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§ 129
Information från Vattendirektivsgruppen. KS 2014-4
Vattendirektivsgruppen redogör för sitt uppdrag och roll i organisationen i förhållande till
kommunstyrelsen och Vivab och för det Åtgärdsprogram som är framtaget för
Västerhavets vattendistrikt 2009-2015. Redovisningen har fokus på de åtgärder som
åligger kommunerna och hur kommunen arbetar idag med vattendirektivet.
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§ 130
Kommunfullmäktiges arbetsordning.
(AU § 135) KS 2014-210

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna fullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag
Ny Arbetsordning för kommunfullmäktige 2014-04-22.
Sammanfattning av ärendet
Det har skett förändringar i kommunallagen och som träder i kraft innevarande år. Bland
annat är fastlagt att kommunfullmäktiges arbetsordning ska innehålla instruktioner för
fullmäktiges presidium. Då arbetsordningen saknar förtydliganden avseende presidiets
arbetsordning föreslås nedanstående förändring införas:
5§
Fullmäktiges presidium ska:
- Ha regelbundna överläggningar med revisorerna, minst två gånger per år.
- Ansvara för de övergripande demokratifrågorna i samverkan med representanter för
samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige.
- Planera för teman och informationspunkter i anslutning till fullmäktiges sammanträden.
- Delta i planeringen för utbildning av nya förtroendevalda i kommunfullmäktige.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte ekonomin.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovan kursiverad text förs in i kommunfullmäktiges arbetsordning som ett förtydligande till presidiets arbetsuppgifter.
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§ 131
Regler för kommunalt partistöd. (AU § 136) KS 2014-177

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.
2 Anteckna att de grundläggande reglerna för partistöd återfinns i kommunallagen
(1991:900).
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd 2014-04-22.
Cirkulär 14:12, Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014.
Sveriges kommuner och landsting redogör för ändringarna i cirkulär 14:12:
”Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och innebär följande:
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje
kommun och landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.
Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Stödet får
bara betalas ut till ett partipolitiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med
de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte
kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts
för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen
senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet
använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sina granskare som ska lämna en
årlig granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
stödet har använts.
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Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får –
i de i förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett
parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive granskningsrapport.
Ekonomi
Det lokala partistödet i Falkenbergs kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket. Partistödet består av ett
- Grundstöd sin 2014 uppgår till 35 000 kr per parti och år, samt
- Mandatstöd som 2014 uppgår till 37 900 kr per mandat och år.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige antar föreliggande Regler för
kommunalt partistöd.
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§ 132
KHR; Eventuell anslutning till den s k Tillgänglighetsdatabasen.
(AU § 137) KS 2014-103
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen i syfte att undersöka hur
ärendet behandlats i länets övriga kommuner.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till protokollet och utgångspunkten
att inte ansluta kommunen till tillgänglighetsdatabasen, såvida inte samordning sker
inom regionen.
2 Uttala att kommunstyrelsen förutsätter att det regelbundet genomförs
tillgänglighetsinventeringar på kommunens anläggningar och att resultatet därefter görs
känt för allmänheten på kommunens hemsidor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2012-04-24 § 73
Kommunala handikapprådets skrivelse 2014-02-25
Sammanfattning av ärendet
Kommunala handikapprådet har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att undersöka
möjligheten för kommunen att ansluta sig till den s.k. Tillgänglighetsdatabasen. Uppdraget
lämnades i samband med fastställande av tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun
2012-04-24, § 73. Kommunala handikapprådet har utrett innebörden av ett abonnemang till
databasen och inkom med skrivelse 2014-02-25.
Ekonomi
För att databasen ska vara intressant för såväl besökare som kommuninvånare bör den vara
så komplett som möjligt. Detta kräver en relativt stor initial insats i form av inventering,
men även fortlöpande personalresurser ute i verksamheterna, alternativt en central resurs,
för att hålla data aktuella. Den årliga kostnaden på 20 tkr för att ha tillgång till databasen
bedöms inte vara den stora kostnaden i sammanhanget utan istället de personalresurser som
krävs för att inventera och lägga in data under såväl uppbyggnads- som driftfasen.
Initialt bedöms stora insatser krävas för att denna inventering ska bli grundlig och
överhuvudtaget användbar, kanske motsvarande en projektanställning om minst 6
månader.
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Övervägande
Västra Götalandsregionen arbetar med Tillgänglighetsdatabasen och har för närvarande
1640 anläggningar registrerade. Databasen består av allt från återvinningsstationer (stor
andel) till skollokaler och arenor.
För att en databas av det här slaget ska vara användbar krävs att rätt typ av anläggningar
finns registrerade och att informationen om dessa uppdateras kontinuerligt.
Oavsett om databasen i första hand vänder sig till besökande eller invånare i hallandskommunerna anser vi att intresset för en gemensam databas för Region Halland behöver
undersökas. Man bör också undersöka om det finns andra databaser med bättre sökfunktioner som kan användas eller om Tillgänglighetsdatabasens sökfunktioner kommer att
förbättras. I dagsläget kan man bara söka på ”namn” i databasen, att göra kategorisökning
på tex ” idrott” ,”fotboll” eller ”bad” är inte möjligt. En fungerande tillgänglighetsdatabas
för hallandskommunerna bör innehålla möjlighet att söka på såväl ort som kategori.
I ”Vänd på vagnen! Region Hallands Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt
kulturliv för personer med funktionsnedsättning” kan bl a nedanstående läsas:
”Inventering av vilka kulturlokaler som finns beskrivna ur ett tillgänglighetsperspektiv ska
genomföras. Denna ska utgöra underlag för ett förslag om hur denna information enkelt
kan kommuniceras till besökare. Klart dec 2014.”
Eftersom detta arbete ska genomföras, alternativt redan pågår, i Region Halland bedöms
det som ytterligare ett skäl att Falkenberg som enskild kommun inte ansluta sig till denna
databas.
Dessutom förespråkar myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, att både
privata och offentliga besöksplatser i kommunen informerar om tillgängligheten på sina
respektive webbplatser tillsammans med övrig besöksinformation. Det innebär att ett
besöksmål (exempelvis en affärsbutik, ett museum eller ett bibliotek) informerar om
tillgänglighet på samma ställe som man upplyser om öppettider, kontaktuppgifter,
vägbeskrivning med mera. Det är den naturliga vägen för människor att söka information.
Det ska också noteras att stadsbyggnadskontoret sedan en tid tillbaka har tillsatt en
tillgänglighetsgrupp som ska arbeta med anpassning av det offentliga rummet. I takt med
att detta arbete fortskrider måste dessa inventeringar göras.
Sammantaget gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att kommunen inte ska
ansluta sig till Tillgänglighetsdatabasen.
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Yrkande, propositionsordning och beslut
Claës Ljung (M) yrkar med instämmande av Daniel Bernhardt (KD) att ärendet bör
återremitteras i syfte att belysa hur ärendet behandlats i länets övriga kommuner.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner ärendet
återremitterat.
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§ 133
Motion om resursjobb istället för bidragsberoende.
(AU § 142) KS 2014-38

KF

Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden utreda behovet och
förutsättningarna för att erbjuda arbete istället för bidrag för arbetslösa personer i
Falkenbergs kommun.
2 Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i oktober 2014.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Dahn Persson (S) och Jan Dickens (S) 2014-01-14.
Yttrande från FAMI 2014-03-24.
Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in med förslaget att planera för ett program för att ge arbete åt
personer som idag inte är självförsörjande. Motionärerna förklarar att det i Falkenberg
finns 2800 personer som är arbetslösa. Därtill kommer de personer som av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen bedömts inte kunna arbeta, men som på
sikt skulle kunna göra det. Totalt menar motionärerna att det handlar om cirka 3500
personer som inte arbetar.
Motionärerna menar att det finns många som skulle vilja vara självförsörjande, men som
idag inte är det. Ett första steg till att förbättra den situationen och möjliggöra för fler att bli
självförsörjande skulle kunna vara att införa så kallade resursjobb och under ett år ge
anställning åt dem som får försörjningsstöd med arbetslöshet som huvudsakligt skäl till
biståndet. Resursjobben menar motionärerna skulle kunna vara till stor del kommunala,
men även inom privata näringslivet och i den ideella sektorn.
Kommunens arbetsmarknads- och introduktionsenhet (FAMI) har yttrat sig om motionen.
De förklarar att deras riktade arbetsmarknadsinsatser fokuserar på åtgärder för människor
som har extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, men att det ofta saknas arbetstillfällen och arbetsgivare som är beredda att erbjuda anställning även för dem som är
arbetsmarknadsklara.
FAMI ser positivt på motionens förslag om resursjobb istället för bidragsberoende och
anser att förslaget bör utredas vidare.

10 (60)

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Ekonomi
En vidare utredning bör innehålla en kostnadsberäkning av vad det skulle kosta att erbjuda
arbetsmarknadsklara personer anställning istället för bidrag.
Övervägande
Kanslienheten ställer sig, liksom FAMI, positiv till att utreda motionens förslag vidare.
Utredningen kan bättre ge en bild av situationen i Falkenberg och identifiera hur man
skulle kunna få fler personer i anställning.
Enligt motionen finns det i Falkenberg cirka 200-250 personer (i januari 2014) som får
försörjningsstöd med arbetslöshet som huvudsakligt skäl till biståndet. I en vidare
utredning av motionärernas förslag bör ingå att identifiera de personer som idag får
försörjningsstöd samt även identifiera vilka arbetsplatser som skulle kunna vara lämpliga
för dessa personer. Ansvarig för utredningen bör vara FAMI.
De personer som idag har försörjningsstöd är i kontakt med socialförvaltningen och det är
därför lämpligt att en utredning av behov och förutsättningar genomförs tillsammans med
socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet. Vidare bör även utredningen innefatta en
ekonomisk analys av vad det skulle kosta att hitta och erbjuda sysselsättning till de
personer som identifieras.
Yrkande och beslut
Herman Fältström (M) yrkar att ordet anställning ersätts med arbete i första beslutssatsen. I
övrigt bifall. I yrkandet instämmer Stig Agnåker (C).
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet.
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§ 134
Ökade investeringsutgifter Werners Hages förskola. (AU § 146)
KS 2012-295
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att genomförandet av investeringsprojektet Werners Hage
beräknas överskrida projektbudget med upp till 1 150 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut, TKN 2014-04-16, § 18.
Sammanfattning av ärendet
Gatuutbyggnaden i projektet Werners hages förskola har drabbats av flera omständigheter
som inte var planerade i budgetskedet, vilket kommer innebära att projektbudgeten
kommer att överskridas. Den främsta anledningen är att förskolans planerade placering
ändrades vilket medförde att på- och avstigningsplatsens placering hamnade på motsatt
sida mot planerat. Projektet kommer att överskrida projektbudget med mellan 250 och
1 150 tkr.
Ekonomi
Total utgift för vägutbyggnad är budgeterad till 350 tkr och ingår i projektbudgeten för
Werners Hage på totalt 29 395 tkr. De nya omständigheterna medför att vägutbyggnaden
istället beräknas uppgå till 1 500 tkr. Eventuellt kommer privat exploatör lämna bidrag
med 700 tkr samt VIVAB med 200 tkr. Det är i dagsläget en stor osäkerhet om huruvida
dessa bidrag kommer att lämnas eller ej. Stadsbyggnadskontoret har av tekniska nämnden
fått uppdraget att bevaka fordran på privat exploatör när exploateringen kommer igång.
Sammanfattningsvis beräknas projektet överskrida budget med mellan 200 tkr och 1 150
tkr. Ur de försenade projekten som är budgeterade 2014 kan medel omfördelas för att täcka
den ökade investeringsutgiften.
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§ 135
Godkännande av investeringsprojektet Batterivägen,
ombyggnad. (AU § 147) KS 2014-219

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt Batterivägen, ombyggnad med en
projektbudget på 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut TKN 2014-04-16 § 21.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet Batterivägen, ombyggnad.
I årets investeringsplan finns 1 000 tkr avsatta för ombyggnad av Batterivägen med en ny
gång- och cykelväg och en utökad vändplats, samt en ombyggnad av Arvidstorpsvägen
med en gång- och cykelväg som sammanlänkar de befintliga gång- och cykelvägarna.
Investeringsprojektet har beteckningen bearbetning.
Kommunen har beviljats medfinansiering från Trafikverket om dessa färdigställs under
2014, varför projektet bör påbörjas snarast.
Projektering av projektet är inte gjort och därför finns heller ingen preciserad
kostnadsberäkning. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att de totala medlen i projektet
räcker för de planerade åtgärderna.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 1 000 tkr avsatta för projektet. Avsatta medel bedöms
täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen är beräknad till 60 tkr och
avsatt i budget.
Övervägande
Projektet Batterivägen, ombyggnad är i investeringsplan 2014-2018 belagd med
anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförande.
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§ 136
Prissättning av småhustomt avseende Galtås 2:239. (AU § 148)
KS 2011-16
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa försäljningspriset för den friliggande småhustomten Galtås 2:239 till 700 000
kr exkl anslutningsavgifter (va, el mm)
2 Godkänna att småhustomten Galtås 2:239 fördelas och försäljs via Falkenbergs
kommuns tomtkö.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2014-04-30
Karta
Sammanfattning av ärendet
Vid upprättandet av ny detaljplan för Långaveka 3:20 mfl i Glommen erhöll Falkenbergs
kommun en småhustomt inom området som Västkuststugan är exploatör för. Detta skedde
som kompensation för att kommunen miste byggrätten för tidigare planlagd småhustomt
inom området. Detta framgår av det exploateringsavtal som tecknades år 2011 mellan
kommunen och Västkuststugan (samtidigt som detaljplanen antogs).
Utbyggnad av gator och va är nu färdigställt fram till småhustomten som även är avstyckad
till egen registerfastighet (Galtås 2:239). Stadsbyggnadskontoret föreslår därav att
småhustomten läggs ut till försäljning via den kommunala tomtkön för ett förslaget pris om
700 000 kr exkl anslutningsavgifter (va, el mm)
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§ 137
Detaljplan för Skrea 6:45 m fl – planavtal. (AU § 149) KS 2013-293
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Skrea 6:45 m fl
Beslutsunderlag
Förslag till planavtal, godkänt av exploatör 2014-04-16
Beslutsförslag daterat 2014-05-05
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens gav 2014-02-04 (§ 28) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan samt planavtal för Skrea 6:45 m fl.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat avtal rörande kostnader, fördelning av arbete mm,
vilket har undertecknats av Svenska kyrkan/Göteborgs stift, som står för 100 % av
plankostnaderna.
Ekonomi
Exploatören står för 100 % av plankostnaderna. Kommunens ekonomi belastas inte.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Skrea 6:45 m fl godkänns.
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§ 138
Detaljplan för Vessige 2:6 – planavtal. (AU § 150)KS 2013-323
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Vessige 2:6.
Beslutsunderlag
Förslag till planavtal, godkänt av exploatör 2014-04-16
Beslutsförslag daterat 2014-05-06
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens gav 2013-12-03 (§255) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan samt planavtal för Vessige 2:6 m fl.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat avtal rörande kostnader, fördelning av arbete mm,
vilket har undertecknats av Vessige Kyrkliga Samfällighet, som står för 100 % av
plankostnaderna.
Ekonomi
Exploatören står för 100 % av plankostnaderna. Kommunens ekonomi belastas inte.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Vessige 2:6 godkänns.
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§ 139
Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten
i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt
kostnadsreglering. (AU § 152) KS 2014-228

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna samverkansavtal rörande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och
Varbergs kommuner.
2 Godkänna förslag till kostnadsreglering med fördelningsnyckel.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal för överförmyndarverksamheten.
Förslag till kostnadsreglering.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun och Varbergs kommun har beslutat att inrätta en gemensam
nämnd för överförmyndarfrågor. Beslut är tagna i respektive fullmäktigeförsamling
under 2012.
Den gemensamma nämnden som träder i funktion 1 januari 2015 är en egen myndighet
liksom övriga nämnder. Inrättandet av en gemensam nämnd innebär inte att en ny
juridisk person tillskapas. Den gemensamma nämnden blir i stället företrädare för alla
samverkande huvudmän. Nämnden ansvarar gentemot respektive huvudman för de
verksamheter och de uppgifter som denne lägger på nämnden. Stöd för inrättande av en
gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap. 16 § föräldrabalken.
Nämnden ansvarar för gemensamma uppgifter för de samverkande kommunerna
rörande överförmyndarverksamheten. Det är således fråga om sådana uppgifter som
utan gemensam nämnd ankommer på varje kommun, i enlighet med föräldrabalken
samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.
Nämnden svarar också för ärenden enligt lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn. Överenskommelser mellan de samverkande kommunerna och
Migrationsverket, om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar hanteras i
särskild ordning.
Kostnadsregleringen bestämmer hur stor del respektive kommun ska finansiera och
bygger på antalet invånare i kommunerna. För Falkenbergs kommuns vidkommande
rör det sig således om en fördelningsnyckel och ett kostnadsansvar om 40 %.
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Reglemente för den gemensamma nämnden skall fastställas av kommunfullmäktige i
Falkenberg och Varberg i samband med godkännandet av detta avtal.
Ekonomi
Kostnaden för hyra, arbetsmaterial och andra kostnader hänförliga till sammanslagningen
av verksamheterna skall fr.o.m. att verksamheterna går samman bäras av båda
kommunerna med en kostnadsfördelning under 2014 om 40/60 (Falkenberg/Varberg)
Hyreskostnaden avser lokaler i båda kommunerna.
Övervägande
Beslut om samgående fattades av respektive kommunfullmäktigeförsamlingar under 2013.
De aktuella dokumenten är endast en konsekvens av tidigare beslut. Kanslienheten
rekommenderar att dokumenten godkänns. Motsvarande beslut kommer att tas i Varbergs
kommun.
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§ 140
Fastställande av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd med Varbergs kommun.
(AU § 153) KS 2014-218

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa reglementet för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd med Varbergs kommun
föreligger. Beslut ska fattas i båda samverkande kommunerna. Den gemensamma nämnden
kommer att inleda sin politiska verksamhet 1 januari 2015.
Nämnden ansvarar för att den för kommunerna gemensamma överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken och andra författningar
som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten, under förutsättning att
verksamheten utgör gemensamma uppgifter för de samverkande kommunerna.
Ekonomi
Reglementet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Samtliga nämnder ska ha ett eget reglemente som ska fastställas av kommunfullmäktige.
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§ 141
Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad.
(AU § 154) KS 2013-363

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att arbete med Rådhustorget pågår vilket inkluderar någon form av
belysning av Rådhuset. Arbetet planeras vara genomfört under 2015.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-10-22
Synpunkter från centrumgruppen 2013-12-11
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-01-21
Yttrande från tekniska nämnden 2014-04-16
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att Rådhusets fasad ska belysas för att öka trivseln och
tryggheten runt Rådhustorget. Två nämnder har yttrat sig om förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget och har för avsikt att själva
lyfta frågan om belysning av Rådhuset om förslaget inte prioriteras av andra nämnder.
Tekniska nämnden förklarar att de 2012 tog upp belysning av Rådhuset som en punkt i
budgeten, men att förslaget inte togs med i den slutliga budgeten. Men under 2014 och
2015 kommer en projektgrupp att arbeta med att utveckla Rådhustorget och i detta kommer
innefattas att på något sätt belysa Rådhuset. Projektet planeras vara genomfört under 2015.
Ekonomi
I dagsläget kan inte uppskattas någon kostnad för belysningen, detta blir en aspekt som
arbetsgruppen som arbetar med utveckling av Rådhustorget får presentera i sitt förslag.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samtliga tillfrågade instanser ställer sig
positiva till förslaget på att belysa Rådhuset. I och med att en projektgrupp redan arbetar
med att utveckla Rådhustorget inklusive Rådhuset så bör medborgarförslaget anses
behandlat.
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§ 142
Bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag. (AU § 155) KS 2014-223
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp över 10.000 kr
skall tecknas av någon av Jan Fritz, Rickard Nordén, Paulina Claesson eller Liselotte
Jönsson i förening med någon av Agneta Johansson, Irene Nilsson, Veronica Persson,
Ingela Gunnarsson eller Susanne Sundin.
2 Kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kontanta uttag för belopp av 10.000 kr
och därunder skall tecknas av någon av ovanstående personer två i förening.
3 Av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsers bank- och plusgiroräkningar samt kontanta
uttag skall tecknas av Jan Fritz, Rickard Nordén, Paulina Claesson, Veronica Persson,
Ingela Gunnarsson eller Liselotte Jönsson i förening med någon av Agneta Johansson,
Irene Nilsson eller Susanne Sundin.
4 Detta beslut skall gälla till dess att nytt beslut fattas.
Beslutsunderlag
Kanslienhetens beslutsförslag 2014-04-29.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att teckna bankoch plusgiroräkningar samt göra kontanta uttag för kommunen samt för stiftelser, som
förvaltas av kommunstyrelsen.
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§ 143
Begäran om planläggning för Vessige 11:16 m fl, Vessigebro.
(AU § 158) KS 2014-112
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Vessige 11:16
m fl
2 Planarbetet ska inordnas i planprioriteringslistan vid nästa översyn av densamma samt, i
samband med detta, ges en översiktlig tidplan.
3 Planarbetet ska föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader mm.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2014-05-13
Orienteringskarta
Ansökan från fastighetsägare
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägare till Vessige 11:16 har inkommit med en förfrågan om upprättande av ny
detaljplan omfattande bland annat den egna fastigheten. Fastighetsägaren önskar bland
annat bygga till och gällande byggnadsplan anger delvis parkmark och vägområde över
fastigheten Vessige 11:16. Befintligt bostadshus saknar legitimitet i gällande detaljplan.
Ekonomi
Ett eventuellt planarbete förutsätts finansieras helt eller till större delen av sökanden. Inför
upprättande av planavtal och vid avgränsningen av ett ev kommande planarbete kan
angränsande fastigheter komma att bli delaktiga i plankostnaderna. De kostnader som
uppkommer för genomförandet förutsätts även bekostas av annan än Falkenbergs kommun.
Övervägande
Stadsbyggnadskontoret har inlett studier av rådande planeringsförutsättningar, gällande
detaljplaner m.m. Besiktning på plats har skett. Tidig dialog har förts med bygglovavdelningen och miljö- och hälsoskyddskontoret.
Fastigheten omfattas av byggnadsplan från 1949 (Ve1). Byggnadsplanen är i många
avseenden inaktuell och flera delar beträffande t ex utbyggnad av allmän väg har aldrig
genomförts. Befintligt bostadshus på fastigheten Vessige 11:16 ligger på såväl allmän
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platsmark för väg och park/plantering som kvartersmark för bostad. Endast en mycket liten
del av bostadshuset ligger inom kvartersmarkens byggrätt. Huvudman för del av gatumark
är Vessigebro vägförening.
Berörd fastighet Vessige 11:16 ligger cirka 40 meter från Ätran. Ätran är utpekat som sk
Natura 2000-område. Hela fastigheten Vessige 11:15 och 11:16 (som ägs av samma
fastighetsägare) ingår i riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. Vid
framtagande av ny detaljplan återinträder strandskyddet. Mellan fastigheterna Vessige
11:15 och 11:16 går en gång- och cykelväg.
Fastigheten Vessige 11:15 angränsar direkt till Ätran. Dess strandzon är under risk för
skred och höga flöden enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning).
Bygglovavdelningen fick sommaren 2013 in en anmälan om olovligt vidtagna åtgärder på
Vessige 11:15. Ett större däck/uteplats med gjutna konstruktioner i den direkta strandkanten har uppförts. På fastigheten Vessige 11:15 finns anordnad privat odlingsmark samt
uthus med getter och höns. Fastighetsägaren har ej tillstånd för djurhållning.
Angränsande fastighet Vessige 11:25 m fl berörs också av inaktuella planförhållanden och
markanvändning som strider mot gällande byggnadsplan. Kontorsverksamhet bedrivs inom
område med markanvändningen ”Bostäder”.
På fastigheten Vessige 23:1, Brovallen, har Vessigebro Idrottsplatsförening inkommit med
en bygglovansökan om nytt omklädningsrum. Placeringen har föreslagits till allmän
platsmark för gatan. Även här råder vissa inaktuella planförhållanden med gatumark som
aldrig genomförts.
I samband med planarbetet ska bland annat strandmiljön mot Ätran fortsatt säkerställas för
allmän tillgänglighet enligt gällande byggnadsplan.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till ny detaljplan
ska utarbetas för berörda fastigheter Vessige 11:9, 11:15 och 11:16. I samband med
uppstart och avgränsning av ett eventuellt planarbete kan ytterligare fastigheter tillkomma,
t ex 11:25, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31 och 23:1 m fl.
Ett eventuellt planarbete ska föregås av tecknande av avtal rörande plankostnader mm.
Vidare ska planarbetet inordnas i listan över samtliga planärenden (planprioriteringslistan)
vid nästa översyn och därmed ska det beslutas om vilken prioritet arbetet ska bedrivas
med. I samband med detta kan översiktlig tidplan tas fram.

23 (60)

Kommunstyrelsen 2014-06-03

§ 144
Ändring av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet.
(AU § 164) KS 2014-238
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna ärendet till socialnämnden i syfte att se över arbetsordningen och i
möjligaste mån ta hänsyn till kommunstyrelseförvaltningens förskrivna förändringar.
2 Uppmana socialnämnden att samtidigt se över samtliga råds arbetsordningar så att deras
befogenheter likställs inom respektive ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Ny arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser
och nämnder. Pensionärsrådet är administrativt knutet till socialnämnden.
Under 2011 fördes diskussion kring en ordalydelse i pensionärsrådets reglemente avseende
kommunstyrelsens och socialnämndens representation (i antalet ledamöter) och hur denna
ska tolkas. Ordalydelsen är idag: ”De politiska ledamöterna i rådet består av två
representanter från socialnämnden och en representant från kommunstyrelsens med
ersättare.” Socialnämnden har med anledning av skrivelsen endast utsett två ordinarie
representanter och inga ersättare. Pensionärsrådet har upplevt detta som ett problem och
har vidtalat kommunstyrelsen för åtgärd. I slutet på 2011 meddelade
kommunstyrelseförvaltningen pensionärsrådet att en ändring av arbetsordningen skulle
genomföras i samband med organisationsöversynen för nästa mandatperiod.
I samband med revisionen föreslås ytterligare några smärre ändringar:
Under rubriken ”Sammansättning” (s 1.) införs ”Varje politiskt obunden
pensionärsorganisation i kommunen, som tillhör en riksorganisation och vars medlemstal
lokalt överstiger 50 [tidigare 100] medlemmar får representeras av en ledamot och en
ersättare.”
Under rubriken ”Sammansättning” (s.2) införs ”De politiska ledamöterna i rådet består av
två representanter från socialnämnden med ersättare [ny text i kursiv] och en representant
från kommunstyrelsen med ersättare.
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Under rubriken ”Sammanträden och protokoll” införs: ”Protokollsutdrag tillställs nämnder
och övriga som är berörda av protokollsintagna beslut. Protokoll delges ledamöter och
ersättare i pensionärsrådet senast 14 dagar efter KPR-mötena [ny text i kursiv]”
Under ersättningar: ”Till vice ordförande, utsedd av pensionärsorganisationerna, utgår
kommunalt sammanträdesarvode vid KPR-sammanträden. Vid KPR-presidiemöten utgår
förrättningsarvode enligt gällande arvodesbestämmelser. [Ny text i kursiv]
Ekonomi
Endast den del som handlar om ersättning för KPR-presidiemöten har ekonomisk
påverkan, vilken dock bedöms som ringa. Förrättningsarvoden uppgår för närvarande till
187 kr/h.
Övervägande
Kanslienheten tillstyrker förslag till ändringar i arbetsordningen för det kommunala
pensionärsrådet. Det är viktigt att pensionärsrådet upplever att uppbackningen från den
politiska delen av kommunens organisation är bra, vilket underlättas genom att
socialnämnden även utser ersättare. Det är också rimligt att protokollen justeras inom 14
dagar, samt att det utgår ett förrättningsarvode i samband med presidieöverläggningar inför
mötena. Dock ser inte kanslienheten att det finns någon anledning för kommunfullmäktige
att välja ledamöterna i rådet, vilket varit ett önskemål från pensionärsrådets sida. Det
medför en onödig formell hantering. Slutligen är det också rimligt att man ändrar gränsen
för när representation blir aktuell från 100 till 50 medlemmar. Detta kommer inte att
påverka storleken på rådet, endast att en idag redan aktiv förening i rådet får fortsätta delta
i sammanhanget.
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§ 145
Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att
öka anläggningens attraktivitet.
(AU § 165) KS 2013-72

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna kultur- och fritidsnämndens redovisning till protokollet.
2 Uttala att kommunfullmäktige förväntas få en redovisning av en tydlig framtidsbild av
Klitterbadets utveckling senast våren 2015.
3 Anteckna att uppdraget att ta fram en vision för hur anläggningens attraktivitet kan öka
således ännu inte är redovisat.
Beslutsunderlag
Uppdrag från kommunfullmäktige 2013, budget.
Uppdragshandling 2013-01-08, § 19 kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2014-03-18.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om budget för 2013 kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för
att öka anläggningens attraktivitet. Nämnden tog beslut om att översända sin redovisning
till kommunstyrelsen 2014-03-18.
Ekonomi
Nämnden hänvisar till ännu inte genomförd statusbedömning av anläggningen och kan i
dagsläget därför inte uttala sig om de samlade kostnaderna. Denna statusbedömning är
inlagd i driftsram för 2016 (250 tkr).
Övervägande
Sammantaget redovisar nämnden några åtgärder som kopplas till befintlig anläggning och
hänvisar till kommande statusbedömning då det anges vara svårt att lägga fast en vision
innan statusbedömningen är klar.
Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att nämnden behöver ha en särskild
statusbedömning på anläggningen för att fullt ut kunna kostnadsberäkna underhåll och
investeringar på densamma. Dock torde inte avsaknad av en sådan statusbedömning i sig
behöva utgöra ett hinder för nämnden att ange vilken målsättning och inriktning nämnden
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vill ha på anläggningen. Ett sådant underlag, kompletterat med den kommande
statusbedömningen torde tillsammans kunna utgöra ett bra underlag för budgetprocessen.
Några av de förslag som anges i nämndens yttrande innehåller säkerhetsåtgärder
(drunkningslarm), miljöförbättrande åtgärder (höjning av skvalprännor, förbättrade
omklädningsrum) och ändring av öppettider (till följd av investering av ett
drunkningslarm). Dessa åtgärder kan ses som standardförbättrande, snarare än visionära.
Däremot kan åtgärder som har med entrén att göra, liksom utemiljön, anses innehålla
visionära komponenter.
Då anläggningen har stort värde för falkenbergarna och för många tillresta gäster föreslås
att nämnden inte avvaktar statusbedömningen 2016 för att fortsätta sitt arbete med
målsättning och inriktning för anläggningen.
Jäv
Åke Jansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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§ 146
Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU § 166)
KS 2014-13

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2013-02-10.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2014-04-23, § 22.
Kanslienhetens yttrande 2014-05-13.
Sammanfattning av ärendet
I sammanfattning anser motionären att lärarnas arbetssituation har ändrats mycket på
senare tid. Hotfulla, pressade och ibland våldsamma situationer har blivit vanligare
samtidigt som lärarna granskas mer än tidigare utifrån elevernas rättigheter. Motionären
menar att läraren riskerar att hamna i kläm mellan den nya verkligheten och politiska
målsättningar.
Motionären vill därför att lärarnas arbetssituation ska utredas och att utredningen ska
- Inventera förekomst av hotfulla och våldsamma situationer
- Kartlägga de processer som har förevarit vid situationer där lärare har misstänkts för
våld mot elev
- Kartlägga befintliga handlingsalternativ för lärarna och vilket stöd de har i sådana
situationer
- Ge förslag på hur lärarnas rättssäkerhet ska säkerställas
- Remittera ett utkast av rapporten till berörda aktörer
- Rapportera till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och anför i korthet:
Nämnden följer idag upp lärarnas arbetssituation genom en återkommande
medarbetarenkät och genom incidentrapporteringar. Statistik och händelser tas upp i
samverkansmöten på enheterna och centralt. Åtgärder tas fram tillsammans med de
fackliga organisationerna. Incidenter där elever kan ha blivit kränkta av lärare ska
dokumenteras och utredas enligt skollagen. I facklig samverkan har även en rutin arbetats
fram för agerande vid hot och våld. Ytterligare behov av rutiner och förebyggande åtgärder
kan arbetsgivare och fackliga enas om i befintlig samverkan. Arbetsmiljöutbildningar hålls
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regelbundet och under 2014 avsätts särskilda dagar för detta för cheferna inom
förvaltningen.
Således är nämnden av uppfattningen att det redan idag finns en organisation för att
hantera de incidenter som beskrivs i motionen. Därmed finns inget behov av en oberoende
utredning.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Enligt kommunstyrelseförvaltningens uppfattning innehåller barn- och
utbildningsnämndens yttrande ett förtydligande om hur nämnden/förvaltningen arbetar för
att hantera de situationer som motionären tar upp. Nämnden betonar de återkommande
medarbetarenkäterna, vilka tillställs samtliga anställda i Falkenbergs kommun, och där hela
gruppen lärare har goda möjligheter att beskriva sin arbetssituation och förtydliga den för
sin arbetsgivare. Flera av frågorna handlar om hot och incidenter på arbetsplatsen. Vidare
betonar nämnden vikten av den fackliga samverkan, där dessa situationer ska lyftas och
åtgärdas genom gemensamma insatser från fack och arbetsgivare. Mot bakgrund av
ovanstående är det även kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att grund för
ytterligare genomlysning i dagsläget saknas. Givetvis kan uttalas att det är av högsta
prioriterade vikt att såväl personal (lärare) som innevånare (elever) varje dag ska kunna
känna en oinskränkt trygghet och arbetsro. Genom upphandlat ramavtal har dessutom
kommunen tillgång till senior juridisk expertis, vilket kan avropas och användas som stöd
både för förvaltning, elever och anställda.
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§ 147
Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder.
(AU § 167) KS 2013-407

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till socialnämndens yttrande och
kostnadsberäkningar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Bernth Sibelius 2013-11-21.
Yttrande från socialnämndens 2014-04-30.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunfullmäktige beslutar att personer som kommit upp i en
ålder av 85 år och vill komma in i på äldreboende ska ha rätt till detta, utan att behöva gå
igenom socialnämndens behovsprövning. Man ska inte behöva gå igenom ett test för att
komma in på boendet, det är inte förenligt med god omvårdnad enligt förslagställaren.
Socialnämnden har yttrat i sig i ärendet och anför i korthet:
Enligt socialtjänstlagen kap 5 § 5 ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för service
och omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd. Behovet av särskilt stöd
bedöms i varje enskilt fall med socialtjänstlagen kap 4 § 2. Lagen säger att den som inte
själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd
av socialnämnden. Socialnämnden gör en helhetsbedömning av behoven där även faktorer
som otrygghet m. m. vägs in.
I kommunen lever 1624 personer som är 85 år eller äldre. 293 av dessa har en permanent
plats i kommunens totalt 10 särskilda boenden. Det innebär att 18 procent av åldersgruppen
har plats i särskilt boende. I åldersgruppen 85-89 har 12,3% plats i särskilt boende, i
åldersgruppen 90-99 har 25 % plats i särskilt boende och i åldersgruppen 100 år och äldre
är det 68 %.
Antalet platser i särskilda boenden motsvarande i stort de behov som finns. För närvarande
finns 13 personer som inte kunnat få plats omgående. Ingen har behövt vänta på plats i mer
än tre månader. Någon person väntar på plats på annat särskilt boende än där man har plats
idag.
Socialnämnden kan erbjuda plats för fler än de som har ett behov enligt socialtjänstlagen. I
så fall måste medel tillskjutas för den ökade ambitionsnivån.
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Med hänsyn till kostnadsökningen som redovisas förordar socialnämnden att
medborgarförslaget ska avvisas.
Om ytterligare 5% av åldergruppen erbjuds platser (motsvarande 67 individer) ökar den
årliga driftskostnaden med 29 Mkr.
Om ytterligare 10% av åldersgruppen erbjuds platser (motsvarande 133 individer) ökar
driftskostnaden med 59 Mkr.
Om ytterligare 25% av åldersgruppen erbjuds platser (motsvarande 333 platser) ökar
driftskostnaden med 148 Mkr. Fyra ytterligare servicehus behöver byggas motsvarande
Tallgläntans storlek.
Ekonomi
Socialnämnden har redovisat effekterna av tre olika ambitionshöjande nivåer.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till socialnämndens anförande och
kostnadsberäkningar. Ett 25% tillskott av antalet platser inom särskilda boenden motsvarar
således en ökning på skatteuttaget om ytterligare ca 2 kr per intjänad 100-lapp (1 kr
motsvarar ca 72 Mkr).
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§ 148
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 168) KS 2014-234

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2014-05-13
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.

32 (60)

Kommunstyrelsen 2014-06-03

§ 149
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. (AU § 169) KS 2014-233

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2014-05-13.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december redogöra för de medborgarförslag som ännu
inte beslutats om i kommunfullmäktige.
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§ 150
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
m fl lagar. (AU § 170) KS 2014-232
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2014-03-31 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-04-30 § 70 med rapport avseende ej verkställda beslut per
2014-03-31 enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 151
Investeringsprojekt byte av brandlarmssändare.
(AU § 173) KS 2014-251

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna investeringsprojekt byte av brandlarmssändare i kommunens fastigheter med
en projektbudget på 1,3 mkr.
2 Godkänna att medel omfördelas ur årets investeringsplan för att täcka projektets
utgifter.
3 Uppdra stadsbyggnadskontoret att omförhandla avtalet med FABO för att justera för
lägre abonnemangskostnader i och med förändringen.
4 Flytta larmmottagningen från SOS alarm till Räddningstjänst väst.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har idag en stor del av brandlarmen kopplade till larmöverföring via
Multicomnätet, en tjänst som använder Telias analoga kopparnät. Telia har meddelat att
man inte garanterar att detta analoga kopparnät finns att tillgå efter 2014-12-31. För att
kommunens fastigheter från och med 2015 ska ha ett säkert brandlarmssystem måste
larmöverföringen således digitaliseras under 2014. Räddningstjänst Väst föreslår att
kommunen väljer en larmsändare vid namn CAT-12 som bygger på digital överföring.
Dagens lösning innebär en abonnemangskostnad som beskostas av FABO och ingår i
avtalet mellan FABO och Falkenbergs kommun. Denna abonnemangskostnad ligger på ca
650 tkr per år. Investeringen är en engångsutgift som genererar kapitalkostnader på ca 104
tkr per år, och ersätter hela abonnemangskostnaden.
I samband med detta teknikbyte flyttas larmmottagningen så att den går direkt till
Räddningstjänst väst, istället för att som idag gå via SOS alarm. Räddningstjänst väst har
angett att kostnaden för detta är 10-15% lägre än att gå via SOS alarm.
Ekonomi
Investeringsprojektet är beräknat till 1,3 mkr och finns inte med i kommunens
investeringsplan. Projektet kan finansieras med att projektet nybyggnation av Tallgläntan
visar en positiv avvikelse på totalt 8 mkr, vilket påverkar kommunens likviditet och
framtida kapitalkostnader positivt. För året visar dock nybyggnation av Tallgläntan en
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negativ avvikelse, varför man måste omfördela medel ur de försenade projekten som är
budgeterade 2014, för att täcka den ökade investeringsutgiften.
Kapitalkostnaderna för investeringen beräknas till 104 tkr per år. Idag betalar man endast
abonnemangkostnad och denna kostnad ingår i kommunens avtal med FABO. Installation
av de nya brandlarmsändarna kommer innebära att abonnemangskostnaderna försvinner,
något som genererar ca 650 tkr lägre kostnader per år. Detta måste regleras i avtalet med
FABO. Stadsbyggandskontoret ansvarar för att omförhandla FABO-avtalet inför 2015. De
ökade kapitalkostnaderna kommer då kompenseras av detta, och påverkar alltså inte
kommunens driftsutfall negativt.
Övervägande
Då säkerheten i nuvarande lösning inte kan garanteras efter årsskiftet är det ej något
alternativ att vänta med behandling av investeringsäskandet till kommande
budgetberedning.
FABO har blivit tillfrågade om att finansiera investeringen, vilket de uppger inte är
aktuellt.
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§ 152
Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen.
(AU § 174) KS 2014-255

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet beslutar
1 Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter
som är fria från MRSA från upphandlad leverantör.
2 Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på
köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och
djurhållning.
3 Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis
under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning.
Dessutom: Arbetsutskottet tillstyrker kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
4 Till protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan som
beaktas i årets resultat.
Sammanfattning
Jan Dickens (S) väcker förslaget att Falkenbergs kommun omedelbart agera för att tillse att
MRSA-fria köttprodukter avropas, det vill säga kött fritt från multiresistenta bakterier.
Detta med anledning av den senaste tidens problem i Europa. I dagsläget finns inget
regelverk kring hur och när tester ska genomföras. Dock finns ett tydligt samband kring
djurhållning, antibiotikaanvändning och förekomsten av MRSA. Sverige är världsledande
på dessa områden och det finns därför skäl att anta att risken för att kött som är
svenskproducerat skall vara MRSA-smittat är betydligt mindre än för kött från andra
länder.
Yrkande och beslut
Jan Dickens (S) yrkar på att
− Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter
som är fria från MRSA från upphandlad leverantör. Utifrån ett försiktighetsperspektiv
bör därför, till att börja med under resterande 2014, i första hand svenskproducerade
köttprodukter avropas.
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− Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på
köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och
djurhållning.
− Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis
under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning.
− Dessutom yrkar Jan Dickens på att kommunfullmäktige föreslås besluta att till
protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget med justeringarna att
stryka meningen i första förslagspunkten som förespråkar svenskproducerade
köttprodukter, samt att i sista beslutspunkten lägga till de ekonomiska konsekvenserna av
direktiven ska beaktas i årets resultat.
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§ 153
Överföring av centrala budgetmedel. (AU § 161) KS 2014-206
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Nämndernas budgetramar justeras för ökade eller minskade kostnader för avskrivning,
internränta samt drift för nya investeringar med totalt -3 050 tkr enligt sammanställt
underlag.
Beslutsunderlag
Sammanställning nämndernas ramar 2014
Beslutsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas budgetramar justeras årligen för de kapitalkostnader (kostnader för
avskrivning och internränta) som försvinner i samband med att avskrivningsunderlaget
minskar. På motsvarande sätt får nämnderna kompensation för nytillkommande
kapitalkostnader när investeringar aktiveras. Medel för detta finns avsatta centralt liksom
medel för drift av nya investeringar som tas i bruk under året.
I samband med bokslutet fastställdes vilka investeringar som blev slutförda under 2013.
Dessa hade enligt de tidigare redovisningsreglerna (före K3) genererat ökade
kapitalkostnader med 5 mkr. Med beräkningar enligt K3-reglerna genereras istället totalt
sett minskade kapitalkostnader med 3,1 mkr 2014. Verksamheten gemensamma lokaler
under tekniska nämnden har minskade kapitalkostnader med 6,2 mkr. Övriga verksamheter
under tekniska nämnden samt övriga nämnder har en ökning av sina kapitalkostnader med
totalt 3,1 mkr. Justeringarna fördelas enligt sammanställning av nämndernas ramar 2014.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram justeras med 47 tkr för utökade skötselytor till
följd av nya investeringar.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall.
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§ 154
Information om prognosen för skatteintäkter och statsbidrag.
(AU § 162) KS 2014-240
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna informationen till protokollet
2 Ge socialnämnden i uppdrag att i sitt budgetförslag för 2015 redogöra för LSSkostnadernas utveckling. I LSS-utjämningen 2015 minskar kommunens intäkter med
11,6 mkr jämfört med budgeterat 2014.
Beslutsunderlag
Sammanställning av prognos för skatteintäkter och statsbidrag, 140429
Sammanfattning av ärendet
Strategienheten har sammanställt prognosen för kommunens skatteintäkter och statsbidrag
utifrån prognosunderlag från SKL.
Till följd av högre tillväxt i omvärlden än tidigare prognostiserat har SKL justerat upp
tillväxtprognosen för skatteunderlaget för samtliga år jämfört med tidigare prognos.
Jämfört med den skatteprognos som publicerades i oktober 2013 och som kommunens
skatteintäkter budgeterades utifrån är prognosen för tillväxten 0,5 procentenheter bättre
2014 och mindre avvikelser 2015 och 2016.
För 2014 är prognosen för skatteintäkterna 5,9 mkr högre än budgeterat. Prognosen för
statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen är 3,3 mkr lägre än budgeterat. För
fastighetsavgiften prognostiseras en högre intäkt med 1,1 mkr. Till följd av att Falkenberg
har gynnats i förändringen av beräkningsgrunderna för barnomsorgen i det nya
utjämningssystemet gynnas kommunen även gällande statsbidraget för maxtaxa.
Prognosen visar på 1,6 mkr högre intäkter än budgeterat. Totalt sett prognostiseras ett
överskott för skatteintäkter och statsbidrag 2014 med 5,2 mkr.
För 2015 innebär prognosen 700 tkr högre intäkter jämfört med budgeterat där
skatteintäkterna står för 8,9 mkr i ökade intäkter medan statsbidragssidan prognostiserar
lägre intäkter med 8,2 mkr. Den stora minskningen av statsbidragen beror på att bidraget
inom LSS-utjämningen minskar med 11,6 mkr. Minskningen inom LSS-utjämningen beror
på att kommunen har minskat sina kostnader i de rapporterade uppgifterna till SCB för
2013 pga. att fler verksamheter har lagts ut på entreprenad.
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För 2016 innebär prognosen 4,8 mkr lägre intäkter fördelat på ökning av skatteintäkter med
4,4 mkr och minskningar av statsbidrag med 9,2 mkr (LSS-utjämningen).
Ekonomi
Prognoserna avseende kommunens skatteintäkter och statsbidrag påverkar prognosen för
kommunens resultat 2014 samt planeringsförutsättningarna i budgetprocessen för de
kommande åren.
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§ 155
Kultur- och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från
kommunens skogskonto. (AU § 163) KS 2014-107
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
-

Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till höstens budgetberedning ta fram
principer för hur skogkontot och liknande fonder ska hanteras framöver.

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran att 400 000 kr av fonderade medel från
kommunens skogskonto avsätts för att byta ut växthusets ventilationssystem.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2014-04-08 § 85
Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-22 § 45
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsförvaltningen 2014-04-25
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat kultur- och fritidsnämndens begäran att få disponera
400 000 kr av fonderade medel från skogskontot för att byta ut växthusets ventilationssystem, för att få ett bättre underlag.
I samband med bokslutet för 2008 reserverades 775 tkr på kommunens skogskonto.
Ersättningen avsåg avverkningsuppdrag från bl.a. stormarna Gudrun och Per. Av de
kvarvarande 525 tkr vill kultur- och fritidsnämnden ta i anspråk 400 tkr för att byta ut
växthusets ventilationssystem. Växthusets ventilationssystem är i stort behov av utbyte.
Luftningsluckor i tak med tillhörande automatik är i mycket dåligt skick.
Ekonomi
Vid avslag belastar ovanstående kostnader kultur- och fritidsnämndens driftram, vilket
genererar ett underskott. Utnyttjande av de fonderade medlen påverkar inte kommunens
resultat. Kommunens ekonomi påverkas dock likvidmässigt och kan förändra kommunens
finansieringsmöjligheter av beslutade investeringar.
Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat in en tjänsteskrivelse där det framgår att behovet av
ett nytt ventilationssystem inte är knutet till bytet av värmepannan, vilket ligger i årets
investeringsplan. Det framgår även att ventilationsanläggningen flyttades till nuvarande
plats 1985, den var redan då begagnad. Ventilationssystemet är till stora delar handgjort,
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varför mycket inte är standardtillverkat. Detta medför att det inte går att få fram
reservdelar. Systemet har flera gånger den gångna vintern havererat, vilket medfört
tillfälliga akuta reperationer.
Kostnadsberäkning för utbyte av ventilationssystem är utförd av extern konsult. Medel från
kommunens skogskonto har tidigare nyttjats av kultur- och fritidsnämnden för att anlägga
sopstationer på Skrea strand (Dnr KS 20090155) och för att genomföra en utredning om
hur grönytor och allmän platsmark kan nyttjas i Stafsingeområdet (Dnr KS 2011400).
Yrkande och beslut
Jan Dickens (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till höstens
budgetberedning ta fram principer för hur skogkontot och liknande fonder ska hanteras
framöver. I övrigt bifall.
Lennart Torstensson (S) yrkar avslag på ärendet då medlen inte ska användas för angivet
ändamål.
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag gentemot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Därefter ställs proposition på Jan Dickens tilläggsyrkande, vilket kommunstyrelsen
godkänner.
Reservation
Lennart Torstensson (S) reserverar sig mot beslutet.
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§ 156
Tertialrapport 1 januari – april 2014 för kommunstyrelsen.
(AU § 175) KS 2014-250
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 1 2014.
2 Godkänna att verksamhet Trygghetslarm och natthemtjänst fortsätter under tredje
kvartalet 2014 och att detta beaktas i bokslut 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 1 för 2014. Totalt uppvisar
kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 4
115 tkr. Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 900 tkr och KSF och
gemensam service prognostiserar ett underskott om 4 800 tkr beroende på
resultatregleringen från 2013. Totalt blir det prognostiserade resultatet för
kommunstyrelsen 167 170 tkr mot budgeterat 161 470 tkr.
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§ 157
Tertialrapport 1 januari – april 2014 för kommunen.
(AU § 176) KS 2014-245
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna tertialrapport 1 för januari – april 2014.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 januari – april 2014.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomi- och strategienhet har upprättat tertialrapport 1 för
januari till och med april.
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§ 158
Uppdragsredovisning - à-priser i kommunens resursfördelningsmodell. (AU § 177)KS 2013-69

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta resursfördelningsmodell för beräkning av à-priser för barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden fr.o.m. 2015 där: 1) modellen innehåller fler àpriser inom barn- och utbildningsnämndens område i form av särskilda à-priser för
verksamhet under annan huvudman, 2) à-priserna innefattar fler gemensamma poster,
administration och lokaler jämfört med befintlig modell
2 För Falkenbergs gymnasieskola ska modellens effekter inte få genomslag i barn- och
utbildningsnämndens budgetram förrän ombyggnationen av gymnasieskolan är färdig
3 Barn- och utbildningsnämnden ska kompenseras helt för ökade driftkostnader till följd
av de planerade nyinvesteringarna i förskolor i beslutad investeringsplan 2014-2018
4 I samband med resursfördelning ta hänsyn till att ökad budgetram för barn- och
utbildningsnämnden direkt ökar nämndens kostnader för bidrag till annan huvudman
Beslutsunderlag
Strategienhetens skrivelse Uppdragsredovisning – à-priser i kommunens
resursfördelningsmodell, 2014-05-12
Strategienhetens kommentarer till barn- och utbildningsnämndens yttrande, 2014-05-12
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, § 30 2014
Socialnämndens yttrande, § 59 2014
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2013 lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen
att ta fram en modell för hur à-priset per barn/elev ska räknas i resursfördelningssystemet.
Syftet är att säkerställa principen om bidrag på lika villkor för kommunens verksamheter
och andra huvudmän. Detta uppdrag har kopplats ihop med det uppdrag som
kommunstyrelsen lämnade till strategienheten (2013 § 6) att se över kommunstyrelsens
resursfördelningssystem så att en lokalersättning finns med i det à-pris som används för
beräkning av volymersättning till barn- och utbildningsnämnden.
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Under 2013 presenterade strategienheten en delredovisning av uppdraget där nya à-priser
för förskola och grundskola hade räknats fram med förslag på att fortsätta uppdraget med
att se över à-priserna även inom fritidshem, gymnasieskola samt inom socialnämndens
verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera förslaget för ytterligare
beredning och konsekvensanalys i överläggning med barn- och utbildningsförvaltningen.
Strategienheten har under 2014 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen
arbetat fram ett nytt förslag där barn- och utbildningsnämndens yttrande 2013 har beaktats.
Även det yttrandet som barn- och utbildningsnämnden lämnat på föreliggande förslag har
beaktats.
Inom uppdraget har strategienheten valt att utvärdera den nuvarande
resursfördelningsmodellen som helhet. Förslaget innehåller förändrade à-priser för både
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter där fler ofördelade
poster, administration och lokaler har räknats in i à-priserna. À-priserna är därför i det nya
förslaget högre än tidigare och speglar på ett bättre sätt de kostnader som följer med en
volymenhet i verksamheten (elev, brukare etc.). Jämfört med det tidigare återremitterade
förslaget har lokalutnyttjandet i förhållande till kapacitet ingen påverkan i modellen.
Särskilda à-priser för verksamhet hos annan huvudman har lagts till för barn- och
utbildningsnämnden för att säkerställa att nämnden kompenseras korrekt för denna del.
Högre à-priser innebär att mer resurser följer med varje volymenhet vid
volymförändringar, dvs. nämndernas budgetramar kommer att öka mer vid volymökningar
jämfört med befintlig resursfördelningsmodell medan budgetramarna kommer att minska
mer vid volymminskningar. Modellens effekter pga. volymminskningarna i
gymnasieskolan föreslås mildras och inte genomföras förrän 2017. Vidare föreslås att
särskild kompensation ska tillfalla barn- och utbildningsnämnden för redan beslutade
nyinvesteringar då modellen inte varit i bruk så länge att budget för ökade lokalkostnader
vid nyinvesteringar har hunnit upparbetas.
De à-priser som anges är fortfarande preliminära då hyresökningen för 2015 ännu inte är
beräknad.
Resursfördelningsmodellen med föreslagna förändringar av à-priserna och kompensation
för lokalkostnadsförändringar föreslås tillämpas i budget 2015.
Ekonomi
Förslaget innebär en resursfördelningsmodell där à-priserna, jämfört med dagens à-priser,
innehåller fler ofördelade poster samt kostnader för lokaler och administration. Detta
innebär en ökning av de resurser som följer volymförändringarna. Gällande
lokalkostnadsdelen innebär modellen en tidigareläggning av budgetjusteringar som i
dagens modell hade skett först när investeringen är klar och barn/elever/brukare flyttar in.
Detta ger ökad långsiktighet i budgetarbetet eftersom man direkt i nämndens budetram tar
höjd för de kostnader som volymökningar innebär.
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Det är en nödvändighet att räkna in fler poster i à-priserna för att säkerställa bidrag på lika
villkor inom barn- och utbildningsområdet. För att följa lagen har barn- och
utbildningsnämnden med dagens modell varit tvungen att fördela om medel från
kommunens pedagogiska verksamhet till förmån för verksamhet hos annan huvudman.
En fördel med modellen ur ett helhetsperspektiv är att den i högre grad agerar styrande på
nämnderna att dra ned kostnader vid volymminskningar, t.ex. genom
lokaleffektiviseringar. En sådan resursfördelningsmodell är nödvändig för att fördela
resurserna till de områden där behoven finns.
Övervägande
De förändringar som den nya à-prismodellen innebär föreslås främst utifrån att problem
uppstått vid resursfördelning till barn- och utbildningsnämndens verksamheter. För att
skapa en enhetlig modell med så få undantag som möjligt föreslås även förändringar för
socialnämndens à-priser.
Förslaget innebär en resursfördelningsmodell där à-priserna i högre grad innehåller direkta
poster som påverkas av volymförändringarna. Jämfört med dagens à-priser innehåller de
föreslagna à-priserna fler ofördelade poster samt kostnader för lokaler och administration.
Detta innebär en ökning av de resurser som följer volymförändringarna. Fördelen med en
à-pris- och volymbaserad resursfördelningsmodell är att nämnderna direkt vid
volymökningar kompenseras med de kostnadsökningar som följer. Det omvända
förhållandet uppstår vid volymminskningar där nämndernas budgetramar istället sänks.
Med den föreslagna modellen kommer volymförändringarna att innebära större
förändringar av budgetramen då à-priserna är högre. Detta kan vid volymminskningar
innebära svårigheter att anpassa kostnaderna till budgetramarna. Det är dock nödvändigt ur
ett helhetsperspektiv för att säkerställa att kommunens resurser fördelas utifrån verkliga
behov i verksamheterna.
Modellen är framtagen så att den stämmer överens med barn- och
utbildningsförvaltningens interna bidragsmodell. Fördelen med förslaget är för barn- och
utbildningsnämnden att man till skillnad från idag får kompensation per elev som på ett
bättre sätt täcker det bidrag som ska fördelas ut till fristående verksamhet. Barn- och
utbildningsnämnden kommer inte att behöva ta i anspråk resurser ur kommunens
pedagogiska verksamhet för att bekosta verksamhet hos annan huvudman.
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§ 159
Motion om att göra internationella kvinnodagen till
kommunal flaggdag. (AU § 179) KS 2014-125

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Bifalla motion om att göra internationella kvinnodagen till en kommunal flaggdag.
Beslutsunderlag
Motion från Mikael Hallberg (V), upptagen som egen motion 2014-03-07
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit där förslagsställaren föreslår att 8 mars, som är den internationella
kvinnodagen, blir en kommunal flaggdag. Detta motiveras med att 8 mars är en viktig dag
för att synliggöra kvinnors kamp och kvinnors rättigheter även i Sverige och att flaggning
denna dag skulle vara ett sätt att visa stöd för detta.
Ekonomi
Förslaget påverkar kommunens ekonomi marginellt genom att en mindre avgift tas ut för
varje flagga som ska hissas. Kostnaden är mindre än 100 kronor/flagga.
Övervägande
Falkenbergs regler för officiell kommunal flaggning på kommunens flaggstänger antogs av
kommunstyrelsen 13 november 2001. I reglerna står bland annat att kommunen ska flagga
på allmänna flaggdagar, på dagar då allmän flaggning rekommenderas av regeringen och
vid andra tillfällen enligt särskilt beslut. I samband med valet till Europaparlamentet 25
maj fattades sådant beslut att flagga.
Förslaget att göra internationella kvinnodagen till en flaggdag har väckts i flera svenska
kommuner. Några har valt att införa det och andra har resonerat att de håller sig till
riksdagens förordning om allmänna flaggdagar och låter riksdagen gå i täten för införandet
av nya dagar.
Enligt kanslienheten är det en god idé att öppna upp för fler flaggdagar i kommunen, under
förutsättning att respekten för den svenska flaggans symboliska värde bibehålls. Etablerade
dagar som har en stark betydelse internationellt eller nationellt och som inte redan är
rekommenderade som allmänna flaggdagar bör kunna tas upp för övervägande om de ska
skrivas in i kommunens regler för officiell flaggning.
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Internationella kvinnodagen har varit en internationell högtidsdag i över 100 år och finns
med på FNs lista över högtidsdagar. Just internationella kvinnodagen är en välkänd och i
Sverige uppmärksammad dag i högre utsträckning än många andra av FN:s högtidsdagar.
Alla av dessa högtidsdagar bör alltså inte kunna vara en anledning för flaggning, en
bedömning får göras utifrån nuvarande status och uppmärksamhet för dagen i ett svenskt
perspektiv. Exempel på andra dagar som kanslienheten kan se skulle falla inom samma
kategori är Nordens dag den 23 mars och Europadagen den 9 maj. Dessutom under
valdagen för det aktuella valet till Europaparlamentet, då kommunen i år valde att flagga.
Kanslienheten ställer sig med ovanstående resonemang positiv till förslaget och föreslår
bifall på motionen.
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§ 160
Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av
kommunen vid järnvägsstationen. (AU § 180) KS 2014-83

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt Destination Falkenberg AB att översiktligt utreda förutsättningarna för att
bättre marknadsföra kommunen vid järnvägsstationen.
2 Utredningen ska innehålla förslag på åtgärder inklusive kostnadsuppskattning och vara
kommunstyrelsen tillhanda senast i oktober 2014.
3 Motionen ska anses bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Christina Johansson (S) 2013-12-01.
Yttrande från Håkan Gullberg, VD Destination Falkenberg AB 2014-02-20.
Sammanfattning av ärendet
Motionären menar att resenärer som reser genom Falkenbergs kommun med tåg inte möts
av någon information om tex olika evenemang i kommunen. Varje dag sitter tusentals
personer på olika tåg på Falkenbergs station och motionären menar att deras utsikt är
”långt ifrån intresseväckande” och att kommunen borde utnyttja platsen bättre för att
marknadsföra kommunen som besöksmål, etablerings- och livsplats. Mot denna bakgrund
vill motionären att kommunen ska utreda förutsättningarna för marknadsföra kommunen
bättre vid järnvägsstationen.
Kanslienheten har begärt in yttrande från Destination Falkenberg AB som i korthet anger
att:
”I korta drag kan vi inte mer än att hålla med motionären i den argumentation som lyfts
fram och vi ställer och därmed positiva till förslaget.”
Ekonomi
Destinationsbolaget har inte angett kostnader för en utredning och inte heller för vilka
kostnader som kan vara förknippade med marknadsföringsinsatser. Således får utredningen
påvisa eventuella kostnader.
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Övervägande
Destinationsbolaget är inrättat i syfte att bl a lyfta fram och utveckla Falkenbergs
platsvarumärke. Således är det enligt kommunstyrelseförvaltningens uppfattning tydligt att
bolaget – om uppdrag lämnas - i så fall ska utreda förutsättningarna för att lyfta området
marknadsföringsmässigt kring Falkenbergs station. Även kommunstyrelseförvaltningen
kan se ett värde i att översiktligt undersöka vad som kan göras vid området för detta
ändamål.
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§ 161
Utdelning ur Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond.
(AU § 181) KS 2014-248
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Utdela medel enligt följande:
- 75 576 kr till Vinberg – Ljungby församling – motsvarande 75% av utdelningsbart
belopp.
- 25 191 kr till Falkenbergs Ornitologiska förening.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från kanslienheten 2013-09-25.
Ansökningshandling från Mats Andersson, Glommen.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens ändamål är att genom bidragsverksamhet stödja dels fågellivet i Hallands län,
samt utsmyckning och skötsel av Vinberg kyrkorgård så att begravningsplatserna hålls i
ordnat och vårdat skick. Vinberg – Ljungby församling ska enligt testamentet erhålla 75%
av utdelningsbart belopp. 25% ska stödja/främja fågellivet i Hallands län. Nästan hälften
av eget kapital utgörs av s.k. eget ”fritt kapital”, vilket möjligen kan användas för att göra
större satsningar inom Vinberg - Ljungby församling.
Ekonomi
Stiftelsen förvaltar ca 7,4 Mkr och åtgärden påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att ansökningen från Falkenbergs Ornitologiska
förening bifalls. Vinberg-Ljungby församling har enligt statuterna rätt till 75% av
utdelningsbart belopp, oavsett ansökan.
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§ 162
Delegation till arkivhandläggare. (AU § 182) KS 2014-106
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Delegera till arkivhandläggare Marina Svanefors följande beslut och arbetsuppgifter:
Beslut om gallring av handlingar beträffande arkiv som överlämnats till
arkivmyndigheten. (10 § AL)
Beslut att föreskriva undantag från gallring i myndighets arkiv. (10 § AL, 7 §
arkivreglementet)
Beslut om mottagande av arkiv. (9, 14-15 §§ AL)
Utövande av arkivmyndighetens tillsyn över myndigheternas arkiv. (7-9 §§ AL)
Beslut om utlåning av arkivhandlingar som överlämnats till arkivmyndigheten.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-04-23
Sammanfattning av ärendet
Eftersom kommunarkivarien är tjänstledig finns det ingen på kommunarkivet som har
delegationsrätt på ovanstående arbetsuppgifter. Delegationen är nödvändig för att arbetet
på kommunarkivet ska kunna fortlöpa på ett tillfredställande sätt.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 163
Godkännande av del av investeringsprojektet Kristineslätt
parkförvaltningen. (AU § 183) KS 2014-254

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av del av investeringsprojektet Kristineslätt parkförvaltningen
med en projektbudget på 7 000 tkr.
2 Godkänna tidigareläggning av denna del till 2014.
Sammanfattning av ärendet
Projektering pågår för Kristineslättsområdet och den planerade ”Falkenbergs arena”. För
att kunna genomföra den planerade förändringen av området så måste delar av parkens
verksamhet flyttas eller omdisponeras inom området. Förslaget innebär att nuvarande
förrådsbyggnad flyttas till annan plats inom området och kommer att disponeras för
anläggningens behov av förråd och kontor. I investeringsplan för 2015 är 17 mkr avsatt för
projektet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna 7 mkr av dessa, samt att denna del av
investeringsprojektet tidigareläggs till 2014. Den resterande utgiften i projektbudgeten är
10 mkr och måste enskilt bearbetas i kommunfullmäktige innan godkännande.
Ekonomi
Kapitalkostnad för den del av investeringsprojektet som i detta förslag behandlas, är
beräknad till 420 tkr per år.
Övervägande
Parkens övriga verksamhet kommer att samlokaliseras med VIVAB:s verksamhet på
Åkarevägen. Där kommer man i huvudsak att ianspråkta lediga lokaler som idag finns för
omklädning, förråd mm. Projektet, i sin helhet, är i investeringsplanen 2014-2018 belagd
med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförandet.
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§ 164
Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2015-2018.
(ARGUS § 27) KS 2014-243

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag, samt
-

uppdra åt arbetsgivarutskottet att till hösten utreda om ett förenklat system kan
införas som innebär att arvoden och ersättningar ska vara pensions- och semesterlönegrundande.

Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet beslutar att, i egenskap av arvodeskommitté, föreslå kommunstyrelsen
tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa det av arvodeskommittén framlagda förslaget rörande ”Bestämmelser om
ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun 2015-2018.”
2 Uppdra åt arvodeskommittén att under kommande mandatperiod, i enlighet med
bestämmelserna, årligen göra översyn av årsarvode, det begränsade arvodets
Storlek, samt arvode för sammanträde och övrig ersättningsberättigad tjänstgöring.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivarutskottet har att, som arvodeskommitté och inför ny mandatperiod, se över
gällande bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda.
Kommittén för beredning av den politiska organisationen och interkommunala samarbeten,
har lämnat förslag till politisk organisation efter valet för Falkenbergs kommun. Förslaget
har antagits av kommunstyrelsen. Förslaget innebär inga större förändringar av den
politiska organisationen; dock tillkommer ett kost- och städutskott under
kommunstyrelsen.
Gällande bestämmelser bygger på bl.a. följande utgångspunkter
1 Sammanträdesersättning som är lika för alla och som utges till alla, där en möjlighet
finns att bli ersatt för inkomstförlust om ersättningen ej täcker detta. Till kommunråd,
oppositionsråd samt ordföranden och vice ordföranden i Socialnämnd och Barn- och
Utbildningsnämnd utbetalas enbart fast månadsarvode. Ersättning för KF:s
sammanträden utbetalas dock alltid till alla.
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2 Hel-, halvdags- eller timersättning utbetalas.
3 För årsarvoden, begränsade arvoden, sammanträdesersättningar mm görs årligen en
översyn av storleken med beaktande av löneutvecklingen inom kommunal verksamhet.
4 I övrigt centralt fastställda rekommendationer om ersättning för förlorade pensions- och
semesterförmåner, barnomsorgskostnader mm samt rese- och restidskostnader.
Arbetsgivarenhetens uppfattning är att bestämmelserna fungerar bra, både vad gäller
administration och materiellt innehåll, med få frågor eller ifrågasättande även om mängden
frågor ökat under den senaste mandatperioden.
Gentemot tidigare mandatperiod förseslås inga större materiella förändringar av
bestämmelserna och de justeringar och förtydliganden som gjorts under innevarande
mandatperiod har nu skrivits in i texten.
Ekonomi
Arbetsgivarutskottet beräknar att kostnadsökningen uppgår totalt till ca 273 tkr., motsvarande 4,5 %. Sammanträdesersättningarna höjs med 3,6 % och årsarvodena med 5,3 %
Yrkande, propositionsordning och beslut
Jan Dickens (S) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag med tillägg att utskottet får i
uppdrag att införa ett förenklat system som innebär att alla arvoden och ersättningar ska
vara pensions- och semesterlönegrundande. I yrkandet instämmer Daniel Bernhardt (KD).
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag.
Ordföranden ställer först proposition på arbetsgivarutskottets förslag och finner det
antaget. Därefter ställs proposition på Jan Dickens tilläggsyrkande, vilket också godkänns.
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§ 165
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS § 28) KS 2014-244

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) med tillhörande bilagor.
2 Uppdra åt arbetsgivarutskottet att vara pensionsmyndighet även i frågor som gäller
förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller
flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Innehållet i modellen är en följd av att bl.a. livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat
som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för
förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har de i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner,
landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Tidigare – till
viss del ifrågasatta - bestämmelser om långvarig pensionsförmån kommer nu att successivt
försvinna.
Det ekonomiska omställningsstödet innebär, ytterst kortfattat, att förtroendevalda som
innehaft ett eller flera uppdrag med minst 40% av heltid, och som lämnat sitt uppdrag, får
för varje år i uppdraget ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst tre år – före 65 års ålder - och är på 85 % första och andra
året och 60 % tredje år. Första året sker ingen samordning och åren därefter undantas ett
prisbasbelopp från samordning. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om
den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 % av
heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen. Till förtroendevald som uppnått 61 års ålder finns en möjlighet till förlängt
ekonomiskt omställningsstöd. För at uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen
aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
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Pensionsbestämmelserna innebär kortfattat att för förtroendevalda under 67 år, oavsett
uppdragets omfattning, avsätts en pensionsavgift på 4,5 % i likhet med vad som gäller för
anställda. I det fall pensionsavgiften är lägre än 1,5 % av årets inkomstbasbelopp görs
istället en direktutbetalning.
Ekonomi
Arbetsgivarenheten beräknar att kostnaderna kommer att öka med ca 200 tkr/år p.g.a. att
pensionsavgiften införs.
Yrkande
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag.
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§ 166
Anmälan av delegationsärenden.
Delegationsbeslut
Arbetsutskottets beslut vid sammanträden 2014-05-13, 2014-05-20 och 2014-05-27.
Arbetsgivarutskottets beslut vid sammanträde 2014-05-08.
Kommunchef Rolf Landholm
Beslut 2014-05-16 att teckna avtal i upphandling avseende IT-kommunikation. KS 2014167.
Mark- och etableringsstrateg Jörgen Högdin
Markärenden under perioden 2014-03-18 – 2014-04-14. Se bilaga.
Övrigt
Samordningsförbundet Halland; Tertialrapport 20140101 – 20140430.
PWCs revisionsplan för Falkenbergs kommun för år 2014. KS 2014-192
Förvaltningsrätten i Göteborg; Dom om att förklara avtal, gällande hyra av läktare, mellan
Falkenbergs kommun och Flexab Entreprenadteknik AB ogiltigt. KS 2014-93
Centrala Samverkanskommittén – CESAK – protokoll 2014-05-28.
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