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§ 48
Kvinnofridsplan 2016-2017. KS 2016-57

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Till kommunstyrelsen komplettera förslaget till Kvinnofridsplan 2016-2017 under
rubriken Region Halland Närsjukvård Falkenberg med att samarbete med
ambulanssjukvården ska ses över.
Arbetsutskottet föreslår därefter kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta förslag till Kvinnofridsplan 2016-2017.

Beslutsunderlag
Förslag till Kvinnofridsplan 2016-2017
Protokollsutdrag socialnämnden 2015-09-23 § 147
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens kvinnofridsplan ska revideras vartannat
år under ledning av socialnämnden. Tidigare kvinnofridsplan gällde för perioden 20122014. En ny reviderad kvinnofridsplan har nu tagits fram med stöd av samverkansgruppen
för kvinnofrid i Falkenberg.
Revideringarna består av att beskrivningar av organisationer, ansvarsområden och namn på
verksamheter har förändrats så att de är aktuella. Till denna version av kvinnofridsplanen
har även Räddningstjänsten Väst tillkommit som aktör.
Begreppet ”barn som bevittnat våld” har bytts till ”barn som upplevt våld”. Detta eftersom
det senare begreppet bättre fångar att barn kan uppleva våld på olika sätt utan att direkt ha
bevittnat det. Även vissa justeringar i samverkansgruppens uppgifter och arbetssätt har
gjorts. Socialnämnden har tillstyrkt förslaget till Kvinnofridsplan 2016-2017.
Ekonomi
Planen i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag till ny kvinnofridsplan antas.
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Yrkande
Per Svensson (S) yrkar på att förslaget till kvinnofridsplanen 2016-2017 till
kommunstyrelsen kompletteras under rubriken Region Halland Närsjukvård Falkenberg
med att samarbete med ambulanssjukvården ska ses över.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner det antaget.
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§ 49
Motion om öppen redovisning av invandringens
kostnader och konsekvenser för Falkenbergs kommun.
KS 2015-368

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Avslå motionen med hänsyn till att intäkter och kostnader relaterade till begäran i
motionen inte går att beräkna, varför det heller inte går att göra en ekonomisk analys.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20.
Tjänsteskrivelse 2016-02-18
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska
redovisa och analysera kostnader som härrör till den ökade invandringen till kommunen.
Motionären skriver att många av de nyanlända inte förvärvsarbetar och inte kommer i egen
försörjning tillräckligt fort, vilket resulterar i att försörjningsstödet ökar samtidigt som
skatteintäkterna uteblir.
Motionären vill att kommunen tar fram en noggrann analys av kostnaderna samt framtida
konsekvenser för verksamheterna i Falkenberg till följd av den höga invandringen.
Avsikten torde vara att kommunen därmed skall göra en lönsamhetsredovisning för en viss
grupp av kommuninvånare. Enligt kommunstyrelseförvaltningens bedömning står en sådan
exkluderande bokföring inte i överensstämmelse med fullmäktiges vision för kommunen
och är inte förenlig med lagstiftingen om behandling av personuppgifter.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunens redovisning m.m.
Kommunens verksamhet redovisas årligen i en kommunövergripande årsredovisning som
enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets slut. Redovisningen innehåller inga krav på särredovisning i form av att
kostnader och intäkter för en verksamhet skall beräknas och redovisas fördelat på olika
grupper av invånare.
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Frågan i ärendet är om kommunen utöver redovisningslagens krav ska följa upp och
utvärdera konsekvenser för den kommunala ekonomin som kan härledas till en viss grupp
av kommuninvånare, som i motionen definieras som ”invandrare”. Vad som avses med
detta begrepp berörs inte närmare i motionen. Det är således oklart om det är alla utrikes
födda som bor i kommunen som skall bli föremål för analysen eller om det skall undantas
personer som flyttat hit från annan EU-stat eller EES-stat. Eller om det bara är personer
som omfattas av det statliga migrationsersättningssystemet som avses.
Personuppgiftslagen
En kategorisering i någon form av kulturella eller etniska grupper är problematisk i många
avseenden. För att upprätta en analys som begärs i motionen skulle bokföringen av olika
kostnads- och intäktsposter behöva göras utifrån grupptillhörighet. Detta förutsätter
gruppindelning på individnivå och sammanställningar i register som innefattar
personuppgifter om etnicitet eller kulturtillhörighet vilket är förbjudet enligt 13§
personuppgiftslagen (1998:204). Undantaget i regelverket innebär att de individer som
registrerats i så fall måste lämna sitt uttryckliga samtycke till behandlingen.
Yrkande
Per Svensson (S) och Claes Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
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§ 50
Planprogram för Glommens hamn – Antagande.
KS 2010-629

KS

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Godkänna samrådsredogörelsen med föreslagna ställningstaganden som utgångspunkt
för fortsatt planarbete.

Arbetsutskottet föreslår därefter kommunstyrelsen besluta
1

Anta planprogrammet.

2

Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete och att upprätta
samrådshandlingar.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag från stadsbyggnadskontoret, 2016-02-15
Planprogram, Samrådshandling, 2015-10-20
Samrådsredogörelse, 2016-02-08
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-05 § 105 att lämna planuppdrag för detaljplan för
Glommens hamn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-20 § 274 att
godkänna planprogram för Glommens hamn för samråd.
Huvudsyftet med planarbetet är att möjliggöra utveckling av Glommens hamn. Syftet med
planprogrammet har varit att få igång en diskussion om den framtida utvecklingen av
Glommens hamn. I planprogrammet presenterades tre olika förslag på utveckling av
hamnen som underlag för diskussionen, 1.turism, 2.bostäder och 3.på längre sikt.
Planprogrammet upprättat 2015-10-20 har varit föremål för samråd mellan 26 oktober – 30
november år 2015. 46 skrivelser har inkommit från regionala organ och kommunala
nämnder/styrelser, föreningar, sakägare och allmänhet. Under samrådet har de som tagit
del av förslaget haft möjlighet att på en karta skissa fram sitt eget förslag för utvecklingen
av Glommens hamn.
Inkomna synpunkter berörde främst att besöksnäringen och fisket bör främjas samt att
ortens identitet bör värnas. Plats bör finnas för båtturism, husbilar och kommersiella
verksamheter, såsom butik, café, restaurang m.m. Den offentliga miljön bör rustas upp
med bänkar, bord, papperskorgar, utsmyckning m.m. Enligt synpunkterna bör möjligheten
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att bada främjas på olika platser i hamnen genom anläggande av bryggor och hopptorn.
Arrendatorerna till sjöbodarna bör enligt inkomna synpunkter få möjlighet att köpa loss
bodarna och utöka verksamheten inom bodarna till att även omfatta butik, café, hantverk
m.m. utöver fiskeverksamheten. En mängd frågor behöver utredas i det fortsatta
planarbetet, däribland frågor om trafikförsörjning, översvämning, kulturvärden m.m.
Övervägande
Besöksnäringen bör värnas, och kan gynnas, av att den offentliga miljön förbättras och att
funktioner för t.ex. båtverksamhet och husbilsplats med tillhörande service anordnas i
hamnen. Förutsättningar för kommersiell service bör tillskapas inom hamnområdet, såsom
restaurang, café, butik m.m. genom att byggrätt och användning regleras i detaljplanen. En
detaljplan skapar möjligheter att etablera verksamheter i enlighet med den användning som
planen anger. Detaljplanen fastställer dock inte att det säkert kommer att etableras någon
verksamhet i enlighet med planen, detta bygger på att det finns verksamhetsutövare med
tillgång till mark eller byggnader som vill driva verksamhet på den aktuella platsen.
Området närmast vattnet bör fortsättningsvis vara allmänt tillgänglig genom att byggrätter
för ny bebyggelse ges på begränsade delar, förlagda med hänsyn till lanskapsbild,
tillgänglighet och kulturmiljövärden. Badmöjligheter, offentlig möblering och
utsmyckning bör uppmärksammas och regleras i möjlig omfattning i det fortsatta
planarbetet.
Kulturvärden bör identifieras och ges relevant skydd i detaljplanen. Hamnens identitet bör
värnas, genom att fisket ges utrymme för fortsatt verksamhet och att ny bebyggelse
regleras i skala och utformning. Bostäder bör inte vara ett dominerande inslag i hamnen.
Om marken i hamnen ska planläggas för bostäder bör dessa utformas med hänsyn till
hamnens skala och tradition samt med hänsyn till verksamheternas fortsatta existens.
Trafikrelaterade frågor bör studeras och utredas. Frågorna gäller säkerhet, trafikalstring,
trafikmätning, parkeringsbehov, tillgänglighet för gång- och cykeltrafik, huvudmannaskap
m.m. Översvämningsrisken bör beaktas och förslag till åtgärder bör studeras. Förekomst av
markföroreningar bör utredas där föreslagen markanvändning kräver det. Möjligheten att
friköpa mark bör utredas i arbetet med detaljplanen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att programsamrådsredogörelsen godkänns, att
planprogrammet antas och att samrådshandlingar för detaljplan utarbetas.
Stadsbyggnadskontoret föreslår en inriktning med fokus på besöksnäring och
fiskeverksamhet för det fortsatta planarbetet.
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§ 51
Avtal om anläggningsarrende med Atos Pizzeria gällande del av
Herting 2:1. Dnr KS 2016-55
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna avtal om anläggningsarrende med Atos Pizzeria AB gällande del av Herting
2:1.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal om anläggningsarrende, nr 200 671
Befintligt anläggningsarrende, nr 200 307
Protokollsutdrag KS 2016-01-12 § 22
Sammanfattning av ärendet
Atos Pizzeria har sedan 2013 arrenderat del av Herting 2:1 där de driver en
restaurangverksamhet. Nu har de planerat att bygga om och utöka verksamheten. På grund
av denna investering gjorde arrendatorn en förfrågan om att friköpa det arrenderade
området. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 § 22 att avslå förfrågan om att friköpa
det arrenderade området och istället erbjuda arrendatorn ett arrendeavtal som löper på tio
år.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till avtal om anläggningsarrende på tio år
som sedan förlängs med ett år i sänder om uppsägning ej sker senast åtta månader innan
arrendetidens utgång.
Ekonomi
För upplåtelsen utgår en arrendeavgift om 33 000 kr/år. Från och med andra arrendeåret
ska avgiften justeras så att den följer konsumentprisindex.
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§ 52
Över- och underskott 2015 - Kommunstyrelsen.
KS 2016-71

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Begära överföring från kommunstyrelsens driftsöverskott 2015 med 1 560 tkr för att
täcka kostnader som belastar kommunstyrelsen med anledning av utredningar som ska
genomföras under 2016 (700 tkr), kostnader under 2016 för en projektanställning
avseende utveckling av webben (315 tkr) samt kostnader under 2016 för att färdigställa
integrationer av kommunens verksamhetssystem (545 tkr).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen önskar överföra 700 tkr av 2015 års överskott för att täcka kostnader
som belastar kommunstyrelsen med anledning av utredningar som ska genomföras under
2016. Som exempel kan nämnas utredning av offentlig miljö samt en översyn av den
politiska organisationen. För att täcka kostnaderna för en projektanställning avseende
utveckling av webben under 2016 önskar kommunstyrelsen överföra det överskott om 315
tkr som uppstått i samband med att det funnits en vakans på webbstrategstjänsten under
2015. För att täcka kostnaderna för färdigställandet av integrationer i kommunens
verksamhetssystem under 2016 önskar kommunstyrelsen överföra det överskott om 545 tkr
från driftsbudgeten 2015 för e-service. Överskottet från 2015 års e-servicebudget kommer
sig av försenade leveranser gällande integrationer av kommunens verksamhetssystem.
Detta har medfört att informationen från en del av kommunens e-tjänster har fått hanteras
manuellt. För att e-tjänsterna ska fungera på ett tillfredsställande sätt önskar
kommunstyrelsen färdigställa integrationerna under 2016.
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§ 53
Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på
hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med
översvämningar till följd av växthuseffekten.
KS 2015-344

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ta fram en klimatanpassningsstrategi samt en klimatanpassningsplan. Båda ska ha en
inriktning på fysisk planering.
2 Projektet ska inordnas bland stadsbyggnadskontorets övriga uppdrag.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Per Sjövall (V), 2015-03-11
Sammanfattning av ärendet
Per Sjövall (V) yrkar i sin motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och
djurliv i samband med översvämningar som en konsekvens av växthuseffekten.
Per Sjövall skriver vidare ”Vi förebygger skador genom att inte bygga så strandnära att
vattnet riskerar att tränga in i byggander. Det är viktigt att ta fram riskanalyser i samband
med bebyggelse. Vad händer med avlopp, pumpstationer, åar och vattendrag i händelse av
översvämningar? Vilka byggnader, fastigheter riskerar att drabbas allvarligt i samband
med stormar och skyfall? Behöver vi valla in vissa områden? Var föreligger rasrisk? Hur
påverkar det våra kommunala institutioner inom vård, skola och omsorg? ”
Ekonomi
Vid framtagandet av strategi och plan belastas stadsbyggnadskontorets budget. Förutom
nedlagd arbetstid beräknas nödvändiga tillkommande utredningar kosta ca 400 000 kronor.
Kommunens vision och mål
Projektet ligger i linje med kommunens övergripande vision samt de av kommunfullmäktige beslutade fyra målen. Särskilt mål nummer 2 ” Fler bostäder och attraktiva
boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden” är
relevant i sammanhanget.
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Övervägande
En klimatanpassningsplan som föregås av en klimatanpassningsstrategi (som sätter klara
mål och anpassningsambitioner) och innehåller en klimat- och sårbarhetsanalys utgör en
bra grund för det fortsatta arbetet med klimatanpassning. Redan när kommunens
översiktsplan, ÖP 2.0, beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-27, § 93, fanns ovan
nämnda intentioner med genom att översiktsplanen föreslår att en klimatanpassningsstrategi ska tas fram. Dessförinnan under 2011-2012 deltog kommunen tillsammans med
länsstyrelsen i Hallands län i framtagandet av en klimatanalys för stigande havsnivåer.
2013 publicerade länsstyrelsen ett material om värmebölja. Kommunen har även deltagit
som pilotkommun i EU-projektet Hav möter land, där en metod för anpassning till stigande
vattennivåer testades (Stigande vatten; En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden av Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län). Under 2015
har kommunen fått ta del av uppdaterade beräkningar för framtida utbredning av
översvämning i Ätran och Suseån. Vi har under 2016 tillhandahållit geografisk information
från länsstyrelsen om lågpunkter där vattnet förväntas ansamlas vid häftiga skyfall.
Sammantaget gör ovanstående underlag att med ytterligare någon komplettering av
underlagsmaterial kan strategi och plan tas fram.
Vad gäller framtida bebyggelse (översiktsplan, detaljplan, förhandsbesked och bygglov) så
säger Plan- och bygglagens 2 kap 5 § att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för olyckor, översvämning och erosion. Följer inte kommunen detta kan länsstyrelsen enligt 11 kap 10 §
ingripa mot kommunens planering. Här kan en klimatanpassningsplan peka på var vi har
potentiella risker, t.ex. översvämning och skred, i ett framtida klimat d.v.s. en
sammanställning av befintligt informationsmaterial.
Det stora problemet i ett förändrat klimat är dock befintlig bebyggelse, befintliga
pumpstationer, transformatorstationer etc. Här ska tilläggas att Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, MSB, konstaterar i sin skrift Ansvar vid naturolycka att
”den enskilde egendomsinnehavaren - i flera praktiska fall fastighetsägaren – har det
primära ansvaret för att skydda sin egendom. Detta gäller även vid naturolycka.”
Länsstyrelsen konstaterar vidare att ”Den enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv
vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom” och fortsätter ”Kommunen ska
inte ta över den enskildes ansvar, men bland annat genom rådgivning underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter.” Här kan en klimatanpassningsplan peka på
befintliga bebyggelseområden där risk finns för översvämning och skred.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att det tas fram en klimatanpassningsstrategi och en
klimatanpassningsplan inkluderat en klimat- och sårbarhetsanalys, båda med inriktning på
fysisk planering. Planen bör tas fram för kommunen som geografiskt område vad det gäller
riskområden medan förslag till åtgärder och prioritering av åtgärder begränsas till att
skydda kommunala anläggningar samt samhällsviktiga funktioner. Ansvaret för
framtagandet ska ligga på stadsbyggnadskontoret.
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§ 54
Motion om att utveckla integration och demokrati med
hjälp av föreningslivet. KS 2015-105

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
tillsammans undersöka förutsättningarna för att ett projekt liknande projekt
”Möjligheternas stad” i Borlänge skulle kunna startas i Falkenberg.
2 Utredningen ska innefatta förslag på föreningar som skulle kunna driva projektet, om
några sådana föreningar kan identifieras.
3 Utredningen ska även innefatta en kostnadsberäkning för ett projekt samt ge förslag på
vilka medel som skulle kunna sökas för det.
4 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbetet med kultur- och
fritidsnämnden undersöka om sommarskolan kan utvecklas att erbjudas årskurs 6-9
samt införa idrottsaktiviteter i sommarskolan.
5 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Peter Dygården (S) 2015-03-18
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02 § 37
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 § 48
Yttrande från integrationsberedningen 2015-12-15 § 8
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) har lämnat in en motion som handlar om att utveckla intresset hos
föreningslivet att ta en mer aktiv roll i demokrati- och integrationsfrågor. Förslaget är
inspirerat av arbete i Borlänge kommun där ett projekt kallat Möjligheternas stad har
startats. Motionären föreslår följande:
- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
tillsammans undersöka förutsättningarna för att starta ett liknande projekt som i
Borlänge.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka om sommarskolan kan
utvecklas att erbjudas årskurs 6-9 samt införa idrottsaktiviteter i sommarskolan.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen.
De har samordnat sina svar som i korthet förklarar att Borlänges projekt är omfattande och
att ett liknande projekt i Falkenberg skulle kräva att det finns en förening som vill och har
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möjlighet att stå bakom och driva projektet. Angående sommarskola så erbjuder barn- och
utbildningsnämnden en sådan för elever som riskerar att inte nå målen i ämnena svenska
som andraspråk och matematik. Även kultur- och fritidsnämnden arrangerar
sommarskolorna Sportsommar och Kultursommar. Nämnderna ställer sig positiva till
förslaget eftersom de anser att sommarskolorna fungerar bra idag, men skulle kunna ge
ännu större effekt genom större samverkan.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen arbetsutskott 18 augusti till
integrationsberedningen så att de kunde komplettera beslutsunderlaget med sitt yttrande.
Integrationsberedningen ställer sig positiv till motionen.
Inför sommaren 2016 är det planerat att kultur- och fritidsnämnden återigen ska erbjuda
idrottssommarskolan Sportsommar. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer dessutom
i mars att söka medel från Skolverket för en sommarskola i kärnämnena.
Utöver detta finns även ett redan etablerat samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om aktiviteter för ensamkommande barn, men inte i den utformning eller omfattning som motionären föreslår.
Detta är en del i att använda de medel för tillfälligt stöd för integration som staten tilldelat
Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Förslaget i motionen kan komma att påverka nämndernas ekonomi i och med att resurser
behöver avsättas för utredningsuppdraget. Kostnaderna för ett projekt enligt motionärens
förslag bör presenteras i utredningen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår bifall till motionen.
Yrkande
Per Svensson (S) och Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 55
Motion om utökning av allmänhetens frågestund.
KS 2015-364

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motion om att utöka allmänhetens frågestund.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår att allmänhetens
frågestund ska finnas på dagordningen till samtliga kommunfullmäktigesammanträden
förutom budgetsammanträdet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Idag avgör ordförande i kommunfullmäktige när allmänhetens frågestund ska äga rum.
Praxis har varit två tillfällen per år, ett på våren vid samma sammanträde som
årsredovisningen och ett på hösten i september eller oktober. Allmänheten informeras om
att det är med på dagordningen genom anslag av kallelsen och de tidningsannonser som går
ut före sammanträdet.
Vid de fyra senaste tillfällena så har ingen person anmält intresse för att ställa frågor vid
allmänhetens frågestund.
Motionärens förslag skulle teoretiskt sett kunna vara ett sätt att få fler invånare att engagera
sig i att ställa frågor till fullmäktige, i och med att fler tillfällen under året troligtvis skulle
göra allmänhetens frågestund mer etablerat som en del av fullmäktiges möten.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att om kommunikationskanalerna för
deltagande och påverkan ska utökas så hade effekten och nyttan blivit större om detta
gjordes på annat sätt. Kontakt mellan förtroendevalda och deras väljare sker på två sätt.
Dels genom partierna och dels genom kommunens etablerade kommunikationskanaler. De
kanaler som kommunen ansvarar för är exempelvis medborgarförslag, Tyck om
Falkenberg, kommunens Facebooksida och även allmänhetens frågestund.
Allmänhetens frågestund, liksom möjligheten att få presentera sitt medborgarförslag för
fullmäktige, är en typ av kanal som framför allt har använts av invånare som redan är väl
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bekanta med hur kommunal verksamhet fungerar och med hur kommunikation med de
förtroendevalda kan ske. En utökning eller utveckling av kommunens kommunikationskanaler borde utformas på ett sätt som lockar fler och som erbjuder en flexibilitet som
passar fler. Kommunikationskanalerna som används bör ha en bredd och variation för att
kunna vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Det ska finnas flera
vägar att nå fram till kommunens förtroendevalda och tjänstemän och det är viktigt att i
större grad fokusera på kvalitativ dialog istället för den mer ensidiga kommunikation som
allmänhetens frågestund erbjuder invånarna. Allmänhetens frågestund kan fortfarande
anses fylla en funktion, men den bör snarare kompletteras med andra kanaler än utökas.
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår redan ett arbete med att se över hur kommunen,
både förtroendevalda och tjänstemän, på ett bättre och mer systematiskt sätt kan utveckla
dialogen med invånarna. Både i kommunfullmäktiges utvecklingsmål och
kommunstyrelsens mål lyfts inflytande och delaktighet fram som viktigt. En utvecklad och
väl fungerande dialog mellan kommunen och invånarna visar sig bli allt viktigare och
Falkenbergs kommun bör medvetet arbeta för att utveckla den dialogen på ett tillgängligt
och hållbart sätt.
Ett alternativ med liknande funktion som allmänhetens frågestund, som skulle kunna locka
och inkludera fler personer att engagera sig i att ställa frågor, är den frågepanel som
tidigare fanns på kommunens webbsida, där varje parti har en representant som ska besvara
allmänhetens frågor. Panelen är för tillfället inaktiverad eftersom den inte har fungerat så
som det var avsett.
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag
på motionen.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till motionen och att allmänhetens frågestund införs på prov
under 2017 och 2018. Vidare ska kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att utforma
rutiner och reglemente för detta.
Claes Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner det avslaget.
Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Per
Svenssons yrkande.
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§ 56
Driftstörning IT på grund av strömbortfall den 16 februari 2016 –
Information. KS 2016-13
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Anteckna till protokollet att arbetsutskottet har tagit del av information om
driftstörning IT 16 februari.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om vad som låg bakom störningen i ITdriften på förmiddagen den 16 februari 2016.
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§ 57
Kommunberedning 27-28 januari – Information och diskussion.
KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1

Anteckna till protokollet att diskussion har förts utifrån vad som togs upp på
kommunberedningens sammanträde 27-28 januari 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunberedningen i Halland hade ett tvådagars-möte i slutet av januari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om och diskuterar mötets innehåll.
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