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Presentation av Charlotte Johansson, kommunchef
Charlotte Johansson, som tillträtt som kommunchef i Falkenberg den 1 augusti 2016,
presenterar sig.
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§ 183
Information om gymnasieskolans projekt – Ondskan i
förintelsens fotspår. KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Irhan Kasic (lärare Falkenbergs gymnasieskola) och tre gymnasieelever informerar om
projektet Onskan – i förintelsens fotspår och resan till Auschwitz och Birkenau i april
2016. Projektet är delvis finansierat av kommunens Toleransfond. Genom projektet får
eleverna fördjupade kunskaper om förintelsen. Vidare är projektets syfte att arbeta mot alla
former av rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.
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§ 184
Information ”Fullmäktige och revisorerna” – uppdrag, dialog och
samspel – Revisorernas verksamhet. KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Karin Tengdelius, Sveriges kommuner och landsting informerar om de kommunala
revisorernas uppdrag samt om den utbildningsdag som idag genomförts med
kommunfullmäktiges presidium och revisorerna. Syftet med dagen har varit att diskutera
revisionens uppdrag samt dialogen och samspelet mellan fullmäktige och revisorerna.
Gösta Svensson, ordförande i kommunrevisonen, informerar om revisorernas arbete och
deras revisonsplan för 2016 samt i korthet om gemensamma slutsatser från dagens
utbildning.
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§ 185
Information ”Revidering av grafisk profil för Falkenbergs
kommun”. KS 2016-3
Sammanfattning av ärendet
Monica Klingborg, kommunikationsstrateg, och Fredrik Johansson, kommunikatör,
informerar om den av kommunstyrelsen beslutade revideringen av Falkenbergs kommuns
grafiska profil.
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§ 186
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2016-73
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 187
Anmälan av motioner.
Följande motioner föreligger:
Susan Pettersson (KD); Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338
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§ 188
Anmälan av medborgarförslag.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag om ljudsignaler på handikappbadet vid Skrea strand. KS 2016-289
b) Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar.
KS 2016-305
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
c) Medborgarförslag om åtgärder för att gynna en lokal laxproduktion i Ätran.
KS 2016-314
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
d) Medborgarförslag om ett utegym vid Skrea Strand. KS 2016-329
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning
och beslut.
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§ 189
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 190
Motion om att rusta personal inom omsorg och skola med
kulturkompetens för integration. (ARGUS § 34, KS § 232)
KS 2016-60
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ge uppdrag till personalavdelningen att under 2017 samordna kompetensförsörjning
med fokus på kultur- och integrationskompetens för Falkenbergs kommuns
medarbetare.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Marcelle Farjallas (S) motion: Rusta personal inom omsorg och skola med
kulturkompetens för integration, 2016-02-10. (Bilaga § 34/2016)
Falkenbergsmodell för integration, 2016-04-01
Sammanfattning av ärendet
Ärendet initierades av Marcelle Farjallahs (S) motion där syftet är att Falkenbergs kommun
ska säkerställa att medarbetare inom barn och omsorg har rätt kompetens för att kunna
bemöta nyanlända invandrare och flyktingar efter deras förutsättningar.
Motionen berör det kommunövergripande projektet ”Falkenbergsmodellen för integration”
vars syfte är en förbättrad integration av asylsökande barn/ungdomar och nyanlända vuxna,
som ska genomföras på uppdrag av Integrationsberedningen och socialnämnden. Projektet
är också en del av arbetet med kommunens övergripande utvecklingsmål 1, ”Falkenberg
ska bli mer inkluderande”. Det är därför viktigt att motionen integreras i arbetet med redan
påbörjat arbete.
Ekonomi
Förslaget kan innebära påverkan på kommunens kostnader beroende på valet av
kompetensinsatser.
Yrkanden
Marcelle Farjallah (S) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), Mari-Louise
Wernersson (C), Lars Fagerström (L), Jan Berge (MP), Shlomo Gavie (C), Dahn Persson
(S), Per Svensson (S), Thomas Fagenheim (S), Fredrik Johansson (S) och Sebastian
Ghafari (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar återremiss med följande motivering: ”för att ge uppdrag till
att göra en ekonomisk kalkyl på kostnaderna för de föreslagna åtgärderna innan man
bifaller motionen”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Sara-Lena Bjälkös (SD) återremissyrkande. Om
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet ställs kommunstyrelsens förslag
till beslut under särskild proposition.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner efter
acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst för bifall till Sara-Lena Bjälkös (SD) återremissyrkande.
Omröstningsresultat
Med fyrtiofyra (44) Ja-röster, fyra (4) Nej-röster, en (1) ledamot avstår och två (2)
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att avslå återremissyrkandet.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 190
Mot bakgrund av resultatet, av omröstningen beträffande återremissyrkandet, ställer
ordföranden GunMarie Stenström kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition
och finner efter acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservationer
Sara-Lena Bjälkö (SD), Stefan Johansson (SD), Lennart Nilsson (SD) och Anders Jansson
(SD) reserverar sig muntligen till förmån för återremissyrkandet.
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§ 191
Motion om trygghetsboende och särskilt boende Norra kusten.
(AU § 227, KS § 233) KS 2016-146
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Uppdra åt Socialnämnden att särskilt beakta hur ett trygghetsboende i Glommen skulle
kunna tillfredsställa det lokala behovet och lätta trycket på centrala platser, och inarbeta
resultatet i sin utvecklingsplan för trygghetsboenden.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-09
Motion om trygghetsboende och särskilt boende Norra kusten, 2016-03-17
Socialnämnden 2016-05-25, § 84
Socialförvaltningen, Utredning behov av särskilda boenden för äldre och trygghetsboende,
juni 2014
Socialförvaltningen, Utvecklingsplan för trygghetsboende och plan för äldreboenden,
2013-05-13
Sammanfattning av ärendet
Daniel Bernhardt (KD) och Anita Andersson (KD) har inkommit med en motion om att
förutsättningarna för trygghetsboende och särskilt boende placerat på kustbygden norr om
Falkenbergs centralort ska utredas och beaktas i den fördjupade översiktsplanen och i
socialnämndens plan för särskilda boenden. Motionärerna menar att det finns behov av
sådana boenden i områdena kring orterna Glommen, Morup och Långås med hänsyn till de
äldre invånare som önskar få bo kvar i sina hemtrakter även då behoven av assistans och
hjälp i vardagen ökar.
Socialnämnden förmedlar i sitt yttrande att det idag finns en utvecklingsplan med fokus på
trygghetsboende och särskilt boende som sträcker sig fram till år 2025. Utifrån planen har
utredningar gjorts som bland annat resulterat i planering för trygghetsboende i Morup.
Vidare arbetar socialnämnden kontinuerligt fram behovsprognoser och konstaterar utifrån
materialet att det finns en växande efterfrågan av platser på trygghetsboende och särskilt
boende i centralorten Falkenberg, vilket följaktligen påverkar hur boendeförsörjningen bör
prioriteras.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas av ett beslut i motionens anda om att utreda
förutsättningarna för trygghetsboende och särskilt boende längs med kustbygden norr om
Falkenberg.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas tanke om trygghetsboende och
särskilt boende placerat på kustbygden norr om Falkenberg eftersom det blir en närhet för
de äldre som lever i orterna längs med norra kusten och är i behov av assistans och hjälp.
Det är eftersträvansvärt att i den mån det är möjligt verka för att omställningen från eget
boende till särskilt boende eller trygghetsboende sker så smidigt som möjligt.
Dock väger kommunstyrelseförvaltningen in det faktum att socialnämnden redan idag
arbetar efter en långsiktig utvecklingsplan och utredningar som grundar sig på bland annat
kontinuerligt uppdaterade behovsprognoser för äldreomsorgen. I arbetet inkluderas hela
kommunen, och inte enbart avstyckade områden så som norra kustbygden, vilket
motionärerna föreslår. Utredningsarbetet har resulterat i att störst behov av platser på
trygghetsboende och särskilt boende finns i centralorten Falkenberg, men det finns ändock
planering för trygghetsboende i Morup. Då bevakning och utredningar på
äldreomsorgsområdet i hela kommunen sker fortlöpande samt att det finns en befintlig
utvecklingsplan att arbeta efter anser kommunstyrelseförvaltningen att motionärernas vilja
redan anammats och motionen därmed ska anses behandlad.
Yrkanden
Anita Andersson (KD) yrkar, med instämmande av Jan Berge (MP), Mari-Louise
Wernersson (C), Shlomo Gavie (C), Per Svensson (S), Lars Fagerström (L) och Sara-Lena
Bjälkö (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 192
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs
kommun som utförare av personlig assistans.
(AU § 219, KS § 217) KS 2015-48
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att kommunstyrelseförvaltingens ekonomiavdelnings uppdrag att utreda de
ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har
redovisats.
2 Med hänvisning till den ekonomiska utredningen och de av kommunfullmäktige
fastställda ”Riktlinjerna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” avslå
medborgarförslaget.
3 Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling med fast pris för att i högre grad
säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande personalens utbildning och
kompetens säkerställs.
4 Härmed upphävs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26, § 105, andra beslutssatsen
om att ”tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi”.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-04
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av
personlig assistans, 2015-01-29
Socialnämnden 2015-03-25, § 58
Kommunstyrelsen 2015-08-11, § 185
Kommunfullmäktige 2015-08-25, § 127
Socialnämnden 2016-02-24, § 21
Socialnämnden 2016-03-23, § 38
Kommunstyrelsen 2016-04-05, § 138
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 105
Ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse 2016-06-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28, § 219
Ekonomiavdelningen, kompletterande tjänsteskrivelse 2016-08-04
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Sammanfattning av ärendet
Iréne Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att
välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. Tidigare erbjöds personlig
assistans i kommunal regi, vilket dock ändrades för en tid sedan och ersattes därefter av
privata utförare. Förslagsställaren anser att personer som beviljats personlig assistans ska
få utökad valfrihet att välja utförare, där bland annat Falkenbergs kommun ska finnas som
alternativ.
Socialnämnden har i sitt remissvar i mars 2015 uppgett dels att nämnden upphandlat
personlig assistans för perioden 2013-06-01—2017-05-31 dels att nämnden inte kommer
fatta beslut om personlig assistans i egen regi eller ny upphandling innan den nuvarande
avtalsperioden går ut.
Kommunstyrelsen föreslog i augusti 2015 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att avtalet går ut den 31 maj 2017, dels huruvida Falkenbergs kommun
ska bedriva personlig assistans i helt egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något
som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan avtalsperioden går ut och dels
därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, genom en minoritetsåterremiss, att behov
finns för att utreda de ekonomiska konsekvensera av ett kommunalt alternativ ytterligare.
Socialnämnden har, efter fullmäktiges beslut om återremiss, i sitt remissvar i februari 2016
i huvudsak konstaterat att det är svårt att fastslå om det nu går att bedriva en mer
kostnadseffektiv personlig assistan i egen regi än vad som gjordes 2012, då detta skulle
kräva en omfattande utredning kring hur arbetet såg ut då och vilka förbättringar som
skulle kunna göras. Dock konstaterades utifrån de framtagna uppgifterna att det finns en
risk för ökade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor, exklusive
kostnader för uppstart och administration.
Socialnämnden har därefter i mars 2016 beslutat att godkänna förslag om att upphandla
utförare av personlig assistans, där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare.
Kommunstyrelsen föreslog i april 2016 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att socialnämnden i mars 2016 beslutat att, för perioden efter 2017-05-31,
upphandla utförare av personlig assistans där den enskilde valt kommunen som
assistansanordnare och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
(ekonomiavdelningen) för att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive
statsbidraget för LSS-utjämning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans och
att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi.
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Ekonomiavdelningen och socialnämnden har vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni
2016 presenterat ett underlag, beräknat på 40 tillkommande brukare, avseende de totala
ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning, för ett kommunalt
alternativ för personlig assistans. Tjänsteskrivelsen presenterar en sammanställning av
ökade nettokostnader vad avser dels timersättning i kombination med ökad LSS-utjämning
och dels för administration.
Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonomiavdelningen kompletterat underlaget med
motsvarande beräkning för 25 tillkommande brukare respektive 110 tillkommande brukare,
sistnämnda är samtliga brukare i kommunen idag.
Kommunfullmäktige antog i mars 2009 ”Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal
verksamhet”. Av dessa framgår under rubriken 3.1 ”Facknämndernas ansvar” bl.a.
följande: ”Fatta beslut om viss verksamhet skall utsättas för konkurrens. Som
beslutsunderlag skall redovisas om det är möjligt/lagligt att konkurrensutsätta
verksamheten, om det utifrån kvalitetssynpunkt är lämpligt och om det är ekonomiskt
försvarbart.
Ekonomi
Den ekonomiska utredningen, som kommunfullmäktige efterfrågade i samband med
återremissen i april 2016, visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett
antagande om 40 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar
per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 5 295 tkr årligen.
Den komplettering som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade i juni 2016 visar att
den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 25 tillkommande
brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad
administration, leder till ökade nettokostnader om 3 406 tkr årligen. Motsvarande summa,
vid ett antagande om att snittet istället uppgår till 321 assistanstimmar per månad för de 25
tillkommande brukarna, visar på ökade nettokostnader om 4 778 tkr. Det är rimligt att anta
att kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 115 och 321 timmars assistans per
månad vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Vid ett antagande om att alla
befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgår till 110 personer, väljer kommunen som
utförare visar på ökade nettokostnader om 13 910 tkr.
Övervägande
Av socialnämndens reglemente § 4 framgår att nämnden har, att inom ramen för anvisade
medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvar för verksamhet
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av kommunfullmäktiges
riktlinjer för konkurrensutsättning framgår att facknämnderna ansvarar för att besluta om
konkurrensutsättning, vilket också skett i denna fråga genom socialnämndens beslut i mars
2016.
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Av nämnda riktlinjer framgår även att vid beslut om konkurrensutsättning ska beaktas bl.a.
om det är ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till dessa riktlinjer och vad som
framkommit i den ekonomiska utredningen, om de avsevärt ökade nettokostnaderna som
skulle uppkomma om den här aktuella delen av personlig assistans återgår till kommunal
regi, bör verksamheten, på sätt som socialnämnden beslutat i mars 2016, fortsatt
upphandlas.
Yrkanden
Rie Boulund (M) yrkar, med instämmande av Shlomo Gavie (C), Jan Berge (MP), Maria
Larsson (C), Susan Pettersson (KD), Mathilda Hjelm (M), Gert Persson (M) och Elisabet
Karlsson (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), Christina Johansson (S),
Sara-Lena Bjälkö (SD) Kristina Hallberg (V), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S),
Fredrik Johansson (S), Peter Dygården (S), Yvonne Nilsson (S) och Rebecka Kristensson
(S) bifall till medborgarförslag och att kommunen ska tillhandahålla personlig assistans i
egen regi fr o m 1 juni 2017 och att således ingen upphandling ska ske för kommande
period samt bifall till första beslutssatsen om att uppdraget om de ekonomiska effekterna
redovisats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Per Svenssons (S) m fl
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Per Svenssons (S) m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med tjugofem (25) Ja-röster, tjugofyra (24) Nej-röster och två (2) frånvarande beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 192
Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (S), (V) och (SD) reserverar sig muntligen till förmån för
eget yrkande.
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§ 193
Ändring av bolagordning och ägardirektiv för Falkenbergs
Näringsliv AB. (AU § 226, KS § 219) KS 2016-187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning 4 § andra stycket och ägardirektiv
p.2 andra stycket på så sätt att meningen ”Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för
nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana.” stryks.
2 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s ägardirektiv p.6 andra stycket på så sätt att
meningen ”-Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 milj.
kr.” stryks.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-21
Falkenbergs Stadshus AB 2016-05-30, § 48
Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv AB
Ägardirektiv för Falkenbergs Näringsliv AB
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Näringsliv AB ägde tidigare mark för nyetablering och utveckling av
näringsverksamhet. Under hösten 2015 såldes bolagets kvarvarande mark till Falkenbergs
kommun och ansvaret ligger numera på mark- och exploateringsavdelningen. Med
anledning av att mark och tillika ansvar flyttats från Falkenberg Näringsliv AB till
kommunen måste bolagsordning och ägardirektiv justeras.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 194
Avsägelse från Donjeta Mlinaku (S) från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen. KS 2016-291
Jäv föreligger för Donjeta Mlinaku (S). Ersättare saknas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Donjeta Mlinaku (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2 Utse Anna Johansson (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Ärende
Donjeta Mlinaku (S) har 2016-07-05 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
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§ 195
Avsägelse från Britt-Marie Jonsson (S) från uppdraget som
ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i
Halland. KS 2016-319
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Britt-Marie Jonsson (S) entledigande från uppdraget som ledamot i gemensam
nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland.
2 Utse ny ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Ärende
Britt-Marie Jonsson (S) har 2016-08-15 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland.
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§ 196
Avsägelse från Jessica Camilleri (S) från uppdraget som ersättare
i bygglovsnämnden. KS 2016-320
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Jessica Camilleri (S) entledigande från uppdraget som ersättare i
bygglovsnämnden.
2 Utse Iren Svensson (S) som ny ersättare i bygglovsnämnden
Ärende
Jessica Camilleri (S) har 2016-08-16 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i bygglovsnämnden.
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§ 197
Avsägelse från Sophia Nilsson (MP) från uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden
fr o m den 1 september 2016. KS 2016-321
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Sophia Nilsson (MP) entledigande från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden fr o m den 1 september 2016.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning
3 Utse Markus Jöngren (MP) som ny ledamot i socialnämnden
Ärende
Sophia Nilsson (MP) har 2016-08-16 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden.
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§ 198
Avsägelse från Niklas Selander (C) från uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1 september 2016.
KS 2016-324
Jäv föreligger för Niklas Selander (C). Ersättare saknas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Niklas Selander (C) entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden fr o m den 1 september 2016.
2 Utse Christian Dahlqvist (C) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr o m
den 1 september 2016.
3 Utse Anna Andersson (C) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1
september 2016.
Ärende
Niklas Selander (C) har 2016-08-18 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1 september 2016.
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§ 199
Avsägelse från Espen Huser (MP) från uppdraget som ersättare i
servicenämnden. KS 2016-336
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Espen Huser (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i servicenämnden.
2 Utse Monika Törnwall (MP) som ny ersättare i servicenämnden
Ärende
Espen Huser (MP) har 2016-08-29 inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i servicenämnden.
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§ 200
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
a) Redovisning av partistöd 2015, KS 2016-31:
Moderata Samlingspartiet – balansräkning och resultaträkning, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse
Sverigedemokraterna – årsrapport, årsrapportkommentar
Vänsterpartiet – protokoll för årsmöte, bokslut, revisionsberättelse
Centerpartiet – resultaträkning, revisionsberättelse
Kristdemokraterna – redogörelse hur det kommunala partistödet använts,
granskningsrapport
Liberalerna – redovisning av kommunalt partistöd, revisionsberättelse, granskningsrapport
Socialdemokraterna – resultaträkning, revisionsberättelse
Miljöpartiet – redovisning av partistöd undertecknad av revisor
b) Tackkort från Rolf Landholm
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum:
Bilaga KF § 190
Ärende: Motion om att rusta personal inom omsorg och skola med kulturkompetens för integration.
Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)

X

X

Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

X

Agneta Åkerberg (C)
Maria Larsson
Per Svensson (S)

X

Mikael Hallberg (V)
Kristina Hallberg
Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Donjeta Mlinaku
Jeanette Synnergren (S)

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

X

Rie Boulund (M)

X

Katja Geertinger (MP)
Lena Berglund
Jan Berge (MP)

Charlotta Jonson (M)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Georgia Ferris (KD)
Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson
Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

Bengt Hackberg (S)
Lennart Torstensson
Christina Johansson (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

X

Jan Dickens (S)

X

Gert Persson (M)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Christer Norrman (M)

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
44 4
Summa

1

2

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum:
Bilaga KF § 192
Ärende: Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig
assistans
Ja Nej Avstår Ej närv
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)

X

X

Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Agneta Åkerberg (C)
Maria Larsson
Per Svensson (S)

X

Mikael Hallberg (V)
Kristina Hallberg
Yen Gunnarsson (S)

X

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

Marcelle Farjallah (S)

X

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Gabriella Geertinger (S)
Donjeta Mlinaku
Jeanette Synnergren (S)

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

Katja Geertinger (MP)
Lena Berglund
Jan Berge (MP)

X

X

X

Rie Boulund (M)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Claës-L Ljung (M)

X

Shlomo Gavie (C)

X

Georgia Ferris (KD)
Susan Pettersson
Daniel Bernhardt (KD)
Anita Andersson
Lars Fagerström (L)

Hans Johansson (C)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

X

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

Bengt Hackberg (S)
Lennart Torstensson
Christina Johansson (S)

X

Isabelle Liljert (SD)

X

Jan Dickens (S)

X

Stig Agnåker (C)
1:e vice ordf
Monika Bréti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenström (M)
ordf

Gert Persson (M)

X

Christer Norrman (M)

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
25 24
Summa

2

