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§ 139
Allmänhetens frågestund. KS 2013-371
Följande frågor ställs av kommunmedlemmen Harry Staaf:
-

Hur många nybyggda lägenheter/småhus har färdigställts den senaste
femårsperioden i kommunen?

-

Hur många av dessa finns uppskattningsvis öster om motorvägen?

Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson (C) svarar att det rör sig om ca
1500 lägenheter/småhus, varav ett 50-tal ligger öster om motorvägen.
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§ 140
Information om medarbetarenkät.
Sandra Johansson, personalkonsult på arbetsgivarenheten, redogör för utfallet av 2013 års
medarbetarenkät. I de flesta avseenden har kommunens personal en positivare
frågeställningarna jämfört med tidigare genomförda enkäter. Fokus ligger nu respektive
avdelning att finna förbättringsåtgärder där resultaten inte varit tillfredsställande.
Förändringarna hanteras av förvaltningarna och syftar till att skapa förutsättningar för en
bättre arbetsplats och verksamhet. Enkäten återkommer vart annat år och är ett mått på hur
personalen upplever kommunen som arbetsgivare och arbetsplats.
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§ 141
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2013-34
Sara-Lena Bjälkö (S) fråga till Dahn Persson (S) om uttalande som gjorts i Hallands
Nyheter kring etablering av friskolor. Dahn Persson svarar vid sammanträdet.
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§ 142
Anmälan av motioner.
Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om att förbjuda tiggeri på allmän plats. KS 2013-347
Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om att bredda väg 154 vid Ulvsbo. KS 2013-348
Sara-Lena Bjälkö (SD); Motion om att byta ut ordet främlingsfientlighet till
värdegrundsarbete inom skolans kulturella arbete. KS 2013-349
Lars Fagerström (FP); Motion om att undersöka förutsättningar för att införa möjligheten
till ungdomsavtal. KS 2013-333
Lars Fagerström (FP); Motion om att undersöka möjligheterna att ta del av extra statliga
medel för att öka elevers möjlighet att nå målen. KS 2013-335
Daniel Bernhardt och Georgia Ferris (KD); Motion om att anordna adekvat utbildning för
nämndemän. KS 2013-336
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§ 143
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. KS 2013-330
Medborgarförslag om cykelväg Falkenberg-Årstad och utmed Ätran till Vessigebro samt
båtturer till Långasand/Ugglarp. KS 2013-337
Medborgarförslag om att tillämpa samma regler som Riksdagsförklaringen gällande svar
på brev och frågor inom 2 veckor. KS 2013-344
Medborgarförslag om möjlighet att rösta via dator i alla omröstningar. KS 2013-350
Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. KS 2013-363
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§ 144
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer föreligger vid dagens sammanträde.
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§ 145
Motion om en halländsk större scen i det s.k. höglagret inom kv
Bacchus. (AU § 279, KS § 210) KS 2013-139
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Ställa sig positiv till idéerna bakom en halländsk större scen, såsom presenterats i
aktuell motion.
2 Uttala att det inte ankommer på kommunen att utreda de faktiska förutsättningarna för
att genomföra projektet.
3 Anteckna att Destinationsbolaget ska delges kommunens behandling av ärendet.
4 Motionen ska därmed anses behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Ingemar Johansson (C) om en halländsk större scen 2013-03-26.
Yttrande från Falkenbergs Näringsliv AB 2013-06-11.
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, § 36, 2013-06-04.
Yttrande från stadsbyggnadskontoret, 2013-05-23.
Sammanfattning av ärendet
Motionären har visioner om en större arrangemangs-, evenemangsscen för hela Halland vid
”höglagret” på företaget LTN:s område. Scenen skulle enligt motionären syfta till att gagna
teater, opera, revyer, konserter och konferenser och rikta sig till större publiktillställningar.
Motionären tänker sig det nybildade destinationsbolaget som motor, men att investeringen
görs utan skattemedel tex genom att ett evenemangsbolag hyr lokalerna på längre kontrakt.
Motionären har varit i kontakt med fastighetsägaren (LTN) och branschfolk och anger
positiva reaktioner.
Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige ska ställa sig positivt till projektet, samt
att kommunen ska åta sig att bli motor i projektet.
Kommunkansliet har begärt in yttrande från LTN, stadsbyggnadskontoret, Falkenbergs
Näringsliv AB och kultur- och fritidsnämnden, vilka anför i korthet:
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Falkenbergs Näringsliv AB:
Falkenbergs Näringsliv AB ser positivt på projektet. När det gäller destinationsbolagets
eventuella engagemang är det en fråga för bolagets styrelse och ytterst
kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden anför:
Falkenbergs kommun är en arrangemangstät kommun, men det är naturligtvis en lockande
tanke att kunna erbjuda större inomhusarrangemang. De ekonomiska riskerna är dock
sådana att kommunen endast bör bidra med en positiv inställning till projektet och med
kompetens till en utredning om de faktiska förutsättningarna för att genomföra projektet.
Stadsbyggnadskontoret anför:
Aktuellt planförslag [för området] anger en stor flexibilitet när det gäller användning av
främst de stora industribyggnaderna, inklusive höglagret. Planbestämmelser som anger
möjlighet till kontor, parkering, kultur, idrott, skola, lager och handel finns införda för
dessa byggnader. Det finns således inget planmässigt hinder för genomförandet av
motionärens förslag. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en utveckling med diversifierat
innehåll i de stora byggnaderna. Fastigheten och byggnaderna är dock privatägda och ett
genomförande förutsätts ske med ägarens starka medverkan.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut innebär inga kostnader för kommunen.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen är av uppfattningen att idén kring en större scen för hela
Halland är både intressant och inbjudande. Den föreslagna placeringen kan ses som rätt
utifrån flera perspektiv: lägesmässigt vid en av Sveriges mest attraktiva och mest
välbesökta strand – dessutom mitt i Halland, objektsmässigt i en byggnad som har goda
förutsättningar för att byggas om till något kvalitativt annorlunda, planmässigt då planen
tillåter diversifierad verksamhet, o s v.
Emellertid finns det kompetensmässiga begränsningar för en kommun att agera motor på
en välutvecklad privat marknad, inte minst då själva fastigheten ägs just av privata
fastighetsägare. Projektets eventuella förverkligande måste ankomma på fastighetsägaren,
även om kommunen mycket väl kan ställa sig positiv till att lokalerna får en annan
användning i föreslagen riktning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer således att kommunfullmäktige endast har
möjlighet att uttala sig positiv till tankarna om en halländsk större scen vid det s.k.
höglagret. Kommunstyrelseförvaltningen ser inte heller, i motsats till kultur- och
fritidsnämndens yttrande, att det får ankomma på kommunen att utreda de faktiska
förutsättningarna för att genomföra projektet.
Yrkande
Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Anteckning
Leif Tellin (MP) anmäler att han inte tänker delta i beslutet.
Reservation
Leif Tellin (MP), Stefan Johansson (SD) och Sara-Lena Bjälkö (S) reserverar sig mot
beslutet.
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§ 146
Motion om sommarjobb till alla ungdomar.
(AU § 288, KS § 217) KS 2013-202
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna ärendet om sommarjobb för alla kommunens ungdomar mellan 15-19 år till
budgetberedning för yttrande.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion från Jan Dickens (S) 2013-05-07
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 2013-06-13
Sammanfattning av ärendet
Jan Dickens (S) har skrivit en motion om att en organisation bör tas fram för att kommunen
senast 2014 ska kunna garantera sommarjobb för alla i åldern 15-19 år. Från många håll
vittnas om vikten av att ungdomar tidigt får erfarenheter av arbetsliv och arbetsplatser.
Motionären anser därför att sommarjobben som erbjuds i kommunen behöver utvecklas
och utökas.
En tjänsteskrivelse har lämnats från kommunstyrelseförvaltningen som svar på motionen.
Det är arbetsgivarenheten och Fami som står bakom yttrandet. Dessa förklarar att
feriearbete för ungdomar pågår under tre veckor i någon av kommunens verksamheter eller
inom ideella föreningar och syftar bland annat till att ungdomar ska få en inblick i
arbetslivet, få erfarenhet och förhoppningsvis goda referenser.
Fami ställer sig positiv till att fler eller alla ungdomar erbjuds ett feriejobb. Fami har en
budget för 150 feriejobb per år, antalet sökande 2013 var cirka 500 ungdomar. För att
kunna garantera ett feriejobb åt alla ungdomar i åldersgrupperna 15-19 år, uppskattningsvis
cirka 400 ungdomar per år, behövs det rekryteras fler arbetsplatser som är villiga att ta
emot ungdomar. Idag finns tillgång till 235 arbetsplatser. Det behövs ett samarbete med det
privata näringslivet och föreningslivet för att kunna erbjuda feriejobb till alla ungdomar i
åldern 15-19 år. Fami föreslår vidare att alla ungdomar 15-19 år ska erbjudas
jobbsökaraktiviteter som till exempel hur man skriver cv eller träna på
anställningsintervjuer för att på egen hand kunna söka de ordinarie sommarjobben som
finns att söka.
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Ekonomi
Idag har Fami en budget på 1,5 miljoner kronor för 150 platser. En person arbetar halvtid
på Fami med feriejobb. Tjänsten är inte medräknad i budgeten i dagsläget, utan budgeten
täcker enbart ungdomarnas lönekostnader samt diverse småkostnader.
Famis uträkning av kostnader för åtgärden bygger på en uppskattning på att det handlar om
400 ungdomar per år ska erbjudas feriejobb. Varje plats kostar cirka 10 000 kronor vilket
skulle innebära en total kostnad för ungdomslöner på 4 miljoner kronor. För att
administrera feriejobb skulle det behövas resurser i form av ytterligare 1,5 tjänst och
tillskillnad från idag skulle kostnaderna för totalt två tjänster behöva ingå i budgeten.
Sammanlagt skulle ramen behöva utökas med 3,4 miljoner kronor för att klara av
uppdraget feriejobb till alla ungdomar 15-19 år utifrån räkneexemplet att denna grupp
omfattar cirka 400 personer. En total budget på 4,9 miljoner kronor skulle täcka
lönekostnader för ungdomarna, kostnader för två heltidstjänster för administration samt
diverse småkostnader.
Övervägande
Kanslienheten ställer sig positiv till att kommunen ska kunna garantera sommarjobb till
alla ungdomar som önskar ett. Liksom det står i motionen så är det inte bara en åtgärd som
kan hjälpa unga att lättare komma in i arbetslivet, utan det är även en strategisk åtgärd för
att visa upp kommunen som arbetsplats och potentiell framtida arbetsgivare.
I dagsläget är det inte ekonomiskt möjligt att starta upp en verksamhet som arbetar för att
garantera alla ungdomar sommarjobb inom befintlig budget. Kanslienheten föreslår därför
att ärendet om garanterat sommarjobb för alla kommunens ungdomar mellan 15-19 år
överlämnas till budgetberedning för ställningstagande och att motionen därmed ska anses
behandlad.
Yrkande
Jan Dickens (S), Per Sjövall (V), Mari-Louise Wernersson (C), Sara-Lena Bjälkö (SD) och
Mikael Hallberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 147
Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU § 289, KS § 218)
KS 2013-125
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att
gemensamt utreda de ekonomiska och andra förutsättningarna för en social
investeringsfond. Socialnämnden får dessutom i uppdrag att ikläda sig ansvarsrollen för
utredningen.
2 Utredningen skall vara klar under första kvartalet 2014 och överlämnas skriftligen med
beslutsförslag till kommunstyrelsen.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Motion av Leif Tellin, Miljöpartiet de gröna i Falkenberg.
Gemensamt beslutsförslag från socialförvaltningen, FAMI och barn- och
utbildningsförvaltningen 2013-06-26.
Socialnämndens yttrande 2013-08-28 § 122
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2013-08-28 § 49
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Leif Tellin, Miljöpartiet de gröna i Falkenberg, med ett förslag
om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och FAMI har beretts möjligheten att yttra
sig. Dessa har inkommit med ett gemensamt yttrande på denna motion, där de stödjer
motionärens förslag om en utredning av förutsättningarna för en social investeringsfond.
Syftet med en social investeringsfond är att arbeta förebyggande för att bryta negativa
händelseförlopp i livet hos barn och unga, händelseförlopp som även kan leda till social
utsatthet i vuxenlivet. Fondens förebyggande insatser är tänkta att på sikt minska behovet
av långvariga och senare insatser i de utsatta individernas liv. Fonden är tänkt att fungera
som en extra hjälp till projekt som inriktar sig på dessa områden, att ställa och upprätthålla
krav och hjälpa att styra verksamheter i en viss riktning. Den kan även fungera som en
försäkran om att resurser finns att tillgå när akuta situationer uppstår i exempelvis skolan
där barn och ungdomar är inblandade. Fonden är tänkt att fungera samverkande över olika
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nämnder, förvaltningar och organisationer där det behövs och en risk föreligger att ärendet
annars lätt hamnar mellan stolarna. En samverkan mellan nämnder och en extern resurskälla minskar även risken att dessa förebyggande åtgärder blir föremål för besparingar.
Ekonomi
En social investeringsfond skall på sikt ge kommunen minskade kostnader genom
investeringar i åtgärder mot vad som långsiktigt kan leda till social utsatthet för
kommunens invånare. Medel ur fonden skall inte användas till förvaltningarnas och
organisationernas reguljära verksamhet.
Det måste fastställas huruvida fonden skall inrättas med krav på återbetalning eller ej.
Många kommuner, exempelvis Norrköping och Trelleborg har krav på återbetalning i sina
fonder, som där med kan hållas intakta. Tanken är då med investeringsfonden att de projekt
den finansierar kommer att löna sig och spara pengar för berörd verksamhet, som där med
kan betala tillbaka till fonden när denna lönsamhet kommer. I flertalet av de kommuner
som infört en social investeringsfond så måste man vid ansökan om bidrag ur fonden
presentera någon form av återbetalningskalkyl.
Hur stora summor respektive kommun har investerat i fonden varierar kraftigt.
Norrköpings kommun har 40 miljoner kronor i sin inversteringsfond medan Trelleborgs
kommun, som är i Falkenbergs kommuns storlek befolkningsmässigt, investerade 12,5
miljoner. Trelleborgs kommun finansierade sin fond genom avyttringar i sina finansiella
placeringar medan Norrköping använde medel från sitt budgetöverskott.
En tillsatt utredning måste precisera de ekonomiska villkor som bör gälla för en social
investeringsfond i Falkenbergs kommun.
Övervägande
Kommunkansliet stödjer motionens framställan om en tillsatt utredning rörande förutsättningarna för införandet av en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. Flera
kommuner i Sverige har infört eller diskuterar att införa liknande fonder. Det är dock
viktigt att utredningen noga ser på de risker som möjligen kan föreligga vid ett sådant
införande och noga utreder ett långsiktigt perspektiv för fonden så det inte bara är en
övergående ekonomisk trend i kommunsverige. Utredningen bör också täcka ett eventuellt
samarbete med andra kommuner i ett kommunalförbund gällande dessa frågor eller ett
samarbete med region Halland. Ekonomiska aspekter måste givetvis noga belysas.
Yrkande
Leif Tellin (MP) och Per Sjövall (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 148
Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea
strand. (AU § 280, KS § 211) KS 2013-226
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att
medborgarförslaget istället ska anses bifallet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införskaffa en hjärtstartare för mobil
placering.
2 Låta kultur- och fritidsnämnden ansvara för utlåning av hjärtstartaren till föreningar där
den kan tänkas behövas. Exempelvis Röda korsstugan under sommarsäsongen.
3 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för underhåll och service av hjärtstartaren.
4 Medborgarförslaget anses därmed behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Leif-Arne Svensson 2013-05-28.
Yttrande från Räddningstjänsten Väst 2013-07-01
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2013-08-23
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom från Leif-Arne Svensson angående ett inköp av en
hjärtstartare med placering vid Skrea strand, gärna vid Röda korsstugan under sommartid.
Kultur- och fritidsnämnden och Räddningstjänsten Väst gavs tillfälle att yttra sig i frågan.
Räddningstjänsten Väst ställer sig positiva till förslaget då de såg att enligt
hjärtstartarregistret saknades det en i strandområdet och de närmsta hjärtstartarna finns vid
Klitterbadet, Strandbaden och Ica Skrea Strand. Räddningstjänsten ansåg det viktigt att
man i samband med införskaffandet tydligt klargör ägandet och ansvaret för drift underhåll
av apparaturen.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig även de positiva till förslaget och såg Röda
korsstugan som en lämplig plats för hjärtstartaren sommartid, då denna är bemannad
dygnet runt under veckorna 26-32. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att hjärtstartaren
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förvaras hos och ansvaras för av kultur- och fritidsförvaltningen och att Röda korset kan
kvittera ut hjärtstartaren inför säsongen och ansvara för den under den perioden. Utanför
sommarperioden möjliggörs för andra föreningar att låna hjärtstartaren hos kultur- och
fritidsförvaltningen om så önskas, exempelvis Ätrans IF till skidspåret i Ätran.
Ekonomi
Förslaget innebär en engångskostnad om 16 000 kr för inköp av hjärtstartare.
Övervägande
Kommunkansliet ställer sig positivt till medborgarförslaget att kommunen införskaffar en
mobil hjärtstartare som kan lånas ut till föreningar som vistas där mycket folk befinner sig
periodvis. Att sammarbeta med föreningar som befinner sig på dessa platser och då kan
låna hjärtstartaren uppmuntras; exempelvis Röda korset i Röda korsstugan som bedriver
verksamhet vid stranden sommartid där mycket folk finns i rörelse. Familjeläkarna som
finns i området har, enligt kultur- och fritidsnämnden, även de en hjärtstartare, men deras
öppettider är enbart vardagar 8-17 och det är lämpligt att det finns en även vid Röda
korsstugan som är bemannad dygnet runt under veckorna 26-32.
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§ 149
Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på
gatumark. (AU § 290, KS § 219) KS 2011-338
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Till förslagställaren överlämna de överväganden från tekniska nämnden och från
kommunstyrelseförvaltningen som beskrivs i ärendet.
2 Medborgarförslaget ska därmed anses avslaget.
3 Kommunfullmäktige förutsätter samtidigt att tekniska nämnden tillser att kontroll av
tillstånd och utformning m.m. regelbundet sker i aktiv samverkan med
polismyndigheten samt att utformningen av reklamskyltar och varuställ bestäms i nära
samråd med aktuella handikapporganisationer.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit 2011-07-18, om förbud mot reklamskyltar och varuställ på
gatumark.
Yttrande från tekniska nämnden, § 89/11.
Information från tekniska nämnden, § 1/13.
Kompletterande yttrande från tekniska nämnden 2013-08-28, § 63.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt enligt § 260/12 att återremittera ärende angående medborgarförslag om förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark. Enligt anteckning i
protokollet var anledningen till återremissen att ett yttrande från tekniska nämnden skulle
avvaktas.
I medborgarförslaget föreslås förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark.
Tekniska nämnden har enligt § 89/12 redogjort för de regler som gäller för upplåtande av
offentlig plats. Härav framgår bl a att tillstånd för skyltning m m söks hos polismyndigheten, som inhämtar yttrande från kommunen. Dessutom informerade tekniska
nämnden då om att en diskussion hade förts med Innerstadsföreningen om enhetlig
utformning av trottoarpratare.
Tekniska nämnden har nu meddelat (§ 1/13) att Innerstadsföreningen har tagit fram en
modell på trottoarpratare. Nämnden förordar att denna att denna modell, eller likvärdig,
tillämpas i Falkenberg. Detta innebär att tekniska nämnden/stadsbyggnadskontoret vid
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yttranden till polismyndigheten kommer att framhålla att det är denna typ av
trottoarpratare, eller ”likvärdig”, som ska användas.
Ny återremittering
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-23 att återremittera ärende på nytt, med begäran
att tekniska nämnden ska komplettera med jämförelser med andra kommuners hantering av
reklamskyltar och varuställ utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Tekniska nämnden har
således ånyo handlagt ärendet med kompletterande uppgifter från Örebro, Borås och
Varberg. Vidare har representanter från tekniska nämnden på möte med lokala
handikapprådet redogjort för hur trottoarpratarna ska komma att utformas och placeras
framgent och anger i sitt nya yttrande att rådet var positivt till den nya utformningen.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande gör kanslienheten en sammantagen
bedömning att åtgärden att förbjuda trottoarpratare är för kraftig. Kan trottoarpratarna ha
ett estetiskt och funktionellt enhetligt utseende och vara framtagna i samråd med
handikapprådet och som i övrigt uppfyller krav på tillgänglighet, både vad avser
utformning och placering bör handlarna i centrum få ha denna möjlighet att synliggöra sin
verksamhet. Kanslienheten föreslår därför att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Yrkande
Claës Ljung (M) och Fredrik Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 150
Uppdrag i budget - utredning om demensvården.
(AU § 275, KS § 207) KS 2013-70
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt socialnämnden att närmare utreda och besluta om de olika
rekommendationerna.
2 Uppdra åt socialnämnden att, i de fall åtgärderna inte ryms inom ram, återkomma i
kommande budgetarbeten.
3 Anteckna att socialnämnden redovisat uppdraget.
Beslutsunderlag
Uppdrag i budget 2013 – Fastställande av uppdragshandlingar KS dnr 2012-425.
Rapport från socialförvaltningen 2013-05-14.
Yttrande från socialnämnden 2013-05-27.
Tjänsteskrivelse från strategienheten 2013-08-26.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige lämnade i samband med budget ett uppdrag till socialnämnden att
utreda hur demensvården kan förbättras med hjälp av tekniska lösningar och ombyggnad
av lokaler. Uppdraget skulle utmynna i förslag hur omvårdnaden inom demensvården
skulle kunna förbättras med hjälp av tekniska lösningar och ombyggnad av lokaler.
Berguven skulle användas om exempel och utgångspunkt.
Uppdragets omfattning var:
− Utredningen ska utgå från befintliga personalresurser.
− Lämna förslag på möjliga tekniska lösningar med konsekvenser för boende och
personal.
− Lämna förslag på möjliga lokalförändringar/ombyggnader med konsekvenser för
boende och personal.
− Redovisa hur ekonomin påverkas av lämnat förslag.
Socialförvaltningen har lämnat en rapport där man går igenom vad som är ett bra boende
för personer med demenssjukdom, kartlägger de särskilda boendena för äldre i kommunen,
listar möjligheter till förbättring, lämnar förslag för Berguven, gör en genomgång av
lokaler, samt lämnar ett antal rekommendationer.
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I ett yttrande från socialnämnen ställer man sig bakom de i rapporten lämnade
rekommendationerna. Dessa är i korthet:
− Mer långtgående tekniska lösningar som ligger utanför ramen för skyddsåtgärder kan
inte användas med hänsyn till rättsläget.
− Idag är det oklart vad Socialstyrelsens krav på personalbemanning innebär. Det kan
därför inte i nuläget bedömas om byggnadsmässiga förändringar kan påverka behovet
av personal.
− Det finns ett allmänt renoveringsbehov på Berguven. I samband med en ev. renovering
kan man överväga byggnadsmässiga förändringar i linje med utredningens förslag.
− Det bör övervägas att avveckla demensavdelningen på Floragården och inrätta en ny
demensavdelning vid ett mer anpassat boende.
− Ev. nya demensavdelningar bör placeras där anpassningen till demensvård är god.
− Befintlig demensavdelning på Björkhaga är för liten för att vara ekonomiskt optimal.
Någon av de nyrenoverade avdelningarna vid Björkhaga bör istället användas som
demensboende.
− Införande av s k hotellås förbättrar vården och trygghetsupplevelsen. Ett pilotprojekt
bör göras.
Ekonomi
I socialnämndens yttrande säger man att de ekonomiska konsekvenserna får utredas i
samband med att nämnden fattar beslut om rekommendationerna. Dessa är av olika
dignitet när det gäller kostnader.
Övervägande
Socialnämnden har genomfört uppdraget enligt lämnade direktiv. De sju
rekommendationerna innebär olika stora förändringar och därmed varierar också
kostnaderna för att genomföra dessa. Vissa rekommendationer bör kunna genomföras inom
socialnämndens befintliga ram, andra behöver, efter närmare utredning, behandlas i
budgetarbetet under kommande år. Eftersom socialnämnden ställer sig bakom
rekommendationerna bör denna få i uppdrag att närmare utreda och besluta om varje
rekommendation och samtidigt ta fram kostnader och konsekvenser av dessa. I de fall
kostnaderna inte ryms inom socialnämndens ram får kommunfullmäktige ta ställning till
förslagen i kommande budgetarbeten.
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§ 151
Uppdrag i budget 2013 – Ta fram närvarograd över för inskrivna
barn i förskola och fritidshem. (AU § 276, KS § 208)
KS 2013-71
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med en fördjupad
analys varför närvarande barn/personal varierar mellan olika enheter.
2 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att under 2013 återkomma med ett förslag hur
man bättre kan anpassa närvarande barn med närvarande personal för att utjämna
differensen mellan kommunens olika förskolor och fritidshem.
3 Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att, i enlighet med uppdraget, återkomma
under 2013 med en utredning om möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel
rapportering.
4 Uppdra åt strategienheten att i kommande budget- och prognosarbete beakta redovisat
uppdrag.
5 Anteckna att redovisning av uppdraget har skett.
Beslutsunderlag
Uppdrag i budget 2013 – fastställande av uppdragshandlingar. Dnr KS 2012-425
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-09.
Tjänsteskrivelse från strategienheten 2013-09-11.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2013 fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa närvarograd över
tid för inskrivna barn i förskola och fritidshem, även personalbemanningen ska redovisas.
Uppdraget omfattar:
− Samtliga fritidshem i egen regi.
− Ett urval förskolor i egen regi. Urvalet ska vara representativt beträffande antal
avdelningar, geografiskt läge mm.
− Faktisk närvaro för inskrivna barn ska redovisas per dag och förskola/fritidshem under
minst två månader.
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− I samma redovisning per dag och förskola/fritidshem ska antal schemalagd personal
redovisas. Här ska också anges vilken personalkategori som avses.
− Uppdraget ska redovisas så att det enkelt går att matcha faktisk närvaro för barn med
personalredovisning för varje förskola/fritidshem och dag.
− Utreda möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering.
Barn- och utbildningsförvaltningen har mätt närvarograd för inskrivna barn och
personalbemanning under 2 månader våren 2013. Samtliga kommunala förskolor och
fritidshem är redovisade förutom 2 fritidshem.
Ekonomi
Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi men i kommande budget- och
prognosarbete bör hänsyn tas till underlaget.
Övervägande
Enligt rapporten går det nationellt 5,3 barn per årsarbetare i förskolan, i Falkenberg är
genomsnittet 4,6 faktiskt närvarande förskolebarn per årsarbetare men 5,0 barn per
årsarbetare för planerat antal barn. I genomsnitt var 78 % av de planerade förskolebarnen
närvarande och 86 % av den planerade personalen var närvarande. Man konstaterar att
både närvarande barn och närvarande personal är lägre än planerat vilket gör att frånvaron i
viss mån tar ut varandra. När man procentuellt jämför antal närvarande barn med
närvarande personal ser man att talet varierar mellan 81 % och 117 % på de redovisade
förskolorna. Förvaltningen för ett resonemang varför variationen mellan förskolorna är så
pass stor men någon klar slutsats finns inte.
Enligt rapporten är det nationella snittet för fritidshemmen 19,7 barn per årsarbetare, i
Falkenberg är genomsnittet 21,1 faktiskt närvarande barn per årsarbetare men 23,5 barn per
årsarbetare planerat för antal barn. I genomsnitt var 79 % av de planerade barnen
närvarande och 84 % av den planerade personalen var närvarande. Man konstaterar även
här att både närvarande barn och närvarande personal är lägre än planerat vilket gör att
frånvaron i viss mån tar ut varandra. När man procentuellt jämför antal närvarande barn
med närvarande personal ser man att talet varierar mellan 69 % och 152 %. Förvaltningen
för även här ett resonemang varför variationen mellan fritidshemmen är så pass stor men
någon klar slutsats finns inte.
I uppdraget ingick att utreda möjligheten till kontinuerlig mätning för enkel rapportering
men förvaltningen nöjer sig med att konstatera att ett enkelt digitalt verktyg vore önskvärt.
Förvaltningen har inte redovisat något resonemang eller förslag hur man bättre kan anpassa
närvarande barn med närvarande personal för att utjämna differensen mellan de olika
förskolorna och fritidshemmen. Man gör inte heller någon närmare analys varför
närvarande barn/personal varierar mellan enheterna.
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§ 152
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.
(AU § 281, KS § 212) KS 2013-186
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2013-06-30 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämnden, § 68/13, med rapport per 2013-06-30 avseende ej verkställda beslut
enligt 16, 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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§ 153
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av
resultatutjämningsreserven. (AU § 285, KS § 214)
KS 2013-322
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserven i Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven,
2013-09-17, reviderat 2013-09-24.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen möjlighet för kommuner och landsting
att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med reserven är att den ska kunna användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Förutsättningen är att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. I det fall kommunen eller landstinget tänker tillämpa
RUR måste kommunen besluta om riktlinjer för hur reserven ska hanteras. Detta ska
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige också ska besluta
om.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för god ekonomisk
hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven i Falkenbergs kommun.
Ekonomi
Genom att reservera medel till resultatutjämningsreserven skapas möjlighet för kommunen
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Reserven, som byggs upp under goda år, kan
alltså användas för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när
skatteunderlagsutvecklingen är svag. På detta sätt kan kommunen undvika kortsiktiga
neddragningar av verksamheten vid tillfällig försvagning av intäkterna.
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§ 154
Reservering till resultatutjämningsreserven.
(AU § 286, KS § 215) KS 2013-321
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Reservera 86,7 mkr till kommunens resultatutjämningsreserv.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven,
2013-09-17.
Reservering till resultatutjämningsreserven 2010-2012, 2013-09-17.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen möjlighet för kommuner och landsting
att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med reserven är att den ska kunna användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Förutsättningen är att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt.
Principer för hantering av reserven framgår av de beslutade riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Utifrån riktlinjerna föreslås reservering av medel till resultatutjämningsreserven retroaktivt för åren 2010-2012.
Ekonomi
Genom att reservera medel till resultatutjämningsreserven skapas möjlighet för kommunen
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Reserven, som byggs upp under goda år, kan
alltså användas för att täcka underskott vid ett senare tillfälle när skatteunderlagsutvecklingen är svag. På detta sätt kan kommunen undvika kortsiktiga neddragningar av
verksamheten vid tillfällig försvagning av intäkterna.
Utifrån riktlinjerna föreslås 86,7 mkr reserveras till resultatutjämningsreserven för åren
2010-2012.
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§ 155
Plan för krisberedskap – lednings- och informationsplan.
(AU § 271, KS § 225) KS 2012-354
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1. Anta föreliggande förslag till Lednings- och informationsplan för krisberedskapen i
Falkenbergs kommun.
2. Lednings- och informationsplanen ska utgöra del 2 i kommunens samlade
krisberedskapsplan där den tidigare (KF 192/12) antagna planen ”Krisberedskap” är del
1i planen för krisberedskap.
3. Anteckna att kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppdrag att fatta beslut om ändringar
i de larmlistor och övriga bilagor som tillhör lednings- och informationsplanen.
4. Anteckna ny bilaga för larm- och beredskapsfunktion till protokollet.
5. Till länsstyrelsen och för kännedom översända ny krisledningsplan och lednings- och
informationsplan.
Beslutsunderlag
Förslag till Lednings- och informationsplan för krisberedskapen i Falkenbergs kommun.
Sammanfattning av ärendet/övervägande
Kommunfullmäktige beslöt enligt § 192/12 att anta ny plan för krisberedskapen i
Falkenbergs kommun. Samtidigt upphävdes tidigare Krisledningsplan. Det framgick av
handlingarna i ärendet att en denna plan senare skulle kompletteras med en ”lednings- och
informationsplan”. Kommunstyrelseförvaltningen har i detta ärende haft kontakt med
Länsstyrelsen, som lämnat vissa synpunkter på innehållet i lednings- och informationsplanen. Samråd har också ägt rum med Länsstyrelsen om formen för fastställande av
lednings- och informationsplanen, varvid konstaterats att ett lämpligt tillvägagångssätt är
att även lednings- och informationsplanen underställs fullmäktige och att den betraktas
som ”del 2” av kommunens samlade krisledningsplan där ”del 1” är den redan beslutade
(KF 192/12) planen ”Krisberedskap” är del 1. Vidare har utarbetats ett dokument kring en
larm- och beredskapsfunktion.
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Beträffande personer som ska ingå i de olika grupperingar som har en roll i detta
sammanhang har undvikits att ange namn. Istället har uppdragen knutits till funktioner.
Beträffande de s k checklistor som ska användas vid hanteringen av en händelse, föreslås
att dessa ska betraktas som bilagor, vilka löpande ska hållas levande. Dessa bör därför inte
fastställas av kommunfullmäktige. Däremot regleras i planen ansvaret för vilka bilagor
som ska finnas och hur de hålls aktuella.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Herman Fältström (M) yrkar att den föreslagna planen ska återremitteras till
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan samråda med nämner, förvaltningar, samt
länsstyrelse och myndigheten för samhällsberedskap och utarbeta en ny plan för
krisberedskap. Planen ska utgå ifrån till protokollet bifogad ansvarsfördelning och minst en
genomförd krisövning. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige 1 april 2014. I
yrkandet instämmer Per Sjövall (V).
Anders Hellström (M) yrkar att följande ska läggas till kommunfullmäktiges beslut:
- Dialog kring denna plan ska föras med Myndigheten för samhällsberedskap, SKL
och länsstyrelse och resultatet ska redovisas för fullmäktige.
- Kommunen ska hemställa hos Länsstyrelsen att länsstyrelsen iscensätter en övning
med kort förberedelsetid.
Mari-Louise Wernersson (C), Rie Boulund (M), Daniel Bernhardt (KD) och Elisabet
Karlsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss gentemot ett avgörande
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det
antaget.
Slutligen ställs proposition på Anders Hellströms tilläggsyrkanden gentemot ett avslag.
Ordföranden finner att tilläggsyrkandena avslås.
Reservation
Herman Fältström (M) reserverar sig mot beslutet genom skriftlig bilaga till protokollet.

28 (39)

Kommunfullmäktige 2013-10-29

§ 156
Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och i bolagsordningar
och ägardirektiv på grund av vissa lagändringar.
(AU § 301, KS § 227) KS 2013-198
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar vidare
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna ändringar i bolagsordningar för Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Vatten
och Renhållnings AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Energi AB och Falkenbergs
Näringslivs AB enligt föreliggande förslag.
2 Godkänna ändringar i ägardirektiv för Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Vatten
och Renhållnings AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Energi AB och
Falkenbergs Näringslivs AB enligt föreliggande förslag.
3 Ändringar görs i kommunstyrelsens reglemente enligt föreliggande förslag.
4 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda om ytterligare ändringar i dessa dokument
och/eller andra särskilda beslut kan erfordras med anledning av den nya lagstiftningen.
Beslutsunderlag
SKL:s cirkulär 12:50
Förslag till bolagsordningar för samtliga kommunala bolag inklusive bolagskommentarer
Förslag till ägardirektiv för samtliga kommunala bolag inklusive bolagskommentarer
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Stadshus AB:s protokoll § 47/13
Sammanfattning av ärendet
Den i januari 2013 trädde vissa ändringar i kraft i kommunallagen, lagen om offentlig
upphandling (LOU) och lagen om kommunala befogenheter. Ändringarna avser kommunal
verksamhet i bolagsform och innebär krav på att det i kommunala ändamålet med
verksamheten ska anges i bolagsordningar för de kommunala bolagen med mera. Det har
också införts en ny regel i kommunallagen som innebär en förstärkt uppsiktsplikt över
bolagen för kommunstyrelsen. Beträffande LOU införs undantag från kravet på
upphandling, vid köp av tjänster från egna bolag, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.
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Ekonomi
Ändringarna påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har som underlag för de förslag som här presenteras framför
allt studerat SKL:s cirkulär 12:50. Jämförelser har gjorts med hanteringen av motsvarande
ärende i Varbergs kommun. De förslag som framläggs avser vissa ändringar i bolagsordningarna för de kommunala bolagen och även vissa ändringar beträffande ägardirektiven. De förslag på bolagsordningar och ägardirektiv som är bilagda innehåller
kommunstyrelse-förvaltningens ändringsförslag samt bolagens tillägg till ändringsförslagen. Dessutom läggs förslag om ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende
den stärkta uppsikts-plikten. Förslagen har varit ute på remiss hos bolagen och vissa
kommentarer har lämnats på förslagen. Beslutsunderlaget består av bolagsordningar och
ägardirektiv i sin helhet enligt kommunstyrelseförvaltningens ändringsförslag samt med
bolagens kommentarer som tillägg. Ändringsförslag är i beslutsunderlaget färgmarkerat
och i kursiv stil.
Vissa frågor återstår och måste studeras ytterligare.
- Något förslag beträffande Vivab framläggs inte i detta läge. Här fordras bl.a. samråd
med Varbergs kommun.
- Eventuella konsekvenser för dotterbolag till Falkenberg Energi AB kan behöva studeras
ytterligare.
- Beträffande förslaget till ändring i kommunstyrelsens reglemente med formuleringen
”Att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade
sammanträden som kommunen helt eller delvis äger” behöver ytterligare utredning
göras. Frågan är bl a hur detta i praktiken ska genomföras och det kan kopplas till
befogenheterna för kommunens representanter vid bolagsstämmor.
- Frågor beträffande rutiner kopplade till de kommunala bolagen vid budget och tertial, delårs- och årsredovisningar samt revision kan behöva ses över.
- Frågor rörande vissa rutiner vid köp av tjänster från kommunala bolag kan behöva ses
över.
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§ 157
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Lars-Anders
Knutsson (C). KS 2013-290
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Anna Andersson, Box 203, Heagårdsvägen 2, 311 06 Heberg som ny ersättare i

kultur- och fritidsnämnden.
Ärende
Lars-Anders Knutsson (C) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i kulturoch fritidsnämnden, KF § 134/2013. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.

31 (39)

Kommunfullmäktige 2013-10-29

§ 158
Val av ersättare i överförmyndarnämnden efter Ingela
Gunnarsson (S). KS 2013-292
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Ingegerd Rönnbäck, Sommarlustvägen 107, 311 32 Falkenberg som ny ersättare i

överförmyndarnämnden.
Ärende
Ingela Gunnarsson (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden, KF § 135/2013. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 159
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Christian
Dalberg (S). KS 2013-326
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Peter Dygården, Forsabackevägen 6, 311 37 Falkenberg som ny ledamot i barn-

och utbildningsnämnden.
2 Utse Gabriella Geertinger, Sören Falkmansgatan 19, 311 73 Falkenberg som ny

ersättare efter Peter Dygården.
Ärende
Christian Dalberg (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden, KF § 136/2013. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 160
Avsägelse från Gösta Svensson (S) från uppdraget som ledamot i
överförmyndarnämnden. KS 2013-360
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Gösta Svensson (S) entledigande från uppdraget som ledamot i
överförmyndarnämnden
2 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid nästkommande fullmäktigemöte.
Ärende
Gösta Svensson (S) har 2013-10-18 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden.
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§ 161
Avsägelse från Ragnhild Lundahl (M) från uppdraget som
ledamot i överförmyndarnämnden. KS 2013-361
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1 Bevilja Ragnhild Lundahl (M) entledigande från uppdraget som ledamot i
överförmyndarnämnden

2 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid nästkommande fullmäktigemöte.
Ärende
Ragnhild Lundahl (M) har 2013-10-21 inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i överförmyndarnämnden.
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§ 162
Avsägelse från Göran Persson (S) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden. KS 2013-362
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Göran Persson (S) entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden
2 Anteckna att fyllnadsval förrättas vid nästkommande fullmäktigemöte.
Ärende
Göran Persson (S) har 2013-10-23 inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i socialnämnden.
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§ 163
Avsägelse från Arne Johansson (S) från uppdraget som
nämndeman i Varbergs tingsrätt. KS 2013-370
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Arne Johansson (S) entledigande från uppdraget som nämndeman i Varbergs
tingsrätt
2 Utse Ellinor Thorsson (S), Möllegårdsvägen 31, 311 64 Vessigebro som ny ledamot.
Ärende
Arne Johansson (S) har 2013-10-24 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som nämndeman i Varbergs tingsrätt.
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§ 164
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014 samt tid.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Sammanträda följande dagar 2014:
Tisdagarna 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 30/9, 28/10, nyvalda KF 4/11,
25/11 och 16/12.
2 Sammanträdena börjar som regel kl 16.00 förutom budgetsammanträdet i november som
börjar kl 9.00.
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§ 165
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 230-13.
Stadsbyggnadskontorets svar på medborgarförslag, som översänts för handläggning,
avseende fartdämpande åtgärder på Roskildevägen. KS 2013-156.
Länsstyrelsens beslut 2013-10-09, enligt 11 kap 10 § PBL, att överprövning av detaljplan
för Kv Bilen m fl inte ska ske. KS 2011-228
Arvodeskommitténs beslut 2013-10-16 § 58 om höjning av arvoden och
sammanträdesersättningar till förtroendevalda fr o m 2014-01-01. KS 2013-368
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