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§ 136
Information om socialnämndens verksamhet. KS 2015-4
Sammanfattning av ärendet
Malin Krantz, socialchef, informerar om socialnämndens verksamhet.
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§ 137
Ledamöternas eventuella frågor.
Inga frågor noteras till dagens protokoll.
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§ 138
Anmälan av motioner.
Mikael Hallberg (V); Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i
Falkenbergs kommun i 25 år ska erbjudas minnesgåva.
Mikael Hallberg (V); Motion om införande av behovsnivåer inom hemtjänsten i
Falkenbergs kommun
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§ 139
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
Medborgarförslag om en översyn av skyltning och hastigheter i Falkenberg. KS 2015-265
Medborgarförslag om spel till lekplatsen på Vallarna. KS 2015-289
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§ 140
Anmälan av interpellation avseende buller från motorbanan i
Ljungby. KS 2015-277
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Interpellationen får framställas.
2 Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Ärende
Mikael Hallberg (V) har i interpellation till ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
ställt frågor om buller från motorbanan i Ljungby.

7 (46)

Kommunfullmäktige 2015-09-29

§ 141
Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda.
(AU § 229, KS § 219) KS 2014-297
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 och 2016 organisera
kommunövergripande utbildningsinsatser för tjänstemän och förtroendevalda med fokus
på att öka kompetensen i HBTQ-frågor.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Mikael Hallberg (V) 2014-06-24
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27
Yttrande från socialnämnden 2014-08-27
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-09-23
Tjänsteskrivelse från arbetsgivarenheten 2014-11-21
Sammanfattning av ärendet
Mikael Hallberg (V) har skrivit en motion där han föreslår att kommunen genom olika
utbildningsinsatser arbetar för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som
homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ) lever under. Han förklarar att Falkenberg ska
vara en kommun där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning, och menar att
kommunens personal bör ha en hög kompetens på området eftersom den kommunala
verksamheten påverkar alla människors liv.
Yttranden på motionen har lämnats från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt från arbetsgivarenheten.
Barn- och utbildningsnämnden förklarar i korthet att de ställer sig positiva till motionens
förslag att öka kunskapen och kompetensen kring villkoren som HBTQ-personer lever
under. Nämnden ser en fördel i att sådana utbildningsinsatser är verksamhetsanpassade
eftersom kommunens verksamheter skiljer sig mycket åt. Det bör för nämndens del vara
rektorers och förskolechefers ansvar att besluta om specifika utbildningsinsatser för
pedagoger och annan skolpersonal. Samtidigt ser nämnden att det är önskvärt att
utbildningsinsatser arrangeras centralt så att alla kommunens anställda och förtroendevalda
får möjlighet att ta del av dem.
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Socialnämnden förklarar i korthet att de ställer sig positiva till det arbete som kommunen
gör idag gällande mångfald. Nämnden ställer sig även positiv till en eventuell ansökan om
medel från Socialstyrelsen under 2015 eller 2016 för att genomföra en utbildningsinsats
med syfte att öka HBT-kompetens bland förvaltningens anställda.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar i korthet att de anser att en satsning på ökad kunskap
om HBTQ för alla medarbetare inom kommunen bör organiseras kommunövergripande
inom ramen för det befintliga mångfaldsarbetet och policyn om ”Ett hållbart arbetsliv”.
Arbetsgivarenheten förklarar i korthet att de arbetar kontinuerligt med mångfaldsfrågor
genom utbildningar, likabehandling- och jämställdhetsarbete. Utbildningar för chefer och
medarbetare på temat bemötande har genomförts flera gånger under de senaste åren med
syfte att säkerställa ett gott bemötande av alla människor. Under 2015 kommer
medarbetarskapsdagarna hållas med inriktning mångfald, mål och visionsarbete med syftet
att lyfta fördelarna med mångfald inom Falkenbergs kommun som arbetsplats.
Arbetsgivarenheten ansvarar för mångfaldsarbetet som helhet och förklarar att varje
förvaltning sedan ansvarar för sina specifika behov och själva konkretiserar de
övergripande målen.
Ekonomi
Utbildningsinsatser skulle kräva resurser i form av avsatt tid för deltagande personal samt
eventuella kostnader för en eller flera externa utbildare.
Övervägande
All kommunal verksamhet ska sträva efter öppenhet och tolerans där mångfald är en
självklarhet och diskriminering motverkas. Detta gäller både internt mot de egna anställda
och externt mot medborgare och brukare. Kommunens tjänstemän är i kontakt med
medborgare i så hög grad att förståelse och kunskap om människors olika liv och
förutsättningar i samhället bör vara en självklarhet.
De nämnder som har yttrat sig ställer sig positiva till förslaget med utbildningsinsatser
inom HBTQ. Samtliga nämnder förklarar sig även positiva till att dessa insatser arrangeras
centralt i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden förklarar att de ser det som viktigt att
både tjänstemän och förtroendevalda ges möjlighet att delta.
Det är arbetsgivarenheten som har det centrala ansvaret för att arbeta med mångfaldsfrågor
i kommunen, inkluderat HBTQ-frågor. Enheten tydliggör i sitt yttrande att de inte har för
avsikt att sätta in särskilda insatser för att främja enskilda diskrimineringsgrunder, såsom
HBTQ, utan att de istället arbetar med mångfaldsfrågorna som en helhet.
Kanslienhetens uppfattning är att fokus på en diskrimineringsgrund inte behöver betyda att
det görs på bekostnad av övrigt mångfaldsarbete. Tvärtom kan det vara så att en särskild
satsning på en fråga kan bidra till det bredare mångfaldsarbetet också. Med anledning av
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nämndernas positiva inställning till förslaget och med hänsyn till den profilfråga som
HBTQ har blivit i Falkenbergs kommun senaste tiden med tanke på pridefestivalen så
anser kanslienheten att det ändå finns en poäng att bryta loss enskilda
diskrimineringsgrunder i de fall det finns en särskild anledning till det.
Arbetet med pridefestivalen och HBTQ-mötesplatsen för unga i Falkenberg har visat att
behovet finns av att höja kompetensen i kommunens verksamhet. Att besvara detta behov i
enlighet med motionärens förslag skulle vara att ännu tydligare gå från ord till handling.
Det skulle visa att de frågor som uppmärksammas under festivalen tas på allvar och att
kommunen börjar med att se över den egna verksamheten och eftersträvar en god
kunskapsnivå inom HBTQ-frågor.
Kanslienhetens förslag är att 2016 blir ett mångfaldsår med inriktning HBTQ.
Kommunstyrelsen genom arbetsgivarenheten skulle därmed kunna organisera
kommunövergripande utbildningsinsatser med fokus på att öka verksamheternas
kompetens i HBTQ-frågor. Detta skulle kunna inledas redan under 2015 i och med
medarbetarskapsdagarna som arbetsgivarenheten arrangerar.
Utbildningarna skulle genomföras som en särskild satsning på en aktuell fråga under en
begränsad tid. Möjligheten finns sedan att under kommande år efter 2016 välja andra
diskrimineringsgrunder att fokusera extra på, utifrån var särskilt behov finns.
På detta sätt skulle mångfald bli en ständigt aktuell fråga som åskådliggörs av de särskilda
insatserna.
Kanslienheten föreslår därmed bifall på motionen.
Yrkanden
Mikael Hallberg (V), Mari-Louise Wernersson (C), Jan Berge (MP), Per Sjövall (V), Rie
Boulund (M), Per Svensson (S), Lars Fagerström (FP) och Thomas Fagenheim (S) yrkar
bifall till motionen och kommunstyrelsens förslag.
Sara-Lena Bjälkö (SD) och Christina Ekström (SD) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Mikael Hallbergs (V) yrkande.
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Christina Ekström (SD), Anders Jansson
(SD) och Ann-Christine Bengtsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 142
Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs
kommun ska bli en Fairtrade city.
(AU § 230, KS § 220) KS 2015-228
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att Falkenberg ska kunna
bli certifierad som en Fairtrade city.
2 Utredningen bör ha sin utgångspunkt i Fairtrade Sveriges förslag till tillvägagångssätt
inför ansökan om att bli en certifierad Fairtrade city.
3 Utredningen bör också innehålla förslag på vilka aktörer som skulle kunna vara
lämpliga att ingå i en styrgrupp för arbetet, i enlighet med de certifieringskrav som
Fairtrade city kräver.
4 Utredningen ska resultera i förslag till beslut om Falkenbergs kommun ska ansöka om
en certifiering till Fairtrade city eller inte.
5 Tidigare genomförd utredning om att göra Falkenberg till Fairtrade city (KS 2007-108)
ska beaktas i utredningen.
6 Utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige senast i mars 2016.
7 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Motion från Sebastian Ghafari (S) inkommen 2015-06-16
Sammanfattning av ärendet
Sebastian Ghafari (S) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda vad som krävs för att Falkenbergs kommun ska kunna bli
certifierad som en Fairtrade city.
Ekonomi
Utredningen skulle kräva resurser i form av arbetstid, troligtvis för en tjänsteman.
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Övervägande
Att vara en ”Fairtrade city” innebär mer än att öka antalet produkter i kommunen som är
rättvist producerade. Kriterier för diplomering som ställs enligt Fairtrade city är följande:
1. Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom
kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga
etiska konsumtionen.
2. En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela
närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker.
3. Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer
och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter.
4. Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter.
5. Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om
rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling.
Initiativet till att bli en Fairtrade city kan tas av såväl privatpersoner och föreningar som av
kommunen. En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred
förankring hos olika aktörer i samhället. Det är en fördel om arbetet inledningsvis kan
drivas genom redan etablerade lokala nätverk.
Det är därmed inte självklart att det måste vara Falkenbergs kommun som tar initiativ till
att bli en Fairtrade city. Däremot är den politiska viljan en stark markör för vilken riktning
Falkenberg ska ta i frågan. Kommunen följer redan idag riktlinjer om att vissa livsmedel
som köps in ska vara rättvist producerade.
Dessutom finns inom den kommunala organisationen etablerade nätverk och kontakter som
skulle kunna underlätta arbetet med att utreda förutsättningarna för att certifiera
kommunen som Fairtrade city samt eventuellt arbeta vidare med frågorna efter en
certifiering. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska kunna bli certifierad som en
Fairtrade city.
Yrkanden
Sebastian Ghafari (S), Filip Bertilsson (M), Mikael Hallberg (V), Per Sjövall (S), Yen
Gunnarsson (S) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs. bifall
till motionen.
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§ 143
Medborgarförslag om cykelväg utmed Okomevägen från skolan
mot Ullared. (AU § 215, KS § 222) KS 2015-51
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget i den del som handlar om att bygga cykelväg på väg 714 från
Okome skola mot Ullared.
2 Meddela förslagsställaren att hon har möjlighet att ansöka om skolskjuts för sina barn.
Ansökan görs i Självservice på kommunens hemsida.
3 Därmed anse delen av medborgarförslaget som handlar om skolskjuts behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-02
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25
Yttrande från tekniska nämnden 2015-04-15
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att bygga en cykelväg från Okome
skola mot Ullared, alternativt att erbjuda barnen som bor längst med vägen skolskjuts.
Förslagsställaren menar att de bor för nära skolan för att ha rätt till skolskjuts, men att
vägen samtidigt är så pass hårt trafikerad att det inte är tryggt för barnen att cykla till
skolan. Därför föreslås en cykelväg alternativt rätt till skolskjuts så att barnen kan ta sig till
skolan själva.
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har yttrat sig om förslaget för
förklarar kortfattat:
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att det finns möjlighet enligt nämndens riktlinjer
och enligt lag att erbjuda skolskjuts i de fall skolvägen bedöms trafikfarlig även om barnen
inte har rätt till skolskjuts sett enbart till avståndet till skolan. Skolskjuts kan erbjudas via
linjebussar som trafikerar sträckan eller med upphandlad skolskjuts, bland annat beroende
på barnets ålder.
Tekniska nämnden förklarar att det är Trafikverket som är våghållare för den aktuella
vägen och att någon utbyggnad inte är planerad.
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Ekonomi
Tekniska nämnden uppskattar kostnaden för en tre kilometer lång utbyggnad av cykelväg
till mellan sex och tio miljoner kronor. Medel för en sådan utbyggnad finns inte i
nämndens budget, utan skulle bli en fråga i kommande budgetarbete.
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen så passerar redan skolbuss på sträckan idag, så
under förutsättning att medborgarförslaget gäller ett fåtal barn så skulle det inte innebära
någon tillkommande kostnad med skolskjuts för dem om de skulle bedömas ha rätt till det.
Övervägande
Falkenbergs kommun får många förfrågningar om utbyggnad av cykelvägar och vilka
sträckor som ska prioriteras samordnas ofta med Trafikverket och fastställs i kommunal
och regional cykelplan. Någon cykelväg på den aktuella sträckan kommer inte att byggas
som prioriteringarna ser ut i dagsläget.
Däremot finns möjligheten att ansöka om skolskjuts för de barn som berörs. Detta måste
målsman själv göra hos kommunens barn- och utbildningsförvaltning. I bedömningen av
ansökan tas hänsyn till flera faktorer, bland annat hastigheten på vägen, trafikintensiteten,
belysning och barnets ålder. Ansökan görs lättast genom Självservice på kommunens
hemsida. Men det går även att kontakta förvaltningen för att få en blankett att fylla i.
Genom att förslagsställaren meddelas om möjlighet en att söka skolskjuts föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att den delen av medborgarförslaget ska anses behandlat.
Yrkanden
Ingemar Johansson (C), Bengt Hackberg (S), Claës-L Ljung (M) och Sara-Lena Bjälkö
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 144
Medborgarförslag om cykelväg och gatubelysning utmed
Okomevägen från skolan mot Ullared.
(AU § 216, KS § 223) KS 2015-71
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget i den del som handlar om att anlägga gatubelysning på väg
från Okome skola till Näraby och eventuellt även till Bössgård längst med väg 714 mot
Ullared.
2 Meddela förslagsställaren att utbyggnad av cykelväg inte är prioriterat i kommunens
eller regionens cykelplan, men att möjlighet att ansöka om skolskjuts för barnen finns.
Ansökan görs i Självservice på kommunens hemsida.
3 Därmed anse delen av medborgarförslaget som handlar om cykelväg behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-14
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om att bygga en cykelväg och gatubelysning från Okome skola mot Ullared. Förslagsställaren menar att de bor för nära
skolan för att ha rätt till skolskjuts, men att vägen samtidigt är så pass hårt trafikerad att det
inte är tryggt för barnen att cykla till skolan. Därför föreslås en cykelväg och gatubelysning
från Okome skola till Näraby och eventuellt även till Bössgård, längst med väg 714 mot
Ullared.
Ett liknande medborgarförslag inkom till kommunen 2 februari 2015 (KS 2015-51). Barnoch utbildningsnämnden och tekniska nämnden yttrade sig över det förslaget och
förklarade följande:
Tekniska nämnden förklarade att det är Trafikverket som är våghållare för den aktuella
vägen och att någon utbyggnad inte är planerad.
Barn- och utbildningsnämnden förklarade att det finns möjlighet enligt nämndens riktlinjer
och enligt lag att erbjuda skolskjuts i de fall skolvägen bedöms trafikfarlig även om barnen
inte har rätt till skolskjuts sett enbart till avståndet till skolan. Skolskjuts kan erbjudas via
linjebussar som trafikerar sträckan eller med upphandlad skolskjuts, bland annat beroende
på barnets ålder.
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Det aktuella medborgarförslaget har inte gått till någon nämnd för yttrande eftersom
förslaget var så pass likt ovan nämnda medborgarförslag (KS 2015-51).
Ekonomi
Tekniska nämnden uppskattar kostnaden för en tre kilometer lång utbyggnad av cykelväg
längst med väg 714 till mellan sex och tio miljoner kronor. Medel för en sådan utbyggnad
finns inte i nämndens budget, inte ens om endast en del av vägen byggs ut. Utbyggnaden
skulle därför bli en fråga i kommande budgetarbete.
Gatubelysning på sträckan, som är 300 meter alternativt 800 meter lång, skulle i normala
fall kosta om cirka 150 000 kronor alternativt 400 000 kronor. Men vägen, som tillhör
Trafikverket, skulle behöva stängas av för att bygga ut gatubelysningen och ytterligare
kostnader skulle därför tillkomma.
Enligt barn- och utbildningsförvaltningen så passerar redan skolbuss på sträckan idag, så
under förutsättning att medborgarförslaget gäller ett fåtal barn så skulle det inte innebära
någon tillkommande kostnad med skolskjuts för dem om de skulle bedömas ha rätt till det.
Äldre barn skulle kunna erbjudas att använda linjetrafiken till och från skolan.
Övervägande
Falkenbergs kommun får många förfrågningar om utbyggnad av cykelvägar och vilka
sträckor som ska prioriteras samordnas ofta med Trafikverket och fastställs i kommunal
och regional cykelplan. Någon cykelväg på den aktuella sträckan kommer inte att byggas
som prioriteringarna ser ut i dagsläget.
Däremot framkommer det i det liknande medborgarförslaget (KS 2015-51) att möjligheten
finns att ansöka om skolskjuts för de barn som berörs. Detta måste målsman själv göra hos
kommunens barn- och utbildningsförvaltning. I bedömningen av ansökan tas hänsyn till
flera faktorer, bland annat hastigheten på vägen, trafikintensiteten, belysning och barnets
ålder. Ansökan görs lättast genom Självservice på kommunens hemsida. Men det går även
att kontakta förvaltningen för att få en blankett att fylla i.
Det som nämnderna inte tog upp i sina yttranden över det tidigare inkomna liknande
medborgarförslaget (KS 2015-51) är frågan om gatubelysning utmed vägen.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med kommunens gata- och trafikenhet.
Enligt dem är det inte troligt att någon gatubelysning kommer att anläggas utmed vägen,
främst på grund av att det är Trafikverkets väg. Eftersom sträckan inte prioriteras för att bli
gång- och cykelväg så är det mindre anledning att bygga ut gatubelysningen i dagsläget.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed avslag att den del av medborgarförslaget
som handlar om utökad gatubelysning från Okome skola till Näraby och eventuellt även
till Bössgård, längst med väg 714 mot Ullared.
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Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den delen av medborgarförslaget som
handlar om cykelväg på samma sträcka ska anses behandlad i och med att förslagsställaren
meddelas om möjligheten att söka skolskjuts.
Yrkanden
Ingemar Johansson (C) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 145
Medborgarförslag om cykelväg på väg 154 mellan Falkenberg och
Ullared. (AU § 231, KS § 224) KS 2015-85
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att det i den regionala cykelplanen är prioriterat att bygga
cykelväg längs med väg 154, främst på sträckan Vinberg-Bergagård.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-03-04
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en cykelväg mellan Falkenberg och
Ullared längs med väg 154. Förslagsställaren upplever en kraftig ökning av trafiken på väg
154 de senaste åren och anser att alternativet som finns idag, att cykla på vägbanan, är
osäkert och utsatt för cyklisten.
Ekonomi
Det finns idag 3 464 000 kronor i tekniska nämndens investeringsbudget som är avsatta för
gång- och cykelväg mellan Falkenberg och Ullared. Beslutet att avsätta medel togs i
budget för 2012, men investeringen har skjutits fram på grund av att det har saknats en
projektledare samt för att invänta den regionala cykelplanen.
Den regionala cykelplanen finansieras till hälften av kommunerna och till hälften av
regionala medel avsatta i Regional trafikstrukturplan. Trafikverket som ansvara för väg
154 ansvarar för att göra en faktisk kostnadsbedömning. I projekt Kattegattleden
prognostiserade Trafikverket kostnaden för gång- och cykelväg till 4500 kr/meter. Det
skulle betyda en kostnad för Vinberg- Ljungby på ca 8,7 miljoner kronor varav hälften
tillfaller kommunen.
Frågan om kommunens finansiering av cykelväg på den aktuella sträckan får lyftas när
Trafikverket har satt en tidsplan för utbyggnaden.
Övervägande
Idag sträcker sig cykelväg från Falkenberg till Vinberg. Dessutom går det att på mindre
vägar ta sig mellan lilla Ljungby och Ullared med cykel. Den sträcka där det finns störst
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behov av en cykelväg bedömer tekniska nämnden i kommunen vara mellan Vinberg och
Ljungby Bergagård. Det är denna sträcka som också kommer att prioriteras att bygga ut till
för cyklister framöver. Prioriteringen av sträckan Vinberg-Ljungby Bergagård görs även i
den regionala cykelplanen, som antogs 24 juni 2015. I planen fastställs att åtgärder
kommer att tas för att utveckla cykelväg på sträckan mellan Falkenberg och Ullared, främst
på delsträckan Vinberg-Ljungby Bergagård. Prioriteringen motiveras med att det är ett
”långsiktigt mål är att koppla ihop Falkenbergs tätort med Ullared. Sträckan VinbergBergagård ansluter till stråket Vinberg - Falkenbergs tätort. Denna vägsträcka har höga
hastigheter och stora fordonsflöden. Många skolor och arbetsplatser finns i Falkenbergs
tätort vilket medför att sträckan har stor potential för arbets- och skolpendling.”
I den regionala cykelplanen prioriteras sträckan under rubriken Objekt 2015-2025, vilket
betyder att den kommer att byggas inom den närmaste tioårsperioden. Planering av
genomförandet av de föreslagna åtgärderna kommer att påbörjas tillsammans med
Trafikverket. Det är Trafikverket som kommer att bygga cykelvägen eftersom de ansvarar
för väg 154, så utbyggnaden kommer enligt den tidsplan som de sätter upp.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslagsställaren meddelas om planerna på
utbyggnad av cykelväg och att medborgarförslaget ska anses behandlat i och med planerna
i den regionala cykelplanen.
Yrkanden
Ingemar Johansson (C) och Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 146
Medborgarförslag om att utvidga parkeringsplatsen vid
Rosendals strand. (AU § 217, KS § 225) KS 2015-72
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-06-16
Kultur- och fritidsnämnden § 36, 2015-06-02
Tekniska nämnden § 45, 2015-04-15
Tjänsteskrivelse, 2015-06-09
Sammanfattning av ärendet
Gudrun Rosgardt har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att antalet
parkeringsplatser utvidgas vid Rosedals strand för att öka trafiksäkerheten för såväl
gångtrafikanter som fordonsförare.
Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och planenheten har yttrat sig och avger i
korthet följande:
Dagens detaljplan över området tillåter inte en utbyggnad av antalet parkeringsplatser.
Kommunen är heller inte väghållare i området utan det är Rosendals vägförening. Det är
inte heller säkert att brist på parkeringsplatser ska lösas genom byggande av ytterligare
parkeringsplatser. Problemet kan även lösas genom tillgänglighet med gång och cykel.
Vidare anser kultur- och fritidsnämnden att en utbyggnad av parkeringsplatsen ur
trafiksäkerhetssynpunkt inte står i rimlig proportion till kostnaderna.
Ekonomi
Beslutsförslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar att andra meningen under rubriken Ekonomi stryks. ”En
eventuell utbyggnad av parkeringsplatser bekostas av kultur- och fritidsnämnden.”
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter Tore
Holmefalks (C) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla såväl
kommunstyrelsens förslag som Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande.

21 (46)

Kommunfullmäktige 2015-09-29

§ 147
Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran
uppströms Tullbron. (AU § 218, KS § 226) KS 2015-60
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdrag ges till kommunchefen att se över ansvarsområdena av skötsel av offentlig
miljö för stadsbyggnadskontoret respektive kultur- och fritidsförvaltningen.
2 Därmed anses medborgarförslaget antaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2015-06-10
Medborgarförslag, 2015-02-13
Tjänsteutlåtande, 2015-05-18
Kultur- och fritidsnämnden § 27, 2015-04-21
Sammanfattning av ärendet
Anders Brogren har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunfullmäktige låter utreda vem som ska ansvara för skötseln i Ätran så att inte vide
och annan växtlighet brer ut sig.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig och avger i korthet att de röjt sly utmed åkanten i
enligt årsplan samt att de ställer sig positiva till en ny utredning om skötsel i och kring
Ätran.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig och anger i korthet att vegetation på ön och
landtunger i Ätran ska bevaras eftersom detta bidrar till den biologiska mångfalden längs
med Ätran. Vad gäller växtlighet i kajkanten så har detta ett marginellt naturvårdsvärde.
Ekonomi
Beslutsförslaget i sig medför ingen ökad kostnad. Kostnaden för muddring har inte utretts
då det i sådant fall först bör utreddas vad detta kan få för konsekvenser på naturlivet.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar inte kultur- och fritidsnämndens uppfattning att det
finns ett behov av att utreda frågan vidare om vem som ansvarar för växtligheten i Ätran.
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Det anses lämpligt att kultur- och fritidsnämnden tar bort det sly utmed åkanten som kan
bidra med slitage av stensättningen samt klipper ner det sly som växer i ån som nås från
åkanten.
Växligheten i Ätran beror på den naturliga vattenerosionen längre uppströms i Ätran och
att sediment samlar sig längs med åkanten i centrala Falkenberg. Detta gör växtlighet av
exempelvis vide möjlig. Detta är en naturlig process och det enda sättet att permanent få
bort växtligheten är muddring av Ätran. Muddring skulle dels vara kostsamt samt kunna få
oanade kosekvenser för den biologiska mångfalden under vattnet i Ätran. Detta ser
kommunstyrelsen förvaltningen inte som en långsiktig hållbar lösning. Det som istället
skulle kunna diskuteras är om inte kultur- och fritidsnämnden ska se över sin årsplan över
borttagande av sly längs Ätran vilket skulle medför en omprioritering eller ökning av deras
driftsbudget. Detta är dock beslut som bör fattas inom kultur- och fritidsnämnden.
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§ 148
Etablering av solcellspark i Falkenberg.
(AU § 239, KS § 210) KS 2015-275
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå förslag om att investera i solcellsprojektet.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal med partnerna i solcellsprojektet 2015-05-28
Avsiktsförklaring från parterna i solcellsprojektet 2015-08-10
Ekonomisk kalkyl
Sammanfattning av ärendet
Solceller är en teknik som gör det möjligt att omvandla solens energi till el med hjälp av
halvledande kiselplattor. Under drift ger systemet inga utsläpp till mark, luft eller vatten
och medför minimala andra störningar för omgivningen. Solceller är idag en relativt
outbyggd förnybar energikälla i Sverige jämfört med många andra delar av världen, men är
under stark tillväxt.
Kommunen blev introducerad till detta storskaliga solcellprojekt sommaren 2014 efter
kontakt med Share Network AB som tillsammans med leverantören av solcellsteknik
Glacell (Lambertsson Sverige AB) utarbetat en modell för hur storskalig, lokalt producerad
solenergi skall kunna genereras för Falkenbergs organisationer, företag och privatpersoner.
Att hitta en modell för hur offentliga och privata företag, organisationer och privatpersoner
aktivt ska kunna ta ansvar för, och nyttja, solens instrålning är högt prioriterat i Sverige.
Något som bland annat tydliggörs via regeringsbeslut 11:2 den 27 juli 2015 till
Energimyndigheten med uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för ökad
användning av såväl småskalig som storskalig solel. (M2015/636/Ee resp M2015/2853/Ee)
Om projektet realiseras i den omfattning som planeras idag, 1,5 MW installerad effekt, blir
den Sveriges största.
Under tiden från initiering till idag har tjänstemän från kommunen och FEAB jobbat aktivt
med projektet. Kommunen har tagit fram ett förslag på ett lämpligt markområde för
projektet.
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Bolagsformer/Övrigt
Walters Bildelar AB, Peterson & Hansson Byggnads AB och Falkenberg Sparbank
beslutar sig för att delta i projektet så fort FEAB eller kommunen går in. Dessa aktörer
kommer att gemensamt starta ett driftsbolag i aktiebolagsform.
Det bifogade samarbetsavtalet är ett utkast som i ett nästa steg skall granskas och
gemensamt godkännas av parterna.
Det har inom ramen för denna skrivelse inte varit möjligt att säkert utreda huruvida den typ
av samarbete mellan kommun och näringsliv som föreslås i denna modell är i alla delar
överensstämmande med gällande regler och lagar.
Ekonomi
Totala investeringen för 1,5 MW är 20 000 000 kronor, varav ca 1.000.000 kronor utgörs
av priset kommunen offererat projektet för den aktuella marken Töringe 7:3. FEAB:s eller
kommunens del är en fjärdedel vilket blir en investering på 5 000 000 kronor. Beräknad
produktion ligger på 375MWh/år för denna andel.
Efter inledande samtal med Länsstyrelsen anses det vara möjligt att ansöka om finansiering
med upp till 50 % av investeringen inom ramen för det nyligen beslutade stödet till lokala
klimatinvesteringar, ansökan skulle kunna lämnas in av driftsbolaget. Det anses möjligt att
färdigställa ansökan inom ramen för den första ansökningsperioden då ansökan behöver
inkomma till myndigheten senast den 15 september 2015. Om det ändå skulle visa sig
omöjligt att inkomma med ansökan till detta datum, eller om projektet inte skulle
godkännas i detta första skede finns möjlighet att söka till senare omgångar.
Projektet är med hänsyn taget till gällande elpriser och utan bidrag inte ekonomiskt lönsam
för kommunen.
Övervägande
Falkenbergs Visioner/mål
Falkenbergs Vision ”Vi växer för en hållbar framtid”
Övergripande kommunalt mål antaget av KF ”Den ekologiska hållbarheten skall öka”
Planen för den ekologiska hållbarheten ” Produktionen av förnybar energi ökar med
50% till 2015.”
Nationella mål
Klimat (prop. 2008/09:162) säger att:
”Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt för
visionen att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.”
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Projektet är ett exempel på nära samarbete mellan offentliga och privata intressen. Ett
projekt av denna karaktär kommer sannolikt att generera ett intresse från privata och
offentliga aktörer, vilket kunnat märkas i samband med Hertingprojektet, som kan stärka
Falkenbergs profil som en aktiv miljökommun.
Det anses att de fördelar och möjligheter som projektet ger bör ställas mot det faktum att
projektet utifrån det förutsättningar som råder idag inte är ekonomiskt lönsamt för
kommunen.
Bedömningen som av kommunens tjänstemän gjorts utan juridisk sakkunnighet är att
samarbetsavtal och avsiktsförklaring uppfyller sina syften och bör kunna ligga till grund
för att ingå ett formellt partnerskap. Däremot har Falkenbergs sparbank gjort en juridisk
bedömning av samarbetsavtalet utan några kommentarer. Övriga intressenter har tagit del
av bifogade dokument och har inte utryckt några reservationer och har uttalat att man vill
gå in i projektet så snart kommunen fattat beslut om detsamma.
Yrkanden
Stig Agnåker (C), Jan Berge (MP) och Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar investera 25 % av solcellsprojektet med medel från den
kommunala investeringsbudgeten med totalt ca 5 000 tkr under förutsättning att projektet
erhåller investeringsstöd med minst 40 %.
Filip Bertilsson (M), Lars Fagerström (FP), Per Svensson (S), Mikael Hallberg (V), Bengt
Hackberg (S), Sara-Lena Bjälkö (SD), Claës-L Ljung (M), Per Sjövall (V), Dahn Persson
(S) och Marcelle Farjallah (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Filip Bertilssons (M) yrkande mot Stig Agnåkers (C)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Filip Bertilsson (M) yrkande.
Nej-röst för Stig Agnåkers (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 36 Ja-röster mot 14 Nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Filip Bertilssons (M) yrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
Bilaga KF § 148
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§ 149
Vision Klitterbadet. (AU § 202, KS § 211) KS 2013-72
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta Vision för Klitterbadet Del 1 Berättelsen och Del 2 Bygget som kultur- och
fritidsnämndens vision för Klitterbadet.
2 Därmed anse kultur- och fritidsnämndens uppdrag att ta fram ny vision för hur
Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet redovisat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 177, 2015-08-11
Vision för Klitterbadet Del 1 Berättelsen, 2015-05-27
Vision För Klitterbaden Del 2 Bygget, 2015-05-27
Kultur- och fritidsnämnden § 33, 2015-06-02
Kommunfullmäktige § 114, 2014-06-24
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, tjänsteskrivelse, 2012-11-27
Kommunstyrelsen § 19, 2013-01-08
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fick i budget 2013 uppdrag att arbeta fram ny vision för hur
Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet.
Kommunfullmäktige behandlade senast 24 juni 2014 det yttrande man då fått från kulturoch fritidsnämnden och kommunfullmäktige konstaterade då att uppdraget ännu inte var
redovisat samt uttryckte att man förväntar sig att få en redovisning av en tydlig
framtidsbild av Klitterbadets utveckling senast våren 2015.
Ekonomi
Rättelsen av beslutet påverkar inte kommunens budget.
Övervägande
En rättelse av kommunstyrelsens beslut behövs.
Ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 23 juni 2015 och arbetsutskottet beslöt
föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta visionen samt anse
uppdraget redovisat.
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När kommunstyrelsen behandlade ärendet 11 augusti togs beslut om att visionen för
Klitterbadet ska föras vidare till budgetberedningen 2015 för att där se över ett fortsatt
uppdrag. I och med detta beslut begicks ett misstag vilket innebar att kommunstyrelsen inte
skickade vidare visionen till kommunfullmäktige för antagande och slutredovisning av
uppdraget. Därför behandlas nu ärendet återigen av kommunstyrelsen som denna gång
föreslås besluta att skicka visionen vidare till kommunfullmäktige för antagande av
visionen samt för att anse uppdraget redovisat.
Yrkanden
Per Johansson (C), Bengt Hackberg (S), Christina Johansson (S), Mari-Louise Wernersson
(C), Sara-Lena Bjälkö (SD), Tore Holmefalk (C), Georgia Ferris (KD), Christer Norrman
(M), Lars Fagerström (FP), Filip Bertilsson (M) och Christina Ekström (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag

28 (46)

Kommunfullmäktige 2015-09-29

§ 150
Revisionsberättelse och årsredovisning för stiftelsen
Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2014.
(AU § 223, KS § 212) KS 2015-230
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan skall lämnas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
2 Anteckna redovisningen till protokollet i övrigt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens revisorer har granskat räkenskaper och viktigare beslut samt styrelsens
förvaltning i Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse Svenstorpsgåvan för år 2014. Enligt
dessa har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsen har enligt revisionen handlat i enlighet med gällande lagstiftning.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som prövar frågan om ansvarsfrihet.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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§ 151
Utbetalning av partistöd 2016. (AU § 228, KS § 213) KS 2015-218
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utbetala partistöd för 2016 i januari 2016 i enlighet med regler för kommunalt partistöd.
Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.
Centerpartiet - redovisning och revisionsberättelse
Folkpartiet Liberalerna – redovisning och revisionsberättelse
Kristdemokraterna - redovisning och granskning
Miljöpartiet de gröna – redovisning för partistöd
Nya Moderaterna - redovisning och revisionsberättelse
Socialdemokraterna - redovisning och revisionsberättelse
Sverigedemokraterna - redovisning och revisionsberättelse
Vänsterpartiet - redovisning godkänd av revisorerna
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 2 kap. 11 § ska partier som är berättigade till kommunalt partistöd
komma in med en redovisning hur partistödet använts under föregående kalenderår innan
den 1 juli. Till redovisningen ska en av partierna utsedd granskare beskriva hur pengarna
använts. Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen. Falkenbergs kommun har i sina
regler för kommunalt partistöd beslutat inget partistöd ska betalas ut till partier som inte
lämnat in redovisning och granskning rapport innan den 1 juli.
Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt partistöd har
inkommit med en redovisning och granskningsrapport före 1 juli 2015. Därmed ska
kommunfullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd till samtliga partier i
kommunfullmäktigeförsamlingen för 2016. Partistödet betalas ut till partierna i januari
2016.
Redovisningen syftar till att ge allmänheten en inblick i hur partierna använder de stöd som
de får från kommunen.
Ekonomi
Partistödet består av ett grundbelopp på 35 000 kr per parti i kommunfullmäktige och
37 900 kr per mandat som partiet har i kommunfullmäktige. Stödet räknas årligen upp med
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utgångspunkt från konsumentprisindex (KPIX) 2014. Beloppet är uträknat efter SKL
prognos över KPIX index från cirkulär 15:15, 2015-04-29 och kommer justeras efter KPIX
faktiska utfall 2015. KPIX enlig prognos = 1,0004 * 1,0014 = 1, 00180056
Partistödet uppgår till en totalkostnad på 2 216 882 kr för kommunen 2016. Det fördelas på
följande vis:
Parti
Centerpartiet
Folkpartiet Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Nya Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Partistöd
414 745 kr
110 999 kr
110 999 kr
110 999 kr
376 777 kr
718 491 kr
262 872 kr
110 999 kr

Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
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§ 152
Uppdrag i budget - utreda intresset för mötesplatser för seniorer
utanför centralorten. (AU § 220, KS § 214) KS 2015-115
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdraget att utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför
centralorten är redovisat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-10 § 60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26
Socialnämndens beslut 2015-06-17 § 112
Sammanfattning av ärendet
Mötesplats Mölle i centralorten har blivit en mycket uppskattad och välbesökt mötesplats
för kommunens seniorer. Socialnämnden fick i budget 2015 i uppdrag att utreda intresset
för konceptet Mölle utanför centralorten och utifrån kartläggningen konkret föreslå var och
hur mötesplatser utanför centralorten kan etableras och drivas.
Socialförvaltningen har genomfört dialogmöten med representanter från
pensionärsföreningar som är verksamma i kommunens inland och kunnat konstatera att
intresset för en mötesplats i inlandet är svalt. Det finns i dagsläget ett stort engagemang i
respektive ort för att hålla bygdegårdarna vid liv och detta prioriteras högre än en eventuell
ny central mötesplats. Det finns i princip en bygdegård i alla orter samt klubblokaler och
gamla skolor och bl.a. Mariagården i Ullared. Det finns därmed gott om lokaler att
använda vid arrangemang av aktiviteter. De närvarande vid dialogmötena hade svårt att se
att intresse och engagemang räcker till för att både hålla föreningarna vid liv och att i
samverkan med kommunen driva en mötesplats. Man anser överlag att de aktiviteter som
anordnas i dagsläget täcker det behov som finns. Däremot föreslogs föreningsbidrag/
aktivitetsstöd till de föreningar som bedriver aktiviteter för äldre, vilket skulle bidra till att
ytterligare aktiviteter kan arrangeras av föreningarna. Socialnämnden ställde sig positiv till
att möjliggöra stöd till föreningar som bedriver aktiviteter för äldre, vilket kan finansieras
inom befintlig budgetram.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Socialförvaltningens kartläggning visade att de aktiviteter för äldre som bedrivs av
pensionärsföreningarna i inlandet i dagsläget är tillräckliga och att det därför inte finns
behov av någon ny mötesplats enligt konceptet Mölle. Socialnämnden har ställt sig positiv
till att möjliggöra föreningsbidrag/aktivitetsstöd till föreningar som bedriver aktiviteter för
äldre, vilket ökar möjligheterna till att arrangera fler aktiviteter. Detta kan finansieras inom
socialnämndens budgetram.
Utifrån kartläggningens resultat har socialnämnden därmed inte lämnat några vidare
förslag på etablering av mötesplatser i inlandet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antecknar att uppdraget att
utreda intresset för mötesplatser för seniorer utanför centralorten är redovisat.
Yrkanden
Rie Boulund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 153
Revidering av policy för resor, fordon och trafiksäkerhet.
(ARGUS § 34, KS § 221) KS 2013-278
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utrusta samtliga bilar i serviceförvaltningen med alkolås under en treårsperiod med de
medel som finns avsatta för detta hos kommunstyrelseförvaltningen.
2 Ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att utrusta samtliga motorfordon med alkolås
senast 2018.
3 Ställa krav på alkolås vid kommande upphandlingar av kommunal verksamhet.
4 Tillåta undantag för fordon där snabba starter krävs för den personliga säkerheten.
5 Uppmana arbetsgivarenheten att revidera handlingsprogrammet ”Tobak, alkohol och
droger”, att ta fram ett utbildningsprogram som ska genomföras årligen samt att i övrigt
genomföra åtgärder som leder till en förbättring av det förebyggande arbetet mot
missbruk av alkohol och andra droger.
6 Innan åtgärderna genomförs förankra åtgärderna i CESAK – kommunens centrala
samverkanskommitté.
Beslutsunderlag
 Policy för resor, fordon och trafiksäkerhet antagen av kommunfullmäktige 2009-10-29
§ 158.
 Handlingsprogram – tobak, alkohol och droger från 2014
 Tobak, Alkohol och Droger (Personalpolitiska programmet 2005)
 Kartläggning av arbetet mot alkohol och droger och nyttan med alkolås (Argus §
71/2013) (reviderat 2015-05-22)
 Skrivelsen ”Alkoholpolitiskt program” 2015-07-20
Sammanfattning av ärendet
I policyn som är antagen av kommunfullmäktige 2009-10-29 § 158 skall kommunens
fordon utrustas med alkolås vid nyanskaffning. Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10 §
186 föreslå kommunfullmäktige revidera denna policy och besluta
1. Inte utrusta nya fordon med alkolås
2. Revidera policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet § 158 av kommunfullmäktige
2009-10-29, meningen ”Vid nyanskaffning utrustas med alkolås” tas bort.
3. Uttala att diskussioner om alkohol, droger och trafiksäkerhet är viktiga att hållas
levande vid tex arbetsplatsträffar.
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Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2013-09-24
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att belysa frågan om hur ett
eventuellt missbruk kan upptäckas tidigare på de olika arbetsplatserna och hur vi
som arbetsgivare kan arbeta med att förebygga missbruksproblem. Det ska göras en
jämförande utblick och studie över hur man arbetar med dessa frågor i andra
organisationer, privata och/eller offentliga.
2. Kommunstyrelsen ska, via sitt arbetsgivarutskott, presentera en kortare utredning
senast i januari 2014.
Arbetsgivarutskottet har överlämnat en utredning ”Kartläggning av arbetet mot alkohol och
droger och kartläggning av nyttan med alkolås” 2013-12-12.
Ekonomi
Kostnad för alkolås är ca 3.400:-/bil årligen. Idag finns 230 fordon (65 av dessa saknar
alkolås). Denna summa ligger i månadskostnaden som förvaltningarna betalar.
Om vi skall sätta in alkolås med SMS (se nedan) i de 65 bilar som idag inte har alkolås alls
kostar det 13.000:- + moms totalt per bil.). Kostnaden för detta blir 845.000:-. Om vi
dessutom skall uppgradera med SMS på de bilar som idag har ”enbart” alkolås ( 165 st.)
kostar det 2.000:-/bil (330.000:-.) Totalt 1.175 tkr. Medel för detta finns inte avsatta i
budget.
För framtiden, efter denna investering, ligger kostnaden för alkolås på ca 700 tkr per år
(250:-/månad under 5 år). Denna summa ligger i månadskostnaden som förvaltningarna
betalar.
Det är kostnaden för installering av alkolås i de bilar vi byter in varje år. Vi byter ca 40
st./år.
Kostnaden för att ha arbetsledare i beredskap kan beräknas till ca 300 tkr per arbetsledare
och år.
Den besparing som görs, i det fall beslut tas om att inte utrusta fordon med alkolås,
möjliggör att vissa medel kan överföras till utbildningsinsatser och andra förebyggande
åtgärder.
Övervägande
Utrustning av alkolås i Falkenbergs kommuns fordon finns som ett krav i ”Policy för resor,
fordon och trafiksäkerhet”. Denna policy gäller för anställda och förtroendevalda. Policyn
är framtagen av Arbetsgivarutskottet och beslutad i Kommunfullmäktige.
Att utrusta/inte utrusta Falkenbergs kommuns fordon med alkolås är en verkställighet för
Serviceförvaltningen av ovanstående beslut.
En brist i dagens system med alkolås är att ingen signal går till arbetsledningen i det fall
medarbetaren blåser ”positivt”. Sådan information framkommer enbart vid den avläsning
som sker 1 gång per år. I det fall alkolås skall vara kvar och innebära att en signal
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omgående går till arbetsledaren måste en SMS-funktion kopplas till låset. Därtill behöver
organisationen ses över och innebära att det alltid finns en arbetsledare i beredskap.
Det kan också noteras att medarbetare fortfarande använder privat bil vid körning i
tjänsten. I vissa situationer kan detta vara befogat, men det minskar möjligheten till att
säkerställa att alla körning sker efter kontroll av nykterhet.
Alkohol och andra droger påverkar nervsystemet och leder till trötthet, dåsighet, nedsatt
uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet kan också påverka körförmågan.
Jämfört med alkohol är kunskapen liten om hur övriga droger påverkar körförmågan och
därmed trafiksäkerheten. Anledningarna är flera, exempelvis finns det många droger med
olika effekter och det är svårt att forska om illegala substanser. Polisen får inte
rutinmässigt kontrollera om förare är drogpåverkade. (Hämtat ur trafiksäkerhetsverkets
information om alkohol och droger i trafiken).
Previa informerar om att det enligt polisrapporter är fler drogpåverkade än
alkoholpåverkade som fastnar i poliskontroller.
I statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet anmälda drograttfyllor ökat
från 297 under 2000 till 12 555 under 2011. Siffrorna speglar polisens ökade aktivitet, där
skickligheten i att känna igen en drogpåverkad person successivt förbättrats. Poliser som
stoppat en bil får titta på till exempel ögon, läppar och handrörelser för att upptäcka tecken
på drogpåverkan. Först då får föraren tas med för blodprov.
Alkolås förhindrar att bilen startar om någon alkoholpåverkad blåser - startspärr. Inget
utslag ges för andra droger.
Det finns idag möjlighet att koppla låsen till en funktion som gör att det går ett ut ett SMS
direkt om det gjorts alkoholhaltig utandning. I det fall denna funktion skall sättas in
behöver rutiner och riktlinjer tas fram som beskriver vem dessa sms skall skickas till och
vilka disciplinära åtgärder som skall gälla. Avstängning kan bara göras av närmaste chef –
handlingsplikt vid misskötsel.
Alternativ till alkolås skulle kunna vara alkoskåp. Alkoskåp fungerar som alkolås, det ger
endast utslag på alkohol. Ett alkoskåp är specialutformat nyckelskåp där bilnycklarna finns
samlade. För att komma åt nyckeln krävs att man blåser. För att alkoskåp skall vara ett
alternativ krävs att bilarna är samlade på få ställen. Ett alkoskåp kostar ca 100.000:- och
idag har Falkenbergs kommun bilar på ett 40 tal ställen. Kontroller måste också göras för
att veta om bilnycklarna hängs in i skåpen. För bilpoolen skulle ett alkoskåp inte vara
aktuellt eftersom där finns bilnyckeln i bilen. Här skulle då ett alternativ vara att man
blåser för att komma in i garaget. Dock är det inte sällan flera bilar tas ut samtidigt, och då
krävs bara att en person öppnar garaget.
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Anledningar till att inte ha alkolås i kommunens bilar:
-

-

Möjligheterna till ett snabbt ingripande är starkt begränsade i det fall det skulle bli
ett positivt utfall vid en blåsning. I första hand är detta ett ansvar för berörd
arbetsledare och dessa finns inte i tjänst i den omfattning som då skulle krävas.
Kostnaden. I förhållande till hur få fall som upptäcks är kostnaden, över 700 tkr./år,
hög.
Enbart alkohol ger utslag vid blåsning. Andelen andra droger ökar och dessa kan
inte kontrolleras genom alkolås.

Anledningar till att ha kvar alkolås i kommunens bilar:
-

Den förebyggande effekten; förmodligen innebär kravet på att blåsa att vissa
medarbetare påverkas i positiv riktning och undviker alkohol.
Allt fler arbetsgivare använder systemet och kommunen kan här vara en positiv
föregångare.
En garanti för att medarbetarna inte framför kommunens bilar med alkohol i
kroppen.

Arbetsgivarens möjligheter att arbeta förebyggande är begränsade till utbildningsinsatser,
riktlinjer om hur man som arbetsledare och medarbetare ska agera vid misstanke om
missbruksproblem samt rehabiliteringsinsatser. I samtliga dessa fall finns
företagshälsovården som ett stöd. I det fall medarbetaren inte missköter sitt arbete finns i
övrigt ytterst få möjligheter till åtgärder mot medarbetarens vilja.
Vid en sammantagen bedömning, utifrån kostnadsdelen och med ett förslag om bättre
satsning på förebyggande åtgärder, föreslås att ta bort skrivningen om att fordon ska vara
utrustade med alkolås.
Yrkanden
Stig Agnåker (C), Charlotta Jonson (M), Per Johansson (C), Claës-L Ljung (M), Agneta
Åkerberg (C) och Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:
1 Inte utrusta nya fordon med alkolås.
2 Revidera policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet § 158 av kommunfullmäktige
2009-10-29, meningen ”Vid nyanskaffning utrustas med alkolås” tas bort.
3 Uppmana arbetsgivarenheten att revidera handlingsprogrammet ”Tobak, alkohol och
droger”, att ta fram ett utbildningsprogram som ska genomföras årligen samt att i övrigt
genomföra åtgärder som leder till en förbättring av det förebyggande arbetet mot
missbruk av alkohol och andra droger.
4 Innan åtgärderna genomförs förankra åtgärderna i CESAK – kommunens centrala
samverkanskommitté.
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Per Svensson (S), Peter Dygården (S), Marcelle Farjallah (S), Mikael Hallberg (V), SaraLena Bjälkö (SD), Thomas Fagenheim (S), Dahn Persson (S), Yen Gunnarsson (S), Jan
Dickens (S), Per Sjövall (V), Lennart Torstensson (S) och Christina Johansson (S) yrkar:
1 Utrusta samtliga bilar i serviceförvaltningen med alkolås under en treårsperiod med de
medel som finns avsatta för detta hos kommunstyrelseförvaltningen.
2 Ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att utrusta samtliga motorfordon med alkolås
senast 2018.
3 Ställa krav på alkolås vid kommande upphandlingar av kommunal verksamhet.
4 Tillåta undantag för fordon där snabba starter krävs för den personliga säkerheten.
5 Uppmana arbetsgivarenheten att revidera handlingsprogrammet ”Tobak, alkohol och
droger”, att ta fram ett utbildningsprogram som ska genomföras årligen samt att i övrigt
genomföra åtgärder som leder till en förbättring av det förebyggande arbetet mot
missbruk av alkohol och andra droger.
6 Innan åtgärderna genomförs förankra åtgärderna i CESAK – kommunens centrala
samverkanskommitté.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Agnåkers (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Stig Agnåkers (C) yrkande.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Stig Agnåkers (C) yrkande.
Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 23 Ja-röster mot 27 Nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Per Svenssons (S) yrkande. Hur var och en röstade framgår av bilaga till
protokollet.
Bilaga KF § 153
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§ 154
Uppdrag i budget - God ekonomisk hushållning.
(AU § 241, KS § 203) KS 2015-113
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anta två finansiella mål för god ekonomisk hushållning;
-

nuvarande resultatmål om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag bibehålls
soliditeten ska öka till 30 %.

2 Inkludera hela kommunkoncernen (kommunen och bolagen) vid finansiering av
kommunens investeringar.
3 Överlämna till budgetberedningen att lämna förslag på hur resursbristen i
budgetperioden 2016-2018 ska lösas.
4 Anteckna att uppdraget att föreslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk
hushållning är redovisat.
Beslutsunderlag
Presentation i Kommunfullmäktige 2015-08-26
Presentation i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16
Kommunstyrelseförvaltningens uppdragsredovisning 2015-06-16
Sammanfattning av ärendet
Under 2015 års budgetarbete påvisades att 2017 års resultat inte uppnådde gränsen för god
ekonomisk hushållning; 2%. Orsakerna till detta var i huvudsak ökade kostnader drivet av
volymökningar och stora investeringsbehov.
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att lägga fram förslag
på målformuleringar för god ekonomisk hushållning i Falkenbergs kommun.
Förslaget formulerades:
 Exempelvis resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag, investeringsvolym etc.
 Lägga fram förslag på hur god ekonomisk hushållning enligt målen kan uppnås
 Lägga fram förslag på inom vilka ramar nämnderna ska lämna förslag på åtgärder för att
nå upp till målen
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Utredningen kom fram till att det är viktigt med ett positivt resultatmål för att öka
egenfinansieringen av investeringarna och därmed hjälpa till att hålla nere belåningen.
Vidare framkom även att kommunens soliditet bör förbättras vilket kommer att ske
genom ett positivt resultatmål, i kombination med en kontrollerad upplåning.
Utredningen föreslår att:
 Anta två finansiella mål för god ekonomisk hushållning; 1) nuvarande resultatmål om
2 % av skatteintäkter och statsbidrag bibehålls och 2) soliditeten ska öka till 30 %.
 Inkludera hela kommunkoncernen (kommunen och bolagen) vid finansiering av
kommunens investeringar.
 Överlämna till budgetberedningen att lämna förslag på hur resursbristen i
budgetperioden 2016-2018 ska lösas.
Ekonomi
Beslutet påverkar kommunens ekonomi på lång sikt. Om kommunen inte agerar och
beslutar om ett positivt resultatmål och en förbättrad soliditet kommer belåningen att öka
kraftigt med hänsyn till det stora investeringsbehovet. På sikt kommer räntekostnaderna att
ta resurser från kärnverksamheten vilket innebär att kommunen får problem att lösa sina
uppgifter.
Övervägande
Perioden 2015-2018 står kommunen inför stora investeringsbehov, samtidigt som
kärnverksamheternas kostnader ökar. Förändringar i demografin med ökad medellivslängd
ökar kravet på insatser för de äldre. Beslutade investeringar i en ny arena, en ny
gymnasieskola, behov av nya förskoleavdelningar, ny grundskola samt nya servicebostäder
och nytt äldreboende ökar kommunens belåning.
För att minska risken för stora räntekostnader är det viktigt att säkerställa att kommunens
belåning hålls på en kontrollerad nivå. Egenfinansiering genom positivt resultatmål och
hjälp från bolagen är nödvändigt. Stora räntekostnader minskar möjligheterna till god
finansiering av den kommunala kärnverksamheten.
Genom att fatta beslut om att bibehålla resultatmålet om 2 % kommer kommunen att
succesivt att stärka soliditeten (betalningsförmågan på lång sikt), detta förutsätter att man
samtidigt ser till att belåningen inte blir för hög.
Bolagen bör inkluderas i finansieringen av investeringarna. I de fall bolagen kan dela ut
fritt eget kapital eller att avyttra tillgångar med övervärden bidrar detta till finansiering av
kommunens investeringar och att hålla belåning på en bra nivå.
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En soliditet på ca 30%, med alla pensionsåtaganden skuldförda, ligger i paritet med
genomsnittet av de referenskommuner som redovisats i uppdraget, det är därför rimligt att
även Falkenberg siktar på detta mål.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C), Rie Boulund (M), Filip Bertilsson (M) och Lars Fagerström (FP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Svensson (S) yrkar att ersätta punkt ett med:
Anta två finansiella mål för god ekonomisk hushållning;
-

nuvarande resultatmål om 1,5-2 % av skatteintäkter och statsbidrag.
soliditeten ska inte minska.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svensson (S)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Tore Holmefalks (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Per Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster mot 20 Nej-röster 5 avstår och 1 frånvarande beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade
framgår av bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 154
Reservationer
Per Svensson (S), Monika Bréti (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Sebastian
Ghafari (S), Majvor Wallin (S), Fredrik Johansson (S), Björn Jönsson (S), Yvonne Nilsson
(S), Thomas Fagenheim (S), Bengt Hackberg (S), Christina Johansson (S), Jan Dickens
(S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygården (S), Rebecka Kristensson (S), Gabriella
Geertinger (S), Lennart Torstensson (S), Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V)
reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 155
Val av nämndemän för perioden 2016-2019. KS 2015-225
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse följande personer till nämndemän i Varbergs Tingsrätt 2016-2019
Pontus Eriksson (C)
Ellinor Thorsson (S)
Eva Agbrant (M)
Inga-Britt Rosengren (S)
Maria Larsson (C)
Kerstin Rosell (S)
Anito Ljung (M)
Elmer Johansson (SD)
Lena Engström (FP)
Lars- Gunnar Strandling Berghorn (S)
Anita Andersson (KD)
Jessica Camilleri (S)
Moa Gunnarsson (MP)
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning, 2015-06-23
Socialdemokraternas nominerade, 2015-09-02
Sammanfattning av ärendet
Föreligger val av nämndemän till Varbergs Tingsrätt 2016-2019. Kandidaterna nomineras
av respektive parti. Vid valberedningens sammanträde 2015-06-23 hade inte
socialdemokraterna haft möjlighet att nomineras sina nämndemän varför en justering gjorts
av (S) nämndemän utifrån deras nominerade.

Yrkanden
Stig Agnåker (C) och Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.
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§ 156
Val av ledamot i socialnämnden efter Monika Dalberg (SD).
KS 2015-250
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Louise Ekstrand (SD) som ledamot i socialnämnden.
Ärende
Monika Dalberg (SD) har beviljats entledigande från uppdraget som
ledamot i socialnämnden KF § 134/2015. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 157
Val av representant på Kattegatts kustvattenråds rådslag tillika
förtroendevald till Kustvattenrådets styrgrupp.
KS 2015-98
Väljs vid nästa sammanträde.
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§ 158
Avsägelse från Fredrik Janson från uppdraget som ledamot i
Destination Falkenberg AB samt beslut om ny ledamot.
KS 2015-294
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Fredrik Janson entledigande från uppdraget som ledamot i Destination
Falkenberg AB.
2 Utse Roger Wiklund som ny ledamot.
Ärende
Fredrik Janson har 2015-09-22 inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i Destination Falkenberg AB.
Näringslivet i Falkenberg har föreslagit Roger Wiklund, VD Skrea Camping & stugby
m m, som ny ledamot.
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§ 159
Meddelanden
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens beslut 2015-08-20 att avvisa överklagande av kommunfullmäktiges beslut
att upphäva detaljplan för del av Kattegatt, Skottarevet. KS 2014-353
Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för del av Kattegatt,
Skottarevet. KS 2014-353
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2015-09-18 att anta detaljplan för
Ullared 1:132. KS 2010-601
Länsstyrelsens beslut 2015-09-09 att överprövning av detaljplan för Skrea 23:40 m fl inte
ska ske. KS 2013-257
Länsstyrelsens protokoll 2015-09-15 utvisande att Christer Johansson (SD) utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Monika Dalberg. KS 2015-250
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, KS § 228/15.
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