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§ 351
Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar
och extraordinära händelser. KS 2016-450

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
2 Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
ersätter dokumentet Lednings- och informationsplan, antagen av kommunfullmäktige
2013-10-29 § 155, som därmed upphävs.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Sammanfattning av ärendet
Lednings- och informationsplanen utgör den plan som omnämns i Lag (2006:544)
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Planen har framtagits med beaktan av resultatet i kommunens Risk- och
sårbarhetsanalys – Falkenbergs kommun 2015.
Kommunens övergripande inriktningar och förutsättningar för krishantering beskrivs i
kommunens Styrdokument för krisberedskap 2016-2018, vilken är antagen av
kommunstyrelsen. I styrdokumentet anges bland annat att kommunen ska ha en väl
förberedd organisation som snabbt kan skapa lägesbild samt leda och samordna insatser så
att konsekvenserna begränsas.
Lednings- och informationsplanen utgör ett komplement till styrdokumentet. Här beskrivs:


Hur kommunen ska organisera sig under en samhällsstörning.



Hur kommunens organisation för samhällsstörningar koordineras, samverkar och
samordnar sina insatser samt säkerställer samband för att hantera en händelse.



Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som
disponeras vid en samhällsstörning.

Lednings- och informationsplanen specificerar ansvar, roller och uppgifter för dem som
ingår i kommunens organisation för hantering av samhällsstörningar. Kommunens mål är
att med stöd av planen upprätthålla samhällsviktigt verksamhet inom kommunens
geografiska områdesansvar vid samhällsstörningar samt värna skyddsvärden.
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Ekonomi
Ärendet medför kostnader för utbildning och övning som till stor del täcks av statlig
ersättning. Ärendet medför även resurskostnader i form av arbetstid från kommunens
förvaltningar, bolag och förbund.
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§ 352
Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
KS 2016-421

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna med föreslagna revideringar.
2 Föreskrifterna gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-11, § 54
Ändringsförslag FFS 1.3
Sammanfattning av ärendet
Lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har 2016-10-11 beslutat föreslå fullmäktige att anta revideringar i de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Revideringarna rör ett borttagande av tillståndskravet
enligt 2 § och rubrikförtydligande enligt 5 § i hälsoskyddsföreskrifterna. Vad
tillståndskravet beträffar anser nämnden att paragrafen ej uppfyller någon väsentlig
funktion då det gäller djurhållning inom detaljplanelagt område, vilket sällan föranleder
olägenheter. Om olägenheter ändock skulle uppstå finns stöd i miljöbalken för erforderliga
åtgärder.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och föreslår därmed
att de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna med föreslagna revideringar fastställs.
Yrkande
Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 353
Information – Ventilationskontroller – statusläge och åtgärder.
KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Information om ventilationssituationen i kommunala byggnader, förfarandet av
ventilationskontroller och exempel kring vilka åtgärder som kan vidtas om behov av
förbättringar föreligger.
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§ 354
Översyn av geografiska områden som ska betecknas
som sammanhållen bebyggelse. KS 2016-440

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att göra en översyn av vilka geografiska
områden i Falkenbergs kommun som ska betecknas som sammanhållen bebyggelse,
med stöd i plan- och bygglagen.
2 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att lämna förslag på nya
områdesbestämmelser av ytor utanför detaljplanelagt område och förteckna de områden
som kan vara aktuella för bygglovsbefriade åtgärder eller ökad bygglovsplikt.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Bygglovsnämnden 2016-10-20, § 1271
Sammanfattning av ärendet
Bygglovsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen göra en översyn av vilka
geografiska områden i Falkenbergs kommun, särskilt utmed kusten, som ska betecknas för
vad plan- och bygglagen (PBL) anger som sammanhållen bebyggelse. Anledningen till att
bygglovsnämnden anser att en översyn är påkallad är att det för tillfället finns stora
områden som betecknas som sammanhållen bebyggelse, men som är glest bebyggda och
således ej uppfyller PBL:s definition av begreppet. Konsekvenserna av en sådan
felskattning, som bygglovsnämnden konstaterar föreligger, riskerar att leda till att
fastighetsägare i dessa områden uppmanas att söka och bekosta bygglov för vad som
egentligen är bygglovsbefriade åtgärder. Felskattningen beror enligt bygglovsnämnden på
nya plan- och bygglagar samt en vilja till bättre kontroll över vad som byggs utanför
detaljplanelagt område.
Vidare beslutade bygglovsnämnden föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt
samhällsbyggnadsavdelningen att besluta om områdesbestämmelser för områden utanför
detaljplanelagt område där det önskas begränsningar av bygglovsbefriade åtgärder eller
ökad bygglovsplikt.
Ekonomi
Information om hur ekonomin kommer att påverkas av förslaget återkommer längre fram i
samhällsbyggnadsavdelningens beslutsförslag.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar bygglovsnämndens beslut om att föreslå att
kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av områden i kommunen som ska betecknas
enligt vad PBL anger som sammanhållen bebyggelse, vilket ej anses tillfredsställande i
dagsläget. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar åt
samhällsbyggnadsavdelningen att se över vilka geografiska områden i Falkenbergs
kommun som ska betecknas som sammanhållen bebyggelse med stöd i PBL, samt
framtagande av områdesbestämmelser av ytor utanför detaljplan för översyn av
bygglovsbefriande åtgärder eller ökad bygglovsplikt.
Yrkande
Claës-L Ljung (M) yrkar att samhällsbyggnadsavdelningen ska uppdras att förteckna de
områden som kan vara aktuella för bygglovsbefriande åtgärder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claës-L Ljungs (M) ändringsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Claës-L Ljungs (M) yrkande.

8 (30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-15

§ 355
Information – Samordnade varutransporter. KS 2016-3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Information om samlad varudistribution och Falkenbergs kommuns befintliga
livsmedelstransportering.
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§ 356
Förstudie - Strukturerad medborgardialog.
KS 2016-216

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna till protokollet att förstudierapporten om strukturerad medborgardialog är
redovisad och överlämnad till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande om hur
arbetet med medborgardialog kan stärkas och utvecklas som ett verktyg för ökad
öppenhet och demokrati i Falkenbergs kommun.
2 Förstudien läggs till kommunchefen för fortsatt hantering.
Beslutsunderlag
Förstudierapport Strukturerad medborgardialog i Falkenbergs kommun, 2016-09-28
Sammanfattning av ärendet
En förstudierapport har tagits fram på beställning av kommunchefen. Rapporten syftar till
att skapa ett underlag för att se vidare på hur Falkenbergs kommun kan förhålla sig till
medborgardialog. Medborgardialog är ett sätt att skapa delaktighet och förbättra relationen
mellan kommunen och dess invånare. Det är även ett sätt att effektivisera verksamheten på
och använda för att skapa bättre beslutsunderlag. I Falkenbergs kommun finns både viljan
och ambitionen att förbättra dialogen med invånarna men överlag saknas ett strategiskt
tankesätt kring arbetet.
Ekonomi
Rapporten påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Underlaget till förstudierapporten är samtal med förvaltningscheferna, kommunstyrelsens
arbetsutskott samt representanter från förvaltningarna.
Slutsatsen av förstudiearbetet visar att det behövs en struktur för medborgardialogen om
Falkenbergs kommun vill utveckla detta arbete vidare. Detta innefattar bland annat att
medborgardialoger i kommunen ska planeras med tydligt syfte, bestämda förväntningar
och plan för hur resultatet ska hanteras och hur återkoppling ska göras. Det innebär att det
finns en struktur för medborgardialoger med invånare istället för att fokus enbart ligger på
att genomföra aktiviteter. Strukturen innebär främst att syfte och planering bestäms först
och att aktiviteter med invånare planeras utefter det istället för tvärtom. Utan struktur och
planering är risken att medborgardialoger inte används för att verkligen lyssna in och
inbjuda till deltagande, utan istället syftar till att legitimera kommunen och det arbete som
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görs. Om detta sker kan det vara så att invånare bjuds in i frågor som egentligen inte är
påverkansbara och istället skapar missnöje och besvikelse.
Utan strukturerad planering riskerar även medborgardialoger att bli otydliga och
svårhanterliga, både internt och externt, eftersom syftet och hanteringen av resultatet inte
är klargjort i förväg.
Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer för det vidare arbetet, som presenteras
utan inbördes ordning. Förhoppningen från kommunstyrelseförvaltningen är att
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott kan använda rapporten som underlag för att
fundera över vidare arbete för att stärka och utveckla Falkenbergs medborgardialog.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att förstudien ska läggas till kommunchefen för fortsatt
hantering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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§ 357
Utdelning 2017 från Falkenberg Energi AB till
Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Befullmäktiga bolagstämman i Falkenberg Energi AB att fatta beslut om utdelning om
31 mkr till Stadshus AB våren 2017 baserat på balansräkningen i Falkenberg Energi AB
per 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-08
Beslut KF 2015: § 190 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus
AB.
Sammanfattning av ärendet
Efter presentation av uppdraget god ekonomisk hushållning inför kommunstyrelsen
2015-09-08 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten för utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av
gällande ägardirektiv och avkastningskrav.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 att under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31
mkr från Falkenberg Energi AB till Stadshus AB som vidareutdelas till Falkenbergs
kommun. Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018. Innan
beslut om utdelning fattas på bolagstämman 2017 och 2018 ska fullmäktige ge
bolagstämman mandat att fatta beslut om utdelning 2017 respektive 2018.
Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen, när Stadshus AB vidareutdelat 31 mkr till kommunen,
kan minska sin planerade upplåning motsvarande mycket och därmed minska
räntekostnaderna.
Övervägande
Efter att ha analyserat Falkenberg Energi AB:s prognos för tertial 2 2016 finns det inga
hinder för bolaget att dela ut 31 mkr 2017.
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§ 358
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
m fl lagar. KS 2016-37

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-09-30 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-04
Socialnämnden 2016-10-25, § 164
Socialförvaltningen, Rapport – ej verkställda beslut, 2016-09-30
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar ej kommunens ekonomi.
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§ 359
Ändring av bolagsordningar för de kommunala helägda
bolagen – införande av vice ordförande. KS 2016-447

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ersätta nuvarande lydelse Styrelse § 8 stycke två i Falkenbergs Stadshus AB:s
bolagsordning samt § 7 stycke två i Falkenbergs Bostads AB:s, Falkenberg Energi
AB:s, Falkenberg Energihandel AB:s, Falkenbergs Näringsliv AB:s, Falkenbergs
Vatten- och Renhållnings AB:s samt Destination Falkenberg AB:s bolagsordningar
med: Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den
första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats,
intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning
Falkenbergs Bostads AB:s bolagsordning
Falkenberg Energi AB:s bolagsordning
Falkenberg Energihandel AB:s bolagsordning
Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB:s bolagsordning
Destination Falkenberg AB:s bolagsordning
KF 2016-10-25, § 223
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-25, § 223 att återinrätta vice ordförande i de av
kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i bolagsdokumenten beslutats
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att
dels ta fram förslag till nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna
förslag till kommunfullmäktige vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Förslag till arvodering kommer att beredas av arbetsgivarutskottet och beslutas i ett separat
ärende.
Beslutet att införa vice styrelseordförande avser kommunens helägda bolag; Falkenbergs
Stadshus AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel
AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB samt
Destination Falkenberg AB.
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För att införa vice ordförande i de helägda kommunala bolagen krävs en ändring av
bolagens bolagsordningar Styrelse § 7 stycke 2 (Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg
Energi AB, Falkenberg Energihandel AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs
Vatten- och Renhållnings AB samt Destination Falkenberg AB) alternativt § 8 stycke 2
(Falkenbergs Stadshus AB).
Nuvarande lydelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. Om ordförande avgår i
förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny
ordförande.
Ny föreslagen lydelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av
den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
För det fall kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag kommer därefter, vid
samma möte, förättas val av vice styrelseordförande.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 360
Redovisning av uppdrag - utreda utökat antal
solcellspanelladdare för elbil. KS 2014-117

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Hantera frågan inom ramen för den plan för utbyggnad av laddinfrastruktur i
Falkenbergs kommun som har tagits fram enligt Planeringsförutsättningar 2017-2019.
2 Anteckna att uppdraget är återrapporterat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-26
Kommunfullmäktige 2015-12-15, § 202
Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbilar, 2014-03-04
Uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019, avsnitt Utveckling av användandet
av elbilar och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Agneta Åkerberg (C) och Stig Agnåker (C) lämnade in en motion 2014-03-04 i vilken de
föreslår att Falkenberg Energi AB (FEAB) ska uppdras att se över vilka alternativ det finns
att använda solcellspaneldrivna laddstationer för elbilar i Falkenbergs kommun, samt
att FEAB i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen tittar på möjlig placering av
solcellspaneldrivna laddstationer. Motionärerna menar att det är önskvärt att
elbilsanvändandet ökar och att det är en brist på laddstationer i kommunen, aktiviteten är
vidare viktig för att vi skall uppnå våra mål, samt att visa att man är en miljökommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-15 att ärendet överlämnas till
hållbarhetsberedningen som i samarbete med FEAB utreder frågan och se över vidare
behandling.
Ekonomi
I uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019 redovisas att kostnaden för att
etablera en laddinfrastruktur för att serva cirka 100 elfordon inom kommunens egen
fordonsflotta bedöms kosta cirka två miljoner under en treårsperiod. Detta skall ses
gentemot minskade driftkostnader och serviceförvaltningens samlade bedömning är att
kostnaderna för bilinnehavet under den period fordonen används i kommunen, cirka fem
år, inte kommer att höjas mer än marginellt jämfört med alternativ med konventionella
drivmedel.
För publika laddare kommer FEAB att stå för utbyggnaden, i samråd med kommunen
gällande placering och teknik, kostnaderna för denna satsning är inte fastslagen i dagsläget.
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Övervägande
Frågan om laddinfrastrukturen i Falkenbergs kommun och elfordonens roll i det framtida
transportsystemet är mycket viktiga och bör hanteras utifrån en central plan för att säkra att
åtgärderna får maximal effekt över tid. Solcellspanelladdare kan vara en del i denna
infrastruktur men frågan bör ses i ett bredare perspektiv. Soldrivna laddstationer finns med
i den plan som är framtagen för laddinfrastruktur tillsammans med FEAB och möjligheten
att använda sig av lokala produktionsmetoder som solceller kommer att utvärderas vid
varje byggnationstillfälle.

17 (30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-15

§ 361
Motion om namnändring av kommunala handikapprådet.
KS 2014-472

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen då det dels inte finns någon enhetlig terminologi från begreppet
handikapp och dels saknas vilja till namnbyte från handikapprådet själv.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-02
Motion om namnändring av kommunala handikapprådet, 2014-12-17
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 102
Socialnämnden 2016-10-26, § 159
Socialnämnden 2016-02-24, § 24
Kommunala handikapprådet 2015-09-17, § 28
Sammanfattning av ärendet
Jan Berge (MP) har inkommit med en motion om att Falkenbergs kommun ska se över
namnformuleringen av kommunala handikapprådet, eftersom begreppet handikapp inte
längre anses vara tidsenligt. Då det finns flera kommuner som ändrat namn på rådet menar
motionären att Falkenbergs kommun ska se över namnformuleringen av rådet i syfte att
ändra det.
Socialnämnden har 2016-02-24 yttrat sig med underlag från bland annat kommunala
handikapprådet och förmedlar därefter ett yttrande om att Falkenbergs kommun tillsvidare
bör avvakta med en eventuell namnändring av kommunala handikapprådet. Yttrandet
motiveras bland annat av att begreppet handikapp fortfarande används i samtliga namn på
kommunala och regionala råd i Hallands län. Utöver det har begreppsförändringen från
handikapp till funktionsnedsättning ännu inte slagit igenom, vilket följaktligen kan riskera
missförstånd.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-26 att återremittera ärendet till socialnämnden för
att överväga frågan ytterligare. Socialnämnden har därefter, 2016-10-26, inkommit med ett
nytt yttrande där det framgår att nämndens uppfattning inte förändrats mot tidigare antaget
yttrande.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar åter igen socialnämndens mening, som grundar sig i
kommunala handikapprådets yttrande, att en namnändring av handikapprådet riskerar att
bli problematisk då rådets nuvarande namn är etablerat och enhetligt i många kommuner
och i hela Hallands län. Uppenbarligen bedöms en namnändring idag leda till mer
missförstånd än vad det bidrar till en bättre tillvaro för personer med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelseförvaltningen förstår kommunala handikapprådets viljeyttring att det är
mer gynnsamt att lägga vikt vid rådets arbete för att synliggöra och tillgängliggöra de
funktionsnedsattas situation, snarare än att genomgå namnbyte.
Då kommunala handikapprådet inte själva anser det motiverat att byta namn, bedömer
kommunstyrelseförvaltningen det som svårt att gå emot rådets vilja då det för tillfället inte
är mer påkallat. Istället kan det vara klokt att låta ett namnbyte växa fram när tiden är mer
mogen, framförallt av de som direkt berörs av rådet och dess arbete. Då socialnämnden
beretts möjlighet att överväga frågan vid två tillfällen under året stärks argumentationen
ytterligare. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör avslås.
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§ 362
Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till att ordningsregler för trygghet och studiero tas fram
på varje skola i kommunen enligt skollagen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-10
Motion från Filip Bertilsson (M), 2016-02-16
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23
Sammanfattning av ärendet
Filip Bertilsson (M) har lämnat in en motion om att det behövs riktlinjer som
begränsar mobiltelefonanvändning i all kommunal grundskola och gymnasieskola i
Falkenbergs kommun. Motionären vill att det i riktlinjerna ska framgå att
undervisningstiden ska vara fri från mobiltelefonanvändning. Motionären hänvisar till
forskning som visar att mobiltelefonanvändning under lektionstid påverkar elevers
koncentrationsförmåga negativt och att skolor med förbud har fått höjda studieresultat.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget och förklarar att de anser att det
är upp till varje grundskola och gymnasieskola att besluta om ordningsregler som rör den
egna undervisningen och att det inte krävs ytterligare riktlinjer utöver ordningsreglerna.
Vidare menar nämnden att god koncentrationsförmåga och tillfredställande studieresultat
skapas med hjälp av andra åtgärder än teknikförbud.
Ekonomi
Motionen påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att de ordningsregler som varje skola upprättar i
enlighet med kap 5. 5 § skollagen, är tillräckliga riktlinjer för att reglera arbetsmiljön för
eleverna så att de kan få en trygg miljö och studiero.
Mobiltelefoner kan användas som pedagogiska verktyg, samtidigt som de kan missbrukas i
andra syften. Idag står mobilförbud på lektionstid redan inskrivet i flera av Falkenbergs
skolors ordningsregler. Barn- och utbildningsnämnden anser dock att det ska vara upp till
rektor på respektive skola att ta beslutet om ett sådant förbud istället för att ha ett generellt
förbud. Ordningsreglerna tas idag fram av lärare och elever gemensamt och även föräldrar
är välkomna att vara med i det arbetet. På så sätt förankras det och blir ett gemensamt
ställningstagande för hur undervisningen ska bedrivas.
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Barn- och utbildningsförvaltningen har inte tagit fram respektive ordningsregler för varje
skola för handläggningen av motionen, eftersom detta är ett mer omfattande arbete, men
möjligheten finns att ta del av varje skolas egna ordningsregler och i dessa se hur varje
enskild skola ställer sig till mobilförbud utifrån förhållandena på just den skolan.
I sammanhanget ska dock nämnas att Skolverket i en ny rapport från april 2016 har
föreslagit att varje skola ska ha en gemensam strategi för hur digitala medier används på
lektionstid. Detta är något som ska göras för att kunna garantera studiero och ordning i
klassrummet. Några konkreta åtgärder utifrån förslaget har inte vidtagits än, men
utbildningsministern har uttalat sig positiv till förslaget. Däremot så finns det ett beslut från
Skolinspektionen från 26 februari 2009 som säger att det inte är möjligt att generellt
förbjuda mottagande eller användande av mobiltelefoner på skolans område, utan att
sådana förbud måste bygga på frivillighet och ska vara upp till varje skola att besluta om.
Sammanfattningsvis finns det anledning till att kontinuerligt se över mobiltelefonanvändningen i skolorna för att eleverna ska få en bra arbetsmiljö, men i Falkenbergs
kommun görs detta redan på varje skola i dess ordningsregler. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens åsikt att detta även fortsatt bör
ligga på varje rektor att ansvara för, så länge skollagen och nationella riktlinjer inte ändras,
och föreslår därför att motionen avslås.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) och Georgia Ferris (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Claës-L Ljung (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Claës-L
Ljungs (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Claës-L Ljung (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 363
Motion om att ansöka om att bli försökskommun för
sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.
KS 2016-151

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-01
Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V), inlämnad 2016-03-29
Yttrande från valnämnden 2016-06-29
Utdrag från Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden SOU 2016:5 sidor 553-558
Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att Falkenbergs
kommun ska ansöka om att bli försökskommun som ger rösträtt från 16 års ålder vid
kommunalvalen 2018 och 2022. Möjligheten att ansöka om att bli försökskommun med
sänkt rösträttsålder vid de två kommande valen är ett förslag som lyftes i den statliga
offentliga demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! från 2016.
Valnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar bland annat att de tolkar sitt
uppdrag som att innefatta att verka för ökat valdeltagande. De ser inte att en
försöksverksamhet som den som motionärerna föreslår skulle påverka valorganisationen
nämnvärt, men förklarar samtidigt att ekonomin skulle behöva utredas vidare och att
frågan om resurser beror på vilken ambitionsnivå kommunen vill lägga sig på i frågan.
Nämnden menar att en sänkt rösträttsålder skulle öka valdeltagandet och är positiv till att
Falkenberg skulle kunna ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder, under
förutsättning att förslaget om detta mynnar ut i en försökslagstiftning.
Ekonomi
Att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder, förutsatt att förslaget om
detta förverkligas efter beslut i Sveriges riksdag, borde inte innebära någon kostnad för
kommunen. Men det är i dagsläget för tidigt för att göra några ekonomiska beräkningar om
motionens förslag.
Övervägande
Motionen handlar om ett förslag som ännu inte är beslutat om av riksdagen. När
kommunstyrelseförvaltningen tog kontakt med Kulturdepartementet i oktober 2016
förklarades att remissvaren gällande demokratiutredningen bearbetas för tillfället och
eventuella förslag till ny eller förändrad lagstiftning som utredningen tar upp kommer att
behandlas framöver, troligtvis under 2017. Därför måste det beslut som tas om motionen
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gälla endast under förutsättning att det även beslutas av riksdagen att på försök sänka
rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen för ett antal kommuner, liksom valnämnden
påpekar i sitt yttrande.
Utifrån dessa ovanstående förutsättningar så konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att
frågan om ungas delaktighet och inflytande är en fråga som blir allt viktigare och allt mer
uppmärksammad, både i Falkenberg och nationellt. Bland annat presenterade kultur- och
fritidsförvaltningen för fullmäktige i oktober 2016 en utredning om ungas delaktighet och
hur kommunen kan jobba vidare med den frågan. I nämnda demokratiutredning som
motionärerna hänvisar till finns ett långt kapitel om ungas delaktighet och betydelsen av att
denna förbättras i Sverige generellt. Förslaget om att på försök låta kommuner sänka
rösträttsåldern till 16 år motiveras med att det är ett sätt att ta vara på ungdomars
engagemang inom den representativa demokratin på ett bättre sätt. Utredningen konstaterar
att det finns ett tillräckligt stort antal kommuner som är intresserade av en
försöksverksamhet för att det skulle bli möjligt att genomföra. Falkenbergs kommun fick
utredningen på remiss under våren 2016 och i remissvaret i gällande fråga svarade
kommunen följande:
Falkenbergs kommun anser att det är positivt med försöksverksamhet för de kommuner
som så önskar. Det kan vara bra att testa för att se vad det leder till. Samtidigt tror inte
Falkenbergs kommun att ett försök med sänkt rösträttsålder kommer åt problemet med lågt
politiskt deltagande bland unga, utan att det är av vikt att unga även får bra
samhällsutbildning och tillåts vara med i sammanhang där de kan få känna ansvar,
delaktighet och få känslan av att det de gör har betydelse.
Utifrån ovanstående yttrande finns inget som talar för att Falkenbergs kommun inte borde
ansöka om att bli försökskommun om intresse finns för det. Ungdomsdemokratin behöver
stärkas och om regeringen ser att försök med sänkt rösträttsålder är en bra metod för att
åstadkomma det så föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Falkenbergs kommun kan
ställa sig positiv till det och visa att frågan är viktig genom att ansöka om att bli
försökskommun för sänkt rösträttsålder från 16 år vid kommunalvalen 2018 och 2022.
Detta under förutsättning att ett lagförslag om försöksverksamheten godkänns av riksdagen
framöver.
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Yrkande
Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Mari-Louise Wernersson (C), Claës-L Ljung (M) och Georgia Ferris (KD) yrkar avslag på
kommunstyrelseförvaltningens förslag och att motionen ska avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Mari-Louise
Wernerssons (C) med fleras yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
Mari-Louise Wernerssons (C) med fleras yrkande.
Reservation
Per Svensson (S) och Rebecka Kristensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 364
Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera motionären om att kommunen redan begär registerutdrag ur
belastningsregistret i de fall lagstiftning så kräver.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska begära utdrag från belastningsregistret vid
nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-31
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2015-11-20.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27, § 2.
Yttrande från socialnämnden 2016-03-29, § 36.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24, § 179.
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-31, § 97.
Sammanfattning av ärendet
Motionären skriver i sin motion att man skall kräva obligatoriskt utdrag ur
belastningsregistret för all personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola,
vård och omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inlämnat
yttranden över motionen.
Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras registerutdrag i lag om registerkontroll
av personer vid vissa boenden som tar emot barn samt i lag om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. En person får inte anställas, erbjudas
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande om inte registerutdrag kontrollerats. Av
socialnämndens yttrande framgår att nämnden följer gällande lagstiftning. Utöver de krav
lagen ställer kräver nämnden registerutdrag vid anställning av en person som ska utföra
arbetsuppgifter som i hög grad består av personlig kontakt med barn. Det kan t.ex. handla
om handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn eller andra ärenden rörande
barn och unga.
Av skollagen 2 kap 31 § framgår att den som erbjuds en anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i skollagen 25 kap, ska
lämna ett registerutdrag till den som erbjuder anställningen. Det utdrag som lämnas får
vara högst ett år gammalt. Den som inte lämnat registerutdrag får inte anställas.
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Kravet på registerutdrag gäller all personal som arbetar eller praktiserar i verksamheten,
även t.ex. rektorer, syokonsulenter, administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare,
kökspersonal m.fl. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som
ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande
samt deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas inte av regleringen i 2 kap. 31 §
skollagen. Arbetsgivaren kan dock kräva in ett utdrag ur belastningsregistret även vid
anställning i gymnasieskolan med hänvisning till lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn. Denna lag kan alla arbetsgivare hänvisa till när det gäller
verksamhet där personer ska arbeta med barn.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande från den 28 januari 2016 att nämnden
följer skollagens krav på registerutdrag. Krav ställs på registerutdrag i enlighet med 2 kap.
31 § skollagen. Krav ställs inte på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet.
Vid kommunsstyrelsens arbetsutskotts möte den 24 maj 2016 uppkom frågor kring varför
barn- och utbildningsnämnden inte ställer krav på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget.
Kommunstyrelseförvaltningen kontaktade barn- och utbildningsförvaltningen och bad om
en motivering. Den 31 augusti 2016 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att rutin ska införas så att utdrag från
belastningsregistret begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden framgår att man följer
gällande lagstiftning avseende utdrag ur belastningsregistret och att man i vissa fall även
går utöver det lagen kräver. Barn- och utbildningsförvaltningen anser även att
kommunfullmäktige ska besluta att rutin ska införas så att utdrag från belastningsregistret
begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola. Att ställa
krav på ytterligare kontroller anses inte påkallat.
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§ 365
Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer
av laddstolpar för elbilar. KS 2016-305

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillsyrka kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att frågan gällande laddstolpar i Falkenbergs kommun behandlas inom
ramen för den laddplan som är framtagen och lämnad för beslut till budgetberedningen.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-010-18
Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar, 2016-07-12
Uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019, avsnitt Utveckling av användandet
av elbilar och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Björn Boräng har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska finnas fler
kommunala laddstolpar för elfordon som är tillgängliga för allmänheten. Det ska vara
möjligt att snabbladda, semi-ladda och använda långsam laddning. Priserna för laddning
föreslås vara kraftigt reducerade i jämförelse med kommersiella alternativ.
Ekonomi
Kostnader för tänkta åtgärder är redovisade i planen och dessa kommer att bedömas av
budgetberedningen respektive FEAB:s styrelse.
Övervägande
Hållbarhetskontoret anser att laddinfrastruktur är ett verktyg för att nå nationella och lokala
mål gällande hållbara transporter har behandlats i samband med den laddplan som är
framtagen. Planen berör både laddstolpar tillgängliga för allmänheten och de som syftar till
att underhålla den kommunala fordonsflottan. Under förutsättning att planen genomförs
kommer antalet laddstolpar i kommunen öka under den kommande 3-årsperioden.
Förslaget som presenteras i uppdragsredovisningen av planförutsättningarna innebär att
FEAB ska bygga minst tre publika laddstolpar per år mellan 2017-2020. Dessa kommer att
placeras på strategiska platser, huvudsakligen i centralorten. Exempel på förslag till
placering är gymnasieskolan, Skrea Strand och den nya arenan. Tekniken för dessa stolpar
kommer att anpassas till placeringen – vid platser där personer kan förväntas vistas längre
tider är behovet av snabbladdare mindre, vid strategiska platser utmed de större vägarna är
behovet större.
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Kommunen kommer också att bjuda in till samarbete med andra aktörer som är
intresserade av att bygga ut laddinfrastrukturen för att samordna och stötta insatserna.
Gällande betalsystem för de publika laddstolparna ser FEAB på olika lösningar med
ambitionen att hitta en som dels är enkel att använda för alla som vistas i kommunen,
besökare, medborgare och andra, men även att det blir ett prisvärt alternativ med ett lågt
pris i jämförelse med konventionella drivmedel.
För att nå de nationella miljökvalitetsmålen och regeringens ambition om ett fossilfritt
transportsystem behöver betydande åtgärder genomföras på eller nivåer i samhället,
kommunernas roll i detta är central både genom att föregå som ett gott exempel och visa på
väl fungerande hållbara lösningar såväl som att bidra mer direkt med utbyggnad av
infrastruktur och spridande av kunskap. Med tanke på Sveriges mycket låga utsläpp från
elproduktionen är elfordon en nyckelkomponent. Antalet elfordon i Sverige och
Falkenberg ökar och antas komma att utgöra en betydande del av fordonsflottan inom en
relativt snar framtid. Samlat gör detta att satsningar på laddinfrastruktur är en viktig fråga
och den laddplan som är framtagen är en grund för det fortsatta arbetet. Därmed föreslår
utvecklingsavdelningen att medborgarförslaget ska anses behandlat.
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§ 366
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps
strand. KS 2016-158

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse medborgarförslaget behandlat då kultur- och fritidsnämnden beslutat att göra en
översyn av strandplanen som eventuellt kan resultera i en ny lösning för hundbadet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-04
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps strand, 2016-04-05
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18, § 51
Strandplan för Falkenbergs kommun, 2012-02-28
Sammanfattning av ärendet
Lars-Åke Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att nuvarande plats som är
avsedd för hundbad vid Ugglarps havsbad bör flyttas till en plats mellan Döingeberget och
Trossnäsberget i Ugglarp. Förslagsställaren menar att hundbadet för med sig en del besvär
för övriga badgäster, bland annat då strandtoaletternas placering påtvingar badgäster att
passera hundbadet för toalettbesök. Vidare anser förslagsställaren att hundägarna sällan
respekterar den avsedda platsen för hundbad och att de lösspringande hundarna åsamkar
skada för reproduktionen av fågelarter som häckar i området.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att en eventuell omplacering av
befintligt hundbad innebär ett större översynsarbete av gällande strandplan, vilken är
beslutad och antagen av kommunfullmäktige. Planen beskriver bland annat vilken service
och utrustningsnivå de olika stränderna i Falkenbergs kommun ska erbjuda. Vid en
revidering av planen erfordras bland annat en bred synpunktsinhämtning för att ta hänsyn
till olika perspektiv och dialog med berörda markägare. Nämnden delar emellertid
förslagsställarens uppfattning om att det föreligger ett behov av översyn kring
användningen av strandremsorna i kommunen, vilket har föranlett kultur- och
fritidsnämnden att uppdra åt förvaltningschefen att göra en översyn av gällande strandplan.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens önskemål om en annan, mer
avskild, plats för hundbadet i Ugglarp för hänsyn till de badgäster som upplever bekymmer
med strandvistelsen på grund lösspringande hundar och upplevelsen av att hundägare inte
respekterar den plats som avses för hundbad. För alla badgästers trevnad är det av stor vikt
att det finns ett hänsynstagande och förståelse för varandras behov och åsikter.
Dock är det inte möjligt att i dagsläget varken flytta hundbadet till den plats som
förslagsställaren anger i medborgarförslaget, eller ta ställning till idén om en sådan flytt.
Kultur- och fritidsnämnden redogör i sitt yttrande för att det exempelvis krävs revideringar
i gällande strandplan innan det går att ta ställning till om hundbadet ska flyttas, och vilken
plats som i så fall är aktuell. Det innebär att det föreligger en problematik att föregripa
arbetet med översynen av strandplanen genom att separat ta beslut om hundbadets framtid.
Alternativa lösningar mot dagens utbud av hundbad och övriga plaster för bad av olika slag
bör hanteras som en helhet för bästa möjliga resultat för alla parter. Vid kontakt med
kultur- och fritidsförvaltningen framgår att behandling av strandplanen och eventuella
förslag på revideringar i ordningsstadgan kan ske tidigast vintern 2017.
Då kultur- och fritidsnämnden tagit till sig av medborgarförslagets andemening och
uppdragit förvaltningschefen att göra en översyn av strandplanen anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör anses behandlat.
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