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Mikael Hallberg (V)
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Jim Hedin (SD)
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Irhan Kasic (S) ersätter Yvonne Nilsson (S)
Andreas Lundberg (S) ersätter Thomas Fagenheim (S)
Per-Gunnar Andersson (S), jäv § 19, ersätter Yen Gunnarsson (S)
Sara Grimpe Wernersson (S) ersätter Peter Dygården (S)
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§1
Allmänhetens frågestund. KS 2018/58
Inga frågor är anmälda till dagens sammanträde.
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§2
Information om KRAMI:s verksamhet. KS 2018/3
Sammanfattning av ärendet
Sylvia Andersson, frivårdsinspektör; Magnus Dalhed och Pierre Nilsson, KRAMI
informerar om verksamheten.
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§3
Information om revisorernas revisionsplan 2018. KS 2018/3
Sammanfattning av ärendet
Gösta Svensson, kommunrevisorernas ordförande, informerar om 2018 år revisionsplan.
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§4
Information om medarbetarenkäten 2017. KS 2017/565
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna informationen om medarbetarenkäten till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-06
Redovisning medarbetarenkät 2017
Sammanfattning av ärendet
Medarbetarenkät i Falkenbergs kommun är under 2017 genomförd. 2017 års
medarbetarenkät uppvisar ett väl godkänt resultat. Ett godkänt resultat beräknas vara 3.5 på
en 5-gradig skala. För hela Falkenbergs kommun hamnar resultatet på 4/5, respektive
förvaltning påvisar även ett väl godkänt resultat. Övergripande har hot/våld/kräkning ökat
men stressen har minskat något.
Område som besvarades i enkäten var medarbetarskap, kommunikation, arbetsmiljö och
hälsa, mångfald, delaktighet och samverkan, kompetensutveckling, löneutveckling,
ledarskap. Respektive enhets- och förvaltningschef arbetar nu vidare med
rapporten/rapporterna tillsammans med medarbetarna och ser över behov och förslag till
insatser. Därefter förs en dialog i koncernledningen om eventuella
förvaltningsövergripande insatser.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen extra påverkan på kommunens kostnader.
Övervägande
Arbetsgivarutskottet föreslår att informationen antecknas till protokollet.
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§5
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2018/59
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§6
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Yen Gunnarsson (S); Motion – EU en del av vår vardag. KS 2018/23
Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S); Motion – Sommarjobbsgaranti för
gymnasieungdomar. KS 2018/42
Björn Jönsson (S); Motion – Barnahus i Falkenberg. KS 2018/56
Christer Norrman (M); Motion – Handlingsplan för att undvika stängning av skolor.
KS 2018/63
Lars Fagerström (L); Motion – Cykelvärdar vid Falkenbergs tågstation. KS 2018/64
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§7
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag – Pappagrupp på Sloalyckan. KS 2017/580
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av barn- och utbildningsnämnden
Yrkande
Jan Berge (MP) yrkar att medborgarförslaget ska behandlas och beslutas i barn- och
utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om medborgarförslaget ska behandlas i
kommunfullmäktige emot Jan Berges (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att i enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst i enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
Nej-röst i enlighet om medborgarförslaget ska behandlas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Omröstningsresultat
Omröstning har utfallit med 25 Ja-röster mot 25 Nej-röster och vilket gör att
kommunfullmäktiges ordförande har utslagsröst. Därmed beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Jan Berges (MP) yrkande.
Hur var och en röstar framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 7

Reservationer
Jan Dickens (S), Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Marcus
Dufwa (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Bengt Hackberg (S), Christina
Johansson (S), Connie Kristensson (S), Rebecka Kristensson (S), Lennart Torstensson (S),
Mikael Salomonsgård (S), Irhan Kasic (S), Andreas Lundberg (S), Per-Gunnar Andersson
(S), Sara Grimpe Wernersson (S), Andreas Wihlborg (S), Per Sjövall (V), Sara-Lena
Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD), Jim Hedin (SD) och Anders
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Jansson (SD) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska behandla och
besluta om medborgarförslaget.
____________________________

b) Medborgarförslag – Komplettering av vägbelysning i Slöinge. KS 2017/596
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
____________________________

c) Medborgarförslag – Låt en strandstuga pryda rondellen på Peter Åbergs väg.
KS 2017/599
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
____________________________

d) Medborgarförslag – Gatulampa på Matrosvägen. KS 2017/604
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut
____________________________
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§8
Anmälan av interpellationer.
Inga interpellationer är anmälda till dagens sammanträde.
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§9
Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte
leda till avstängning från förskolan. KS 2017/352
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att förändra befintliga kravrutiner för
inbetalning av barnomsorgsavgift i enlighet med motionärens intention.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-22
Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte
leda till avstängning från förskolan, 2017-06-22
Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25, § 174
Barn- och utbildningsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-10-03
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska besluta
att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från
förskoleverksamhet, samt att kommunen fortsätter rikta det ekonomiska kravet mot
vårdnadshavaren. Motionären menar att det finns risk att barn vars vårdnadshavare inte
betalar barnomsorgsavgiften utestängs från förskolans verksamhet och anser att den
pedagogiska verksamheten i förskolan kan vara avgörande för lärandet hos ett barn.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att avge ett yttrande över motionen
och låter meddela att nämnden ställer sig positiv till motionärens förslag. År 2016 riktades
totalt 35 betalningskrav till vårdnadshavare för obetalda fakturor för barnomsorg under en
period om två till tre månader. I drygt en tredjedel av fallen resulterade kraven i att
barnomsorgsplasten sades upp. Barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda behov är
undantagna och sägs inte upp från sin barnomsorgsplats, men krav på vårdnadshavaren för
betalning kvarstår.
Ekonomi
Enligt barn- och utbildningsnämndens bedömning är ett beslut i enlighet med motionärens
förslag inte någonting som väntas påverka den kommunala ekonomin.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att barn i
tidig ålder får ta del av den pedagogiska verksamhet som en förskola bedriver i syfte att
beredas goda möjligheter och för att bra utbildning och omsorg tillgodoses. Det är dock
väsentligt att vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgiften.
Då befintliga rutiner i de flesta fall leder fram till att en avbetalningsplan upprättas
och/eller att hela skulden betalas in, visar det att åtgärderna ger den effekt som de är
avsedda för. Det finns dock en risk att en förändring i rutinen i form av att
barnomsorgsplatser inte sägs upp, enligt motionärens förslag, tenderar att leda till att färre
betalar sin barnomsorgsfaktura då barnomsorgsplatsen inte riskeras. Då det ekonomiska
kravet ändock ställs mot vårdnadshavaren uppskattas inte risken blir överhängande i
sammanhanget, medan mervärdet för det enskilda barnet ökar väsentligt i form av att
omsorg och utbildning tillgodoses.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige ska uppdra åt barnoch utbildningsnämnden att se över nuvarande rutiner i enlighet med motionärens intention
och att motionen därmed anses bifallen.
Yrkanden
Sara Grimpe Wernersson (S), Marcelle Farjallah (S), Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (V)
Kerstin Angel (C) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 10
Motion - Maxtak i elevhälsan. KS 2017/236
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Eftersom motionens förslag är förenat med kostnader i budget, översända densamma till
budgetberedningen för vidare handläggning.
2 Därmed anse motionen vara behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-15
Motion om maxtak i elevhälsan, 2017-04-25
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 145
Sammanfattning av ärendet
Marcus Dufwa (S) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska införa ett
maxtak om 300 elever per skolkurator, samt att nuvarande fysiska hälsokontroller
kompletteras med hälsosamtal hos skolkuratorn om den psykiska hälsan. Motionären anser
att tillgången till kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor måste öka mot bakgrund av
att den psykiska ohälsan bland unga ökar.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och
föreslår att motionen ska bifallas. Nämnden är positivt inställd till motionärens förslag om
maxtak om 300 elever per skolkurator, eftersom det för tillfället förefaller vara ett snitt om
537 elever per kurator i grundskolan och 575 elever per kurator i gymnasieskolan. En
minskning av antalet elever per kurator möjliggör för elevhälsan att möta elever i yngre
åldrar och medför även bättre möjligheter att erbjuda elever stöd vid behov. Vidare
förmedlar nämnden att skolsköterskor regelbundet följer upp fysisk och psykisk ohälsa för
barn och elever genom hälsosamtal och att kuratorer därefter stödjer en elev utifrån
önskemål.
Ekonomi
Ett införlivande av motionärens förslag är förenat med kostnader. Att införa ett maxtak om
300 elever per kurator beräknas kräva en utökning med cirka 6,5 tjänster i grundskolan och
cirka 2 tjänster i gymnasieskolan, vilket innebär en ungefärlig kostnad om 4,5 mkr årligen.
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Barn- och utbildningsnämnden ser inga möjligheter att omfördela medel för förslaget inom
den egna organisationen, utan föreslår att det görs en höjning av den delen av á-priset som
är kopplat till elevhälsan. Det finns, vilket motionären upplyser om, olika statsbidrag att
tillgå som kan täcka delar av de kostnader som uppstår.
Övervägande
Då barn- och utbildningsnämnden förmedlar en ensidigt positiv mening i fråga om
motionärens förslag att Falkenbergs kommun ska införa ett maxtak om 300 elever per
skolkurator, samt att nuvarande fysiska hälsokontroller kompletteras med hälsosamtal hos
skolkuratorn om den psykiska hälsan, har kommunstyrelseförvaltningen ingenting
därutöver att erinra. En större tillgänglighet för kuratorsstöd kan medföra att skolorna i
högre utsträckning framöver kan möta den psykiska ohälsa som är rådande bland barn och
elever.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska översändas till budgetberedningen
för vidare handläggning, eftersom motionens förslag är förenat med budgetkostnader. En
återrapportering i samband med budget för 2019 ska ske för att kommunfullmäktige ska
följa upp hur motionens intention beaktats i budgetdokumentet.
Yrkande
Marcus Dufwa (S), Per Svensson (S), Kerstin Angel (C), Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marcus Dufwas (S) yrkande mot Mikael Hallbergs (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Marcus Dufwas (S)
yrkande.
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§ 11
Medborgarförslag – Barnakademien ska vara en del av
Kulturskolan. KS 2017/208
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget eftersom skapande verksamhet redan idag bedrivs i
kulturskolan, samt att det inte finns ekonomiskt utrymme att inrymma barnakademien i
kulturskolan utifrån medborgarförslagets intention.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-01
Medborgarförslag om att barnakademien ska vara en del av kulturskolan, 2017-04-10
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23, § 141
Sammanfattning av ärendet
Eva Göransson Apelqvist har inkommit med ett medborgarförslag om att barnakademien
ska vara en del av kulturskolan, under förutsättning att verksamheten får fortsätta i
befintliga lokaler samt att undervisningsmetoderna får behållas. Barnakademien är en bildoch formverksamhet som sedan 1993 bedriver konstundervisning för barn i Falkenbergs
kommun under ledning av i första hand yrkesverksamma konstnärer. Förslagsställaren
anser att barnakademien inte passar in i ett bidragssystem som i stor utsträckning grundas
på antal medlemmar, utan föreslår istället att akademien ska bli en del i den kommunala
kulturskolan.
Barn- och utbildningsnämnden, som är huvudman för kulturskolan, har beretts möjlighet
att yttra sig över medborgarförslaget. Nämnden låter meddela att medborgarförslaget bör
avslås eftersom den kommunala kulturskolan inte har möjlighet att utöka det ekonomiska
utrymmet för lokal- och personalkostnader som följer av en anslutning av akademien. Att
befintlig verksamhet under kulturskolan påverkas i negativ utsträckning då de ekonomiska
förutsättningarna försämras av de kostnader som naturligt tillkommer av en anslutning
bedömer barn- och utbildningsnämnden inte vara önskvärt. Nämnden anser emellertid att
barnakademiens verksamhet är positiv.
Ekonomi
Ett beslut i enlighet med det förslag som presenteras i medborgarförslaget är förenat med
ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden.
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Det beror på att förslagsställaren föreslår att en eventuell anslutning av barnakademien till
kulturskolan förutsätter att befintliga lokaler till akademien ska finnas kvar, samt att
personalen och undervisningsmetodiken ska vidhållas.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen anser, likt barn- och utbildningsnämnden, att
barnakademiens verksamhet är positiv för barn och unga i Falkenbergs kommun. Dock
föreligger ekonomiska utmaningar i förslagsställarens förslag om en anslutning av
barnakademien till kulturskolan, eftersom budgeten inte kan täcka de tillkommande
kostnader som följer av förslaget. Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att
kulturskolans befintliga verksamhet inte bör erhålla mindre ekonomiska resurser mot
bakgrund av medborgarförslagets förslag om att barnakademien ska bli en del av
kulturskolan.
Utöver detta faktum konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden redan idag, genom kulturskolan, undervisar barn och unga inom
området skapande verksamhet, vilket bland annat innefattar bild- och formverksamhet.
Arbetssättet skiljer dock från barnakademiens undervisningsformer. Med det tillägget i
sammanhanget anser kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.
Yrkande
Mikael Hallberg (V) och Lennart Johnsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Per Johansson (C), Christina Johansson (S) och Georgia Ferris (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per Johanssons (C) yrkande mot Mikael Hallbergs (V)
yrkande och finner på att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Johanssons (C)
yrkande.
Reservation
Mikael Hallberg (V), Lennart Johnsson (V) och Irhan Kasic (S) reserverar sig till förmån
för Mikael Hallbergs (V) yrkande.
Jäv
Per Sjövall (V) anmäler jäv och deltar inte i beredningen av ärendet eller i beslutet.
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§ 12
Stadsplan för Lövstaviken – Antagande av ändring.
KS 2016/137
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta ändring av stadsplan för Lövstaviken.
Beslutsunderlag

Beslutsförslag, 2017-12-12
Planbeskrivning, antagandehandling, 2017-12-12
Plankarta, antagandehandling, 2017-12-12
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen fick av kommunstyrelsen 2016-09-06 i uppdrag att
utarbeta förslag till ändring av stadsplan för Lövstaviken (Schubergstorp 16 m.fl.). I
samma beslut delegerades även till planchef att besluta om samråd och ev.
granskning.
Ändring av stadsplan för Lövstaviken utförs i syfte att ta bort utfartsförbudet längs
Badhusvägen för att bland annat möjliggöra ombildning av fastigheter.
Utfartsförbudet tas därmed bort från norra och södra sidan om Badhusvägen.
Ändringen innebär endast att bestämmelser upphävs. Ändringen har tagits fram
genom standardförfarande och har varit ute på samråd under oktober 2017 samt
utställt för granskning under november 2017. Inkomna synpunkter berörde tydlighet
kring syftet med ändringen samt utfartsförbud för Tångköraren 4.
Ekonomi

Planarbetet bekostas till 60 % av exploatören, Fastighets AB Schubergstorp 17 och
till 40 % av kommunen. Kostnaderna regleras genom planavtal.
Övervägande

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planförslaget överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
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§ 13
Slutredovisning av investeringsprojekt - Bokens äldreboende.
KS 2018/7
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Bokens äldreboende till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-02
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 125
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av Boken äldreboende. Projektet
startade 2005 med en arkitekttävling där kommunstyrelsen gav Fredblad arkitekter
uppdraget. Projektledare var Magnus Ivarsson på Fabo. Under 2008 övertogs och
slutfördes projektet av bygg- och projektenheten.
Slutredovisning av projektet föreligger. Orsaker till fördröjd slutredovisning är att tidigare
projektledare ej avslutat projektet samt att det har funnits åtgärder som dragit ut på tiden.
Ekonomi
Projektets budget var 102 000 tkr och totalt utfall är 97 588 tkr. Projektet lämnar ett
överskott på 4 412 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
Yrkande
Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 14
Slutredovisning av investeringsprojekt – Werners hages förskola.
KS 2012/295
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Werners hages förskola till
protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-02
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 126
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av Werners hages förskola.
Slutredovisning av projektet föreligger.
Ekonomi
Projektets budget var 29 395 tkr och totalt utfall är 30 669 tkr. Projektet lämnar ett
underskott på 1 274 tkr. Underskottet beror på att man vid markarbetet fick spränga mer än
beräknat samt att det tillkom ytterligare gatu- och beläggningsarbeten som belastade
projektet.
Werners hage och Smedjans förskola upphandlades tillsammans och i och med att
Smedjans förskola blev fördröjd så har Tage & Söner haft rätt till ersättning för ”väsentlig
rubbning” enligt AB04. Denna kostnad belastar också projektet.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 15
Slutredovisning av investeringsprojekt – Brandstation i Ullared.
KS 2013/375
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Ullareds brandstation till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-02
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 127
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av brandstation i Ullared.
Slutredovisning av projektet föreligger.
Ekonomi
Projektets budget var 18 200 tkr och totalt utfall är 17 132 tkr. Projektet lämnar ett
överskott på 1 068 tkr.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 16
Slutredovisning av investeringsprojekt – Hjortsbergsskolans kök
och matsal. KS 2013/313
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Hjortsbergsskolans kök och matsal
till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-02
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 128
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört ombyggnation av Hjortsbergsskolans kök och
matsal. Slutredovisning av projektet föreligger.
Ekonomi
Projektets budget var 9 100 tkr och totalt utfall är 9 850 tkr. Projektet lämnar ett underskott
på 750 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för ny uppbyggnad av golvkonstruktion
i kök. I matsalen tillkom mekanisk ventilation på grund av fuktproblem samt att gamla
elinstallationer fick byggas om.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 17
Slutredovisning av investeringsprojekt – Klittervägen,
Skreabaren - Netas berg. KS 2018/9
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet Klittervägen, Skreabaren – Netas
berg till protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-02
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 124
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har slutfört investeringsprojektet Klittervägen, sträckan
Skreabaren – Netas berg med ny dagvattenledning, nytt utegym samt upprustning av 900
meter gata. Entreprenör PEAB. Slutredovisning av projektet föreligger.
Ekonomi
Projektets budget var 15 000 tkr och totalt utfall är 16 018 tkr. Projektet lämnar ett
underskott på 1 018 tkr. Den negativa avvikelsen beror på oförutsedda kostnader.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 18
Slutredovisning av investeringsprojekt – Offentliga
toalettbyggnader. KS 2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna slutredovisning av investeringsprojektet offentliga toalettbyggnader till
protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-02
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 131
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har utfört nybyggnation av 5 st. toalettbyggnader med
placering Skrea strand 2 st., Ugglarp 2 st. samt Långasand. Slutredovisning av projektet
föreligger.
Ekonomi
Total projektbudget är 9 400 tkr, årets byggnationer har kostat 5 249 tkr. Resterande 4 151
tkr är reserverade för toalettbyggnader som planeras under 2019.
Övervägande
För slutredovisning av större investeringsprojekt gäller att investeringsprojekt med total
utgift överstigande 5 mkr snarast efter färdigställande ska slutredovisas till
kommunfullmäktige av den nämnd som disponerar anslaget.
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§ 19
Årlig ändring i arvodesreglementet. KS 2017/572
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta föreslagna förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de

kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-06
Förslag till ersättningsbestämmelser (2015-2018) Kommunala bolag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i juni 2014 ”Bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda 2015-2018”. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra åt
Arvodeskommittén (arbetsgivarutskottet) att årligen göra ”en översyn av arvodets storlek
med beaktande av löneutvecklingen inom kommunal verksamhet”. Översynen skall
omfatta årsarvoden (Kommunråden och Oppositionsråd), begränsade arvoden (ordf. och
vice ordf. i nämnder mm) samt arvoden för sammanträden.
2017 års löneöversyn har varit sifferlöst förutom avseende Kommunal, där utrymmet kan
baseras på 530 kr./anställd, vilket totalt motsvarar ca 2,2 %. Därtill gjordes en satsning på
undersköterskegruppen vilket resulterade i att utfallet för Kommunal blev 2,95 %. Extra
lokala satsningar gjordes även på rektorer, förskolechefer och socialsekreterare. Den totala
löneökningen för kommunen blev 2,79 %.
Ekonomi
Förslaget innebär att kostnaderna för den politiska verksamheten, när det gäller arvoden
och sammanträdesersättningar, ökar med 2,8 %.
Övervägande
Förslaget innebär att ersättningar och arvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2018-01-01 höjs
med ca 2,8 %. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-25 beslutades att
förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de kommunala bolagen
fattas av kommunfullmäktige.
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Jäv
Mai-Louise Wernersson (C), Per Svensson (S), Per-Gunnar Andersson (S), Hans
Johansson (C) och Dahn Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i beredningen av ärendet
eller i beslutet.
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§ 20
Avsägelse från Carina Werner (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. KS 2018/26
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Carina Werner (M) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
Ärende
Carina Werner (M) har 2018-01-15 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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§ 21
Avsägelse från Christer Norrman (M) från uppdragen som
ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
valberedning samt som ordförande i tekniska nämnden.
KS 2018/27
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Christer Norrman (M) entledigande från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt som ordförande i
tekniska nämnden.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
3 Moderaterna återkommer med namn på ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
vid nästa sammanträde.
4 Utse Lars Agbrant (M) som ny ledamot i tekniska nämnden
5 Utse Lars Agbrant (M) som ny ordförande i tekniska nämnden
6 Utse Lars Agbrant (M) som ny ledamot i trafiknämnden
7 Utse Lars Agbrant (M) som ny ordförande i trafiknämnden.
Ärende
Christer Norrman (M) har 2018-01-15 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning
samt som ordförande i tekniska nämnden.
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§ 22
Avsägelse från Kerstin Norrman (M) från uppdraget som ersättare
i socialnämnden fr.o.m. 2018-02-01. KS 2018/28
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Kerstin Norrman (M) entledigande från uppdraget som ersättare i
socialnämnden
2 Utse Niklas Liljeroth (M) som ny ersättare i socialnämnden
Ärende
Kerstin Norrman (M) har 2018-01-15 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i socialnämnden fr.o.m. 2018-02-01.
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§ 23
Avsägelse från Ulf Johansson (SD) från uppdraget som revisor i
Falkenbergs kommun. KS 2018-37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
3 Bevilja Ulf Johansson (SD) entledigande från uppdraget som revisor i Falkenbergs
kommun.
4 Utse Christer Hedin (SD) som ny revisor i Falkenbergs kommun.
Ärende
Ulf Johansson (SD) har 2018-01-19 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som revisor i Falkenbergs kommun.
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§ 24
Avsägelse från Niklas Liljeroth (M) från uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden. KS 2018/61
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Niklas Liljeroth (M) entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
2 Utse Ragnhild Lundahl (M) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Ärende
Niklas Liljeroth (M) har 2018-01-29 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
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§ 25
Avsägelse från Lars Agbrant (M) från uppdragen som revisor i
Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus i Falkenberg
u p a för 2018 samt som lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs
Bostads AB, Falkenberg Bostad Utvecklings AB, Falkenbergs
Stadshus AB och Falkenbergs Näringsliv AB. KS 2018/65
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Lars Agbrant (M) entledigande från uppdragen som revisor i Falkenbergs
kommun och Föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a för 2018 samt som
lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Bostad Utvecklings
AB, Falkenbergs Stadshus AB och Falkenbergs Näringsliv AB.
2 Utse Sven-Arne Rasmussen (M) som ny revisor i Falkenbergs kommun
3 Utse Sven-Arne Rasmussen (M) som ny revisor i Föreningen Folkets Hus i
Falkenberg u p a
4 Utse Sven-Arne Rasmussen (M) som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs
Bostads AB
5 Utse Sven-Arne Rasmussen (M) som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenberg Bostad
Utvecklings AB
6 Utse Sven-Arne Rasmussen (M) som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs
Stadshus AB
7 Utse Sven-Arne Rasmussen (M) som ny lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs
Näringsliv AB
Ärende
Lars Agbrant (M) har 2018-01-30 inkommit med begäran om entledigande från uppdragen
som revisor i Falkenbergs kommun och Föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a för
2018 samt som lekmannarevisorsuppleant i Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Bostad
Utvecklings AB, Falkenbergs Stadshus AB och Falkenbergs Näringsliv AB.
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§ 26
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Beslut från tekniska nämnden 2017-12-13 § 116 angående medborgarförslag –
Pendelparkeringsplatser vid busstationen i Ullared. KS 2017-385
Beslut från tekniska nämnden 2017-12-13 § 134 angående medborgarförslag – Utöka
parkeringsvakternas arbetsuppgifter i samråd med polisen. KS 2017-428
Beslut från tekniska nämnden 2017-12-13 § 136 angående medborgarförslag – Gång- och
cykelväg mellan Willysrondellen och Långås. KS 2017-453

Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12 § 91 angående medborgarförslag –
Rullstolsanpassade träspångar till strandkanten, Skrea strand. KS 2017-334
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12 § 92 angående medborgarförslag –
Symboler vid Skrea strands nergångar till stranden. KS 2017-246
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Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

Angela Malmgren (M)

X

Per Johansson (C)

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)
Per-Gunnar Andersson
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson
Rebecka Kristensson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

Marcus Dufwa (S)

X
X

X

Gabriella Geertinger (S)
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X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

X
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X
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X
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X
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X

X

X

Hans Johansson (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson
Lars Fagerström (L)
Anders Malmström
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Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

Lennart Nilsson (SD)

X

X

Jim Hedin (SD)

X
X
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Irhan Kasic
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X
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Vakant (SD)
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X
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X

X
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X
X
X
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