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§ 257
Information – Budgetförutsättningar. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna till protokollet att information om budgetförutsättningar lämnats.
Sammanfattning av ärende
Inför budgetarbetet informeras kommunstyrelsens arbetsutskott om vilka förutsättningar
som finns för det vidare arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen presenterar sina
budgetförutsättningar inklusive en genomgång och justering av á-priser.
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§ 258
Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag enligt
planeringsförutsättningarna 2017-2019.
KS 2016-262, 2016-264, 2016-265, 2016-270

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att kommunstyrelsen besvarar uppdragen som lämnats i
Planeringsförutsättningarna 2017-2019.
2 Överlämna uppdragsredovisningarna till budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-24
Uppdragsredovisning ur Planeringsförutsättningar 2017-2019
- Aktiviteter och projekt inom de övergripande målen, 160823
- Utveckling av användandet av elbilar och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun
- Möjligheter till utökat bostadsbyggande, 160824
- Plan för uppförande av enpersonsbostäder, 160824
Sammanfattning av ärendet
I Planeringsförutsättningarna 2017-2019 lämnades fem uppdrag till nämnderna att besvara
till budgetberedningen, varav fyra var ställda till kommunstyrelsen antingen själv eller i
samråd med fler nämnder/bolag.
Följande uppdrag lämnades:
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag på aktiviteter och projekt inom de
fyra övergripande målen.
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att samråda med servicenämnden, tekniska nämnden
och Feab kring placering och finansiering av laddstolpar för kommunens eldrivna
fordon och redovisa en plan för genomförande.
- Ge kommunstyrelsen och FaBo i uppdrag att i ett samlat grepp redovisa följande
uppdrag med två inriktningar: kommunstyrelsen ska redovisa förutsättningar och förslag
på åtgärder för ett utökat bostadsbyggande i kommunen, FaBo ska redovisa
förutsättningarna att öka bostadsbyggandet utöver nuvarande målsättning och se över
olika finansieringsalternativ för ytterligare nyproduktion.
- Ge kommunstyrelsen och FaBo i uppdrag att redovisa en plan för var och i vilken
omfattning enpersonsbostäder kan uppföras.
Härmed redovisas samtliga uppdrag.
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Ekonomi
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot redogör
uppdragsredovisningarna för behov av utökad finansiering. Uppdragsredovisningarna
hänskjuts därmed till budgetberedningen.
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§ 259
Remissvar - Rekommendation om finansiering av
nationell stödfunktion för utveckling av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. KS 2016-285

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Meddela SKL att Falkenbergs kommun inte ställer sig bakom den föreslagna
finansieringsmodellen utan anser att denna stödfunktion ska hanteras inom ramen
för kommunernas medlemsavgifter till SKL.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, Ekonomiavdelningen 2016-08-24
Socialnämnden 2016-08-24, § 125.
Socialförvaltningens, kvalitets- och utredningsavdelningen, remissvar.
Remisshandling - Meddelande och följebrev från styrelsen SKL nr 10/2016.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsen i SKL har beslutat rekommendera kommunerna att tillsammans
finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Remissvar skall vara SKL tillhanda senast 30 september 2016.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi i någon större omfattning. Beloppet för
Falkenberg är 15 100 kr per år i två år men principen att yrka på enskilda fonder är
olämpligt.
Totala beräknade kostnaden för SKL är 3,4 mkr per år under 2017-2018 och föreslås av
SKL att fördelas mellan kommunerna på samma sätt som medlemsavgiften.
Övervägande
Utan att ha synpunkter på huruvida en nationell stödfunktion är bra eller inte, är sättet att
finansiera den inte bra. SKL tar in medlemsavgifter från alla kommuner och styrelsens
uppdrag är att prioritera vad dessa bör användas till. Om vi utanför medlemsavgifterna ska
betala för olika uppslag som SKL finner lämpliga blir det svårt för oss att ha kontroll och
styrning över det som vi i Falkenberg vill prioritera.
Vi ställer oss därför inte bakom begäran om ytterligare finansiering till SKL.
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§ 260
Information - Detaljplan för kvarteren Transportören,
Svarvaren m fl i Smedjeholmsområdet. KS 2015-267
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen om detaljplan för kvarteren Transportören, Svarvaren m fl. till
protokollet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen 2016-08-23
Orienteringskarta
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen fick 2016-02-02, § 58 i uppdrag att ta fram ett förslag till
detaljplan. Då aktuellt område är fullt utbyggt ligger många av nycklarna hos
fastighetsägarna. Samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med FNAB ser att det finns
en möjlighet att starta planarbetet med en bredare dialog med verksamheterna i området.
Detaljplanen berör drygt 50 verksamhetsutövare och är arbetsplats för uppskattningsvis
300-320 personer. Då området är så pass omfattande önskar samhällsbyggnadsavdelningen
därför informera kommunstyrelsens arbetsutskott om ärendet innan dialog med
fastighetsägarna inleds.
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§ 261
Utbetalning av partistöd 2017 samt ändring av
indexuppräkning. KS 2016-31

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Utbetala partistöd för 2017, i enlighet med regler för kommunalt partistöd, till samtliga
partier som är representerade i kommunfullmäktige.
2 Informera partierna om att de underlag som lämnats in 2016 inte fullt ut uppfyller
kraven på särskild redovisning respektive granskningsrapport, varför motsvarande
material inte kommer att kunna ligga till grund för att erhålla partistöd kommande år.
3 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att under hösten 2016 sammankalla
partirepresentanter till ett informationsmöte för att tydliggöra formalian för partistöd
samt hur underlagen bör utformas.
4 Fastställa att uppräkning av partistödet från och med 2016 skall ske med KPIF-KS
index då SCB inte längre beräknar KPIX index som anges i de av fullmäktige fastställda
”Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun”.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-23
Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.
Moderata Samlingspartiet – balansräkning och resultaträkning, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse
Sverigedemokraterna – årsrapport, årsrapportkommentar
Vänsterpartiet – protokoll för årsmöte, bokslut, revisionsberättelse
Centerpartiet – resultaträkning, revisionsberättelse
Kristdemokraterna – redogörelse hur det kommunala partistödet använts,
granskningsrapport
Liberalerna – redovisning av kommunalt partistöd, revisionsberättelse, granskningsrapport
Socialdemokraterna – resultaträkning, revisionsberättelse
Miljöpartiet – redovisning av partistöd undertecknad av revisor
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. Det lokala
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Enligt reglerna
måste fullmäktige fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts
för sitt ändamål och hur redovisningen ska lämnas in. Vidare ska redovisningen granskas
av en av respektive parti utsedd granskare. Fullmäktige ska sedan årligen fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Enligt kommunallagen 2 kap. 11 § ska partiernas redovisning och
granskningsintyg lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter
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redovisningsperiodens utgång, dvs 30 juni. Av samma lagrum framgår att fullmäktige får
besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport i tid.
Den 24 juni 2014, § 110, fastställde fullmäktige Falkenbergs kommuns regler för
kommunalt partistöd. Av reglerna framgår att mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i
kommunallagen 2 kap 9 § (för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin).
Vidare framgår att det till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Av reglerna
framgår också att om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har
lämnat in handlingar innan 1 juli 2016. Vid genomgång av underlagen kan konstateras att
dessa i flera fall inte uppfyller kraven på redovisning och granskningsrapport enligt ovan.
Vid en jämförelse med handlingarna som lämnades in förra året så är de i flera fall
motsvarande de som nu inkommit. Kommunfullmäktige beslutade då, 2015-09-20, § 151,
att betala ut partistöd till samtliga partier.
Ekonomi
Partistödet består av ett ursprungligt grundbelopp på 35 000 kr per parti i
kommunfullmäktige och 37 900 kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige.
Stödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) 2014. Då
SCB inte längre beräknar KPIX kommer stödet from 2016 istället att räknas upp enligt
KPIF-KS, vilket enligt SCB är närmaste motsvarigheten. Beloppet är uträknat efter SKL
prognos över KPIF-KS index från cirkulär 16:17, 2016-04-28 och kommer att justeras efter
KPIF-KS faktiska utfall 2016. Procentuell förändring 2017 enligt prognosen är 1,5.
Partistödet uppgår till en totalkostnad på 2 279 884 kr för kommunen 2017. Det fördelas på
följande vis:
Parti
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderata Samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Partistöd
426 532 kr
114 154 kr
114 154 kr
114 154 kr
387 484 kr
738 909 kr
270 343 kr
114 154 kr

Övervägande
Av förarbetena till lagändringen anges bl.a. följande. Syftet med de nya reglerna kring
partistöd var att någon form av uppföljning av de kommunala partistöden bör ske, då
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utbetalningen innebär att offentliga medel överförs till enskilda organisationer. Inte minst
ansågs det vara ett berättigat intresse för kommunmedlemmarna att få ett visst mått av
insyn i hur skattemedel används. Så trots att kommunerna inte gör någon prövning av hur
partistödet använts bör det krävas att partierna redovisar användningen.
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att regelverket tillämpades första gången
2015 och att fullmäktige då beslutade att utbetala partistöd med utgångspunkt från de då
inlämnade underlagen. Vid genomgången i år har konstaterats att underlagen inte är helt
tillfyllest, även om flera av dem motsvarar det som gavs in förra året. Mot bakgrund av
detta, och oaktat formuleringen i kommunens regler för partistöd (att partistöd inte
utbetalas om korrekta underlagen inte lämnats in), bedömer kommunstyrelseförvaltningen
det som rimligt att utifrån de inlämnade underlagen föreslå kommunfullmäktige utbetala
partistöd till samtliga partier. Dock är det ytterst väsentligt att säkerställa att partierna
framöver får tydlig information kring vad för underlag som ska ges in samt hur de bör
utformas. Framöver accepteras inga avsteg från reglerna utan det krävs att fullständig
redovisning och granskningsrapport lämnas inom föreskriven tid för att utbetalning ska
ske.

10 (14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-30

§ 262
Överföring av centrala budgetmedel – justering av
budgetramar för löneökningar, m.m. KS 2016-133

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Centralt budgeterade medel för löneökningar samt uppräknade kostnader för köp av
verksamhet 2016 förs över till nämnderna med totalt 18 753 tkr enligt beslutsunderlag.
2 Nämndernas ramar 2017 justeras med ytterligare fyra månaders ökning för att uppnå
helårseffekt på 2016 års löneökning med totalt 3 459 tkr enligt beslutsunderlag.
3 Kommunstyrelsens budgetram minskas med 136 tkr, kommunstyrelsens
affärsverksamhet ökas med 53 tkr och tekniska nämndens budgetram ökas med 83 tkr
för att korrigera föregående tilldelning av löneökningar.
4 Kommunstyrelsens budgetram minskas med 1 414 tkr och kommunstyrelsens
affärsverksamhet ökar med 1 414 tkr för att korrigera föregående tilldelning av
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-24
Sammanställning nämndernas ramar 2016
Kompensation för löneökningar avtal 2016
Sammanfattning av ärendet
I budget 2016 har medel till löneökning avsatts centralt. I augusti kompenserades
nämnderna för samtliga fackförbund förutom kommunal, som då inte var klara med
avtalen. Nämnderna kompenseras i och med detta beslut för resterande löneökningar.
Löneavtalen för 2016 visar en generell löneökning med preliminärt 3,1 %. Beräkning av
budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till nämnderna för löneökning
under perioden maj till december. Denna kompensation uppgår till 6 918 tkr.
Löneökningen gäller från den 1 maj 2016. För att kompensera fullt ut nästa år måste
ytterligare fyra månaders ökning tillföras ramarna för 2017. Detta görs i samband med
budgetarbetet för 2017. Beloppet uppgår till 3 459 tkr.
Socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd får även kompensation för ökade kostnader
inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning samt vård- och omsorg.
Båda dessa verksamhetsområden är personalintensiva och kompenseras till 70 % med den
genomsnittliga löneökning som kommunen har. Denna kompensation avser helårseffekt
och uppgår till 11 835 tkr.
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Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar med 18 753 tkr från centrala
nämndsmedel avseende kompensation för löneökningar i nämnderna samt köpt verksamhet
på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Efter denna justering återstår 1 948 tkr av centrala nämndsmedel.
Utöver ovanstående fördelning finns ytterligare två justeringar med i detta beslut.
Kommunstyrelsens budgetram minskas med 136 tkr, kommunstyrelsens affärsverksamhet
ökar med 53 tkr och tekniska nämndens budgetram ökas med 83 tkr. Detta avseende
föregående kompensation för löneökningar, där fördelningen mellan nämnderna inte var
korrekt. Dessutom justeras 1 414 tkr mellan kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
affärsverksamhet för att korrigera fördelningen i tilldelningen av kapitalkostnader som
skedde i april.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomiska utfall. De medel som avsatts centralt
för att kompensera för löneökningar, köp av verksamhet samt höjda arvoden 2016 har varit
tillräcklig. Efter denna justering återstår 1 948 tkr i posten centrala nämndsmedel.
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§ 263
Årsredovisning och revisionsberättelse för
Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2015.
KS 2016-328

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan lämnas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens
förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan för år 2015. Enligt
dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet.
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§ 264
Förslag till sammanträdesdagar och tider för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2017

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen under 2017 enligt kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag
2016-08-30.
2 Sammanträdena börjar kl 08.30 om inte annat anges.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2017 enligt
kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag 2016-08-30.
Sammanträdena börjar kl 16.00 om inte annat anges.
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