåker (C), Filip Bertilsson (M), Per Svensson (S),
Mikael Hallberg (V) Shlomo Gavie (C), Daniel Bernhardt (KD), Claës-L Ljung (M),
Agneta Åkerberg (C) och Yen Gunnarsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anteckning
Josefine Eirefelt, tf. mark- och exploateringschef, presenterar förslag till mål och strategier
för bostadsbyggandet 2017-2021 för kommunfullmäktige.
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§ 24
Motion om engelsk skola i Falkenberg. (AU § 8, KS § 47)
KS 2016-338
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att barn- och utbildningsnämnden, innan kommunfullmäktiges behandling
av motionen, redan beslutat i enlighet med motionens förslag att utreda
förutsättningarna för införande av engelskspråkigt spår på en kommunal skola.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-10
Motion om engelsk skola i Falkenberg, 2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14, § 165
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Susan Pettersson (KD) har inkommit med en motion om att barn- och utbildningsnämnden
ska genomföra en kartläggning över vilka kommunala skolor i Falkenbergs kommun som
skulle fungera bäst med helt engelskspråkig undervisning, så kallat engelskspråkigt spår.
Vidare föreslår motionären att ett sådant engelskspråkigt spår införs på lämplig skola.
Motionären menar att undervisning i form av engelskspråkigt spår förekommer i andra
kommuner och är populära, vilket därför skulle kunna leda till goda möjligheter att
rekrytera kvalificerad personal till Falkenbergs kommun. Dessutom kan elevernas
studiemotivation väntas öka och följaktligen även möjligheterna till att komma vidare till
högre studier.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med ett förslag till beslut
över motionen och föreslår att kommunfullmäktige bör avslå motionen. Dock beslutade
nämnden i samband med översändandet av förslaget att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för införandet av engelskspråkigt spår
på en kommunal grundskola i enlighet med motionens intention.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden föregripit
kommunfullmäktiges behandling av motionen, eftersom nämnden delvis redan beslutat om
att bemöta motionens förslag i form av att utreda förutsättningarna för att införa
engelskspråkig undervisning på en kommunal grundskola.
I barn- och utbildningsnämndens beslut framgår dock att motionen bör avslås mot
bakgrund av Skolförordningens bestämmelser som meddelar att maximalt hälften av
undervisningstiden på en skola får genomföras på det engelska språket. Därmed strider
motionärens förslag om ett helt engelskspårigt spår mot gällande lagstiftning, vilket är den
andra delen i motionen efter förslaget att utreda förutsättningarna för engelsk undervisning.
Det finns inte heller några belägg, enligt barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse, att engelskspråkig undervisning skulle göra elever mer studiemotiverade.
Däremot är det redan studiemotiverade elever som i högre utsträckning tenderar att välja
engelskspråkiga utbildningar.
Dock har barn- och utbildningsnämnden en vilja att bemöta motionens intention och har
därför redan uppdragit åt förvaltningen att utreda förutsättningarna att införa
engelskspråkigt spår med hänsyn till Skolförordnigens bestämmelser, vilket innebär att
lektioner på engelska inte överstiger mer än halva undervisningstiden. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad.
Yrkanden)
Daniel Bernhardt (KD) Susan Pettersson (KD), Kerstin Angel (C), Lars Fagerström (L)
Niklas Selander (C) och Claës-L Ljung (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Dygården (S) med instämmande av Per Svensson (S) och Mikael Hallberg (V) yrkar
avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Daniel Bernhardt (KD) yrkande mot Peter Dygården (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Daniel Bernhardt (KD)
yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst i enlighet med Daniel Bernhardts (KD) yrkande.
Nej-röst i enlighet med Peter Dygårdens (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster, två stycken vakanta, så
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Daniel Bernhardt (KD) yrkande.
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Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 24

Reservationer
Jan Dickens (S), Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian
Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson
(S), Bengt Hackberg (S), Christina Johansson (S), Mikael Hallberg (V), Yen Gunnarsson
(S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S), Gabriella Geertinger (S), Lennart
Torstensson (S), Mikael Salomonsgård (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Mikael Hallberg
(V) och Lennart Johnsson (V) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens (S) yrkande.
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§ 25
Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och
elever. (AU § 9, KS § 48) KS 2016-439
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen behandlad då barn- och utbildningsnämnden redan idag säkerställer att
det genomförs kontinuerliga kartläggningar och analyser av barns och elevers läs- och
skrivförståelse.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-29
Motion om screening av läs- och skrivutveckling, 2016-10-27
Barn- och utbildningsnämnden § 166, 2016-12-14
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) och Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att samtliga
elever på de kommunala skolorna ska genomgå så kallad läs- och skrivscreening
återkommande under skoltiden med start från förskoleklass. Screening är en form av
kartläggning och analysering. Motionärerna menar att det är viktigt att alla barn ges
förutsättningar att lyckas med sina studier och att skolorna därför arbetar förebyggande
mot läs- och skrivsvårigheter. Ju tidigare det går att upptäcka läs- och skrivsvårigheter
desto bättre för att rätt stöd erbjuds berörd elev i tid.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bör anse motionen
behandlad eftersom det redan idag finns former och handlingsplaner för hur skolor på ett
systematiskt sätt kartlägger och analyserar barns och elevers läs- och skrivförståelse i
enlighet med vad motionärerna föreslår. För förskoleverksamheten finns en språk- och
kommunikationsplan och för grundskolan finns handlingsplan för läs- och skrivutveckling,
vilka används systematiskt. Utifrån kartläggningarna görs insatser efter behov. Barn- och
utbildningsnämnden har nyligen beslutat att säkerställa uppföljning av handlingsplanerna i
kvalitetssäkringssyfte.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas beskrivning av att barns och elevers
eventuella läs- och skrivsvårigheter ska identifieras så snart som möjligt för att på bästa
sätt tillskapa goda förutsättningar för vederbörande att prestera sitt bästa under skoltiden.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar en beskrivning av gällande arbetssätt för vad
motionärerna beskriver som screening, det vill säga kartläggning och analys av läs- och
skrivförståelsen. Syftet är att på ett proaktivt sätt upptäcka och skapa förutsättningar för att
kringgå läs- och skrivsvårigheternas hinder i enlighet med motionärernas förslag.
Motionärerna föreslår att screening ska vara obligatoriskt och göras på samtliga elever från
förskoleklass och vidare genom skolåren. Barn- och utbildningsnämnden presenterar
handlingsplaner som gäller de kommunala förskolorna, samt de kommunala
grundskolornas årskurs 1, 2, 4, 7 samt gymnasieskolans årskurs 1, där sådan screening
genomförs. Vidare använder sig verksamheterna av Skolverkets bedömningsstöd för
kartläggning och analys av elever, vilket om behov uppstår resulterar i adekvata åtgärder.
Mot bakgrund av motionens förslag beslutade barn- och utbildningsnämnden att säkerställa
att uppföljning sker enligt handlingsplanerna, vilket ska återkopplas till nämnden.
Det går således att konstatera att barn- och utbildningsnämnden redan idag arbetar med läsoch skrivscreening med barn på förskolorna därefter återkomammande med elever i
förskoleklass och de vidare årskurserna till och med gymnasieskolan. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad.
Yrkande
Peter Dygården (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 26
Motion om att Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt.
(AU § 10, KS § 49) KS 2016-240
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna förslaget till samhällsbyggnadsavdelningen som, i samråd med kultur- och
fritidsnämnden och tekniska nämnden, ska utreda förutsättningarna att göra
Rådhusplatsen till ett torg i enlighet med motionärens intention, efter det att pågående
utredningar kring trafik i stadskärnan med mera är färdigställda.
2 Därmed anse motionen i övrigt behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-14
Motion om att Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt, 2016-05-27
Tekniska nämnden § 54, 2016-08-31
Kultur- och fritidsnämnden § 28, 2016-10-18
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2016-11-23
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att skapa ett bilfritt torg på Nygatan i
Falkenberg väster om rådhuset, mellan Torggatan och Rörbecksplatsen för att på så sätt
minska genomfartstrafiken på Nygatan, samt uppdra åt tekniska nämnden att utreda
förutsättningarna för dess förverkligande. Motionären menar att biltrafiken på Nygatan är
hög, vilket inte är positivt då gatan är en av centrums viktigaste handelsstråk med flera
butiker och även är en länk för fotgängare mellan Gallerian och Kronans köpcenter. Det
nya torget som föreslås, skulle kunna bli en god plats för mänskliga möten, handel och
kulturarrangemang.
Tekniska nämnden har 2016-08-31 yttrat sig och meddelar en positiv hållning till motionen
då förslaget gör centrum mer välkomnande. Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt
yttrande från 2016-10-18 att förslaget kan öka den allmänna attraktionen för centrum och
att det således vore bra att utreda förutsättningarna för att anlägga ett torg i enlighet med
motionen, dock i samverkan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden emellan.
Avslutningsvis låter samhällsbyggnadsavdelningen meddela att stadskärnan och Nygatan i
Falkenberg bör göras mer attraktiv för fotgängare. Frågan om vilka delar av stadskärnan
som exempelvis fotgängare ska lämnas företräde utreds för närvarande inom flera
delprojekt, vilka bedöms bli klara under 2017. Skulle utfallet av de pågående studierna
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utmynna i att Nygatan permanent frigörs från biltrafik i det område som motionen åsyftar
skulle det ges goda förutsättningar för ett torg.
Ekonomi
Förslaget att överlämna motionen till samhällsbyggnadsavdelningen för att utreda
förutsättningarna för dess förverkligande bedöms inte belasta kommunens ekonomi. Vilka
ekonomiska konsekvenser ett eventuellt förslag på sikt kan leda till hänskjuts till
utredningens färdigställande.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens vilja till en levande stadskärna i
Falkenberg med ett attraktivt och välkomnande centrum som en plats för besök, handel och
möten. Det finns dock olika syn på vad som definierar en trevlig stadskärna och flera
alternativ till hur stråkutvecklingen kan fortskrida.
Samhällsbyggnadsavdelningen utreder sedan en tid förutsättningarna för att stänga av
fordonstrafiken på Nygatan, Torggatan och Storgatan mer än under sommarmånaderna. I
utredningsprojektet ingår bland annat att redovisa förslag på vilka gator som ska vara
gågator respektive öppna för biltrafik, samt förslag till tydligare separering mellan
trafikslagen. Utredningen visar att olika strategier för användandet av gatunätet skapar
olika förutsättningar för utvecklingen av Falkenbergs centrum, exempelvis vilka
hänsynstaganden som tas till framkomligheten eller vistelsen för besökare. Projektets
huvudsyfte är att på en översiktlig nivå skapa en förståelse för hela fotgängarsystemet i
stadskärnan. Det är flera parter som har ansvar och inblandning i trafikutformningen i
stadskärnan.
Bortsett från ovanstående pågår ytterligare ett antal utredningar om centrumutveckling i
Falkenbergs stad. Utredningarna är i olika stadier rent arbetsmässigt, men det återstår
arbete innan utredningarna kan färdigställas och ligga till grund för politiska beslut.
Kommunstyrelseförvaltingen anser att det inte är möjligt att ta hänsyn till motionens
intentioner innan utredningarna om stråkutveckling är färdigställd. För bästa möjliga
hantering av de alternativ som finns att tillgå för ett mer attraktivt centrum i Falkenberg
kan det därför vara fördelaktigt att inte förhasta behandlingen av motionen. Därmed
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att, i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, närmare utreda
förutsättningarna för att om möjligt införliva motionärens förslag efter det att projektet om
stråkutveckling och eventuellt övriga studier med relevans i sammanhanget är genomförda.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 27
Motion om ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i Falkenberg.
(AU § 11, KS § 50) KS 2016-345
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Minoritetsåterremittera ärendet för att uppdra åt tekniska nämnden att ytterligare utreda
vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan vidtas för oskyddade trafikanter.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-03
Motion om att öka trafiksäkerheten på Sandgatan, 2016-09-06
Tekniska nämnden § 85, 2016-12-14
Tekniska nämndens arbetsutskott § 90, 2013-09-11
Sammanfattning av ärendet
Rebecka Kristensson (S) har inkommit med en motion: Ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i
Falkenberg. Tekniska nämnden har fått ärendet för att lämna förslag till beslut.
Ekonomi
Åtgärderna ryms inom tekniska nämndens budget.
Övervägande
I motionen föreslås:
– Att tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra fler
hastighetsdämpande åtgärder på Sandgatan.
– Att tekniska nämnden inom kort genomför åtgärder för att höja trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter vid korsningen Kvekatorpsvägen /Sandgatan.
Tekniska nämnden beslutade 2013-09-11 § 90 TKN 2013/61 följande:
Att bygga busskuddar som trafiksäkerhetsåtgärd vid övergångställen på Sandgatan. Flera
allvarliga trafikolyckor har inträffat vid övergångsställen på Sandgatan. För att förhindra
att ytterligare olyckor sker föreslår stadsbyggnadskontoret att busskuddar byggs vid
övergångställe norr om Kvekatorpsvägen och vid Ringvägen.
Vid beläggningsarbete på Sandgatan togs farthindren bort och de har nyligen återställts.
Därför anses intentionen i motionen vara uppfylld.
Yrkanden
Rebecka Kristensson (S) med instämmande av Dahn Persson (S), Sebastian Ghafari (S)
yrkar återremiss för att uppdra åt tekniska nämnden att ytterligare utreda vilka
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan vidtas för oskyddade trafikanter.
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Christer Norrman (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Rebecka Kristenssons (S) återremissyrkande och finner
den kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Nej-röst i enlighet med Rebecka Kristensson (S) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Med 29 Ja-röster mot 20 Nej-röster, två stycken vakanta, beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Rebecka Kristenssons (S) återremissyrkande.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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§ 28
Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea
strand. (AU § 12, KS § 51) KS 2016-289
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Minoritetsåterremittera ärendet med syfte att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att höja tillgänglighetsnivån för personer med nedsatt synförmåga i
samband med bad på handikappbadet vid Skrea strand.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-22
Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand, 2016-07-04
Kultur- och fritidsnämnden § 49, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Berit Sjöholm har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen borde anordna en
så kallad ljudboj på handikappbadet vid Skrea strand. Förslagsställaren beskriver ljudbojen
som ett skåp med teknologisk utrustning som sänder ut regelbundna ljudsignaler för att
underlätta synskadade badgästers orientering.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget och meddelar att sådan
utrustning som förslagsställaren föreslår inte finns att tillgå. Därför är det inte heller
möjligt att i närtid införa ett sådant system.
Ekonomi
Då sådan teknologisk utrustning som föreslås inte finns att tillgå går det inte att
kostnadsberäkna förslaget.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention i medborgarförslaget.
Det är viktigt att vara medveten om kommuninvånarnas olika förutsättningar och därmed
vara följsam ur en tillgänglighetsaspekt för att på bästa sätt möjliggöra för alla människors
inkludering. Den brygga som finns i Skrea strand är redan idag tillgänglighetsanpassad
med exempelvis räcken på båda sidor och avsaknad av trappsteg. Även de bryggor som
eventuellt kommer att angöras vid Bacchusområdet kommer att vara tillgänglighetsanpassade.
Det konkreta förslag som förslagsställaren presenterar som ett komplement till befintliga
åtgärder menar dock kultur- och fritidsnämnden inte går att förverkliga, eftersom en sådan
teknisk utrustning inte finns att tillgå på marknaden i nuläget.
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Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med intresseorganisationen
Synskadades riksförbund som också låter meddela att sådan utrustning varken är beprövad
eller känd. Däremot finns andra alternativ på åtgärder som kan vara behjälpliga i
orienteringen för badgäster med synskador, exempelvis insatser i den fysiska miljön.
Klitterbadets badmöjligheter för personer med synskador, samt den
tillgänglighetsanpassade brygga som leder ut i havet i Skrea strand, är tillräckligt för att
avvakta eventuellt ytterligare åtgärdsanpassningar. Tillgänglighetsanpassade åtgärder är
under ständig utveckling och det är viktigt att Falkenbergs kommun kan erbjuda goda
möjligheter för exempelvis bad för personer med nedsatt syn. Dock kan införande av
utrustning som ännu inte är beprövad och allmänt känd, så som sådana ljudsignaler vilka
föreslås i medborgarförslaget, leda till en falsk trygghet och ett osäkert ansvarstagande.
Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås då det i
nuläget inte finns någon beprövad utrustning att tillgå som uppfyller de krav som
förslagsställaren beskriver.
Yrkande
Per Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Dygården (S) med instämmande från Marcelle Farjallah (S) yrkar återremittera
ärendet med syfte att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
höja tillgänglighetsnivån för personer med nedsatt synförmåga i samband med bad på
handikappbadet vid Skrea strand.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Peter Dygårdens (S) återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår återremissyrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för att ärendet ska avgöras under sammanträdet.
Nej-röst i enlighet med Peter Dygårdens (S) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Med 30 Ja-röster mot 18 Nej-röster, en stycken avstår och två stycken vakanta, beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med Peter Dygårdens (S) återremissyrkande.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.
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§ 29
Lokala ordningsföreskrifter – Revidering avseende affischering
och ambulerande försäljning. (AU § 6, KS § 39) KS 2016-152
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avsluta ärendet att revidera § 14 angående ambulerande försäljning i Lokala
ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-14
Beslut Länsstyrelsen Hallands län, 213-3514-16 2016-05-24
Kommunfullmäktige § 119, 2016-04-26
Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska
anmälas till Länsstyrelsen i Halland. Länsstyrelsen har sedan befogenhet att upphäva
lokala ordningsföreskrifter som strider mot bestämmelser i ordningslagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-26 att ändra 10 § affischering och 14 §
ambulerande försäljning i Lokala ordningsföreskrifterna för Falkenbergs kommun.
Ändringarna anmäldes till Länsstyrelsen i Halland som accepterade 10 § men fann skäl att
upphäva ändringen i 14 §. Kommunen överklagade inte beslutet och därmed är det den
tidigare lydelsen av 14 § som fortfarande gäller. Ändringen av 14 § föranleddes av att
paragrafens lydelse inte överensstämde med tekniska nämndens styrdokument Riktlinjer
avseende upplåtelse av offentlig plats i Falkenberg vad avser ambulerande försäljning.
Bland annat skilde sig vilka områden som var tillståndspliktiga åt.
Efter Länsstyrelsen i Hallands beslut har tekniska nämnden ändrat ”Riktlinjer avseende
upplåtelse av offentlig plats i Falkenberg” så att de två dokumenten överensstämmer.
Något behov av att ändra 14 § i ”Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun”
finns därför inte längre.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Med hänvisning till att en ändring av lydelsen i § 14 inte längre är nödvändig föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att ärendet ska avslutas.
Länsstyrelsen i Halland uppmärksammar kommunen i sitt beslut på att även den gällande
lydelsen i 14 § bör ses över. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort detta och ser i
dagsläget inget behov av en omformulering. Detta med hänvisning till att Länsstyrelsen i
Halland tidigare har godkänt lydelsen, att den överensstämmer med rekommendation från
Svenska kommunförbundet (idag Sveriges kommuner och landsting, SKL) samt att den
återfinns i både Halmstads kommuns och Varbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer dock följa rättsutvecklingen på området framöver.
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§ 30
Struktur för Falkenbergs kommuns lokala styrdokument.
(AU § 5, KS § 40) KS 2016-204
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta förslaget till Struktur för Falkenbergs kommuns lokala styrdokument.
2 Uppdra åt samtliga nämnder och bolag att framgent tillämpa strukturen vid såväl
framtagande som vid revidering av styrdokument. Undantag från strukturen får endast
ske om strukturen står i strid med lag, annan författning eller liknande reglering.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-18
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-01-18
Struktur för Falkenbergs kommuns lokala styrdokument
Utkast ”Mall- Policy”
Sammanfattning av ärendet
Utöver de styrdokument som är lagstadgade har kommuner, så också Falkenberg, ett stort
antal lokala styrdokument. Kommunens dokument har en stor variation vad avser
benämning, utformning etcetera. Vidare framgår inte alltid, med önskvärd tydlighet, vilken
instans som antagit dokumentet, när det ska följas upp, revideras med mera. För att skapa
en bättre tydlighet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till ”Struktur för
Falkenbergs kommuns lokala styrdokument”.
Syftet med strukturen är att för de lokala styrdokumenten
- definiera vad som är ett styrdokument,
- skapa en enhetlig terminologi,
- skapa en enhetlig struktur för de olika dokumentens inbördes förhållande,
- skapa en enhetlig struktur för dokumentens utformning,
- ange dokumentets beslutsnivå, samt
- tydliggöra dokumentens roll vid styrning och uppföljning.
Ekonomi
Förslaget medför ingen ekonomisk påverkan.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har vid framtagandet av det aktuella dokumentet granskat
andra kommuners struktur för lokala styrdokument, framförallt vad avser beslutsnivåer och
benämningar. Man har även gått igenom ett antal av kommunens befintliga lokala
styrdokument. Utifrån detta har man kommit fram till de föreslagna benämningarna
(strategi, program, plan, policy, riktlinje och anvisning) och beslutsnivåerna. Man är dock
medveten om att vissa av benämningarna även förekommer i andra sammanhang.
Kommunstyrelseförvaltningen beslutade under våren 2016 att fram ett utkast till ”Struktur
för Falkenbergs kommuns styrdokument”. Dokumentet skickades i maj ut på
tjänstemannaremiss till samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund. De synpunkter
som kom in samt kommentarer till dessa finns redovisade i bifogad tjänsteskrivelse.
För att förenkla för nämnder och bolag att tillämpa den nya strukturen planerar
kommunstyrelseförvaltningen ta fram mallar. Ett utkast till en sådan mall finns bifogad för
kännedom. (Observera att det inte är ett färdigt dokument utan enbart ett utkast.)
Kommunstyrelseförvaltningen kommer efter att strukturen beslutats påbörja en inventering
av befintliga övergripande styrdokument i syfte att renodla struktur och innehåll. Arbetet
kommer ske i samarbete med berörda förvaltningar/bolag/kommunalförbund och kommer
att stämmas av politiskt när så behövs.
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§ 31
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för del av
Skrea 18:1. (AU § 21, KS § 43) KS 2013-429
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal nr 210 avseende
fastigheten Skrea 18:1.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-27
Exploatörens skrivelse och köpebrev
Exploateringsavtal nr 210
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 8 2014-01-28 att godkänna exploateringsavtal nr 210 med
ägaren till fastigheten Skrea 18:1. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens åtaganden vid
genomförandet av detaljplanen för Skrea 4:7 m fl. Enligt exploateringsavtalet får
exploatören inte överlåta hela eller del av fastigheten Skrea 18:1 utan kommunens
skriftliga medgivande. Vid överlåtelse av fastigheten ska exploateringsavtalet överlåtas till
ny ägare.
Den del av Skrea 18:1 som berörs av detaljplanen är avstyckad och fastigheten Skrea 18:69
har bildats. Skrea 18:69 har överlåtits till Mannaberg Mark & Exploatering AB, vilket är
ett helägt dotterbolag till det familjeägda bolaget Skrea Hus Förvaltningsbolag. Det är
således samma exploatör både före och efter överlåtelsen. Med skillnaden att det efter
överlåtelsen ligger i ett bolag istället för privatperson. Detta innebär att
exploateringsavtalet överlåts till Mannaberg Mark & Exploatering, som därmed övertar
exploatörens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.
Ekonomi
Överlåtelsen påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 32
Detaljplan för del av Smedjeholm 1:65 och Kantpressaren 1 m fl –
Antagande. (AU § 23, KS § 45) KS 2014-352
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta planförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-07
Orienteringskarta
Planbeskrivning, antagandehandling, 2017-02-07
Plan- och illustrationskarta, antagandehandling, 2017-02-07
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen fick av kommunstyrelsen § 235, 2014-10-07 i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Smedjeholm 1:65 m fl.
Planområdet är sedan tidigare planlagt för småindustri, del av stadsplan 184 (1979) och
325 (2012). Förslaget syftar till att möjliggöra att ändamålsenliga industritomter kan
styckas av, då bland annat ett reservat för industrispår inte längre är aktuellt. Syftet är även
att upphäva del av gällande detaljplan för småindustri, samt att en bullerskyddsvall ska
placeras ut mellan Smedjeholms industriområde och närbelägna bostadsområdet Kroka.
Förslaget innebär att en utökning av de småskaliga industri- och serviceverksamheterna
med inslag av handel (dock ej livsmedel) på Smedjeholmsområdet är möjlig.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 66, 2016-03-01 att godkänna planförslaget för
samråd. Planförslaget var ute på samråd 2016-03-23 till 2016-04-20. En
samrådsredogörelse upprättades 2016-10-25.
Detaljplaneförslagets namn ändrades efter samrådet till Detaljplan för del av Smedjeholm
1:65 och Kantpressaren 1 m fl., för att särskilja denna detaljplan från en gällande
detaljplan med samma namn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 340 2016-11-01 att godkänna planförslaget
för granskning. Planförslaget var utsänt på granskning under tiden 2016-11-23 till
2016-12-21. Ett utlåtande upprättades 2017-01-19.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 23, 2017-02-07 om att planförslaget skulle
revideras i enlighet med utlåtande daterat 2017-01-19 och att därefter föreslå
kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta planförslaget.
Planförslaget har reviderats och en antagandehandling finns upprättad 2017-02-07.
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.
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§ 33
Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för handel inom
Smedjeholms industriområde. (AU § 24, KS § 46) KS 2017-43
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa taxan vid försäljning av kommunalt ägd verksamhetsmark för handel inom
Smedjeholms industriområde till 180 kr/kvm exklusive anslutningsavgifter för
VA, el, tele etcetera.
2 Taxan gäller från och med att detaljplan med planbestämmelsen handel vunnit
laga kraft.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-19.
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa vid försäljning av verksamhetsmark inom Smedjeholms industriområde är
120 kr/kvm. Ingen detaljplan inom verksamhetsområdet tillåter handelsändamål.
Detaljplan för del av Smedjeholm 1:65, Kantpressaren 1 m fl, som är under antagande
tillåter dock handel inom del av planområdet. Det område som kommunen äger och som
berörs av handelsbestämmelsen är ca 22 000 kvm stort. Samhällsbyggnadsavdelningen
föreslår därför att taxan för berört område ändras till 180 kr/kvm.
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§ 34
Avsägelse från Charlotta Jonson (M) från uppdraget som ledamot
i barn- och utbildningsnämnden tillika uppdraget som vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. KS 2017-96
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Charlotta Jonson (M) entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
2 Bevilja Charlotta Jonson (M) entledigande från uppdraget som vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden.
3 Utse ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden vid nästa sammanträde.
4 Utse ny vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden vid nästa sammanträde.
Ärende
Charlotta Jonson (M) har 2017-02-16 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden tillika vice ordförande i barn- och
utbilningsnämnden.
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§ 35
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Beslut från socialnämnden 2017-01-25 § 9 angående medborgarförslag – fysiotek,
fysioterapeutisk behandling inom äldreomsorgen. KS 2016-455
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07 § 3 angående medborgarförslag –
utegym vid Skrea strand. KS 2016-329
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-02-07 § 4 angående medborgarförslag –
Falkenberg bör pynta djurvänligt i påsk. KS 2016-459
Revisorernas granskning av kommunens planberedskap. KS 2017-62
Revisorernas granskning av kommunens beredskap avseende EKO-frågor. KS 2017-72
Revisorernas granskning av specialdestinerade statsbidrag. KS 2017-73
Länsstyrelsens protokoll 2017-02-08 utvisande att Connie Kristensson (S) utsetts till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Monika Bréti (S) samt som ny ersättare Lena
Dygården (S). KS 2016-536
____________________
Granskningsrapporterna finns tillgängliga på era läsplattor i mappen Revisionsrapporter
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Bilaga KF § 24
Ärende: Motion om engelsk skola i Falkenberg. (AU § 8, KS § 47) KS 2016-338
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
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

X

Fredrik Johansson (S)

X

Per Sjövall (V)
Lennart Johnsson
Katja Geertinger (MP)

Rie Boulund (M)

X

Charlotta Jonson (M)
Angela Malmgren
Claës-L Ljung (M)

X

X
X

X

Jan Berge (MP)
Susanne Råbius
Georgia Ferris (KD)
Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X
X

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Mikael Salomonsgård
Bengt Hackberg (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Gert Persson (M)

X
X

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

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X
29 20
Summa

2

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Bilaga KF § 27
Ärende: Motion om ökad trafiksäkerhet på Sandgatan i Falkenberg. (AU § 11, KS § 50) KS 2016-345
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
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

X

Fredrik Johansson (S)

X

Per Sjövall (V)
Lennart Johnsson
Katja Geertinger (MP)

Rie Boulund (M)

X

Charlotta Jonson (M)
Angela Malmgren
Claës-L Ljung (M)

X

X
X

X

Jan Berge (MP)
Susanne Råbius
Georgia Ferris (KD)
Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X
X

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Mikael Salomonsgård
Bengt Hackberg (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Gert Persson (M)

X
X

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

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X
29 20
Summa

2

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Bilaga KF § 28
Ärende: Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand. (AU § 12, KS § 51) KS
2016-289
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
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

X
X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

X

Fredrik Johansson (S)

X

Per Sjövall (V)
Lennart Johnsson
Katja Geertinger (MP)

Rie Boulund (M)

X

Charlotta Jonson (M)
Angela Malmgren
Claës-L Ljung (M)

X

X
X

X

Jan Berge (MP)
Susanne Råbius
Georgia Ferris (KD)
Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)

Shlomo Gavie (C)

X

Lars Fagerström (L)

X

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X
X

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)
Mikael Salomonsgård
Bengt Hackberg (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

X

Connie Kristensson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Gert Persson (M)

X
X

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

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X
30 18 1
Summa

2

