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§ 255
Utdelning av 2016 års kulturpris, idrottspris och miljöpris.
Efter upprop inleds sammanträdet med utdelning av kultur-, idrotts- och miljöpris.
Kulturpris 2016
1. Hannah Svensson
Motivering: En artist som på kort tid gjort sitt eget avtryck på den svenska och
internationella jazzscenen, med bibehållen anknytning till hemstaden.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Idrottspris 2016
1. Tilde Johansson
Motivering: Tilde är en talang utöver det vanliga. Under flera års tid har hon visat sin
begåvning inom friidrott. I år har hon som 15-åring uppnått världsresultat, som gjort
avtryck inom friidrotten både i Sverige och internationellt.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Miljöpris 2016
1. Anna Carina Ericsson och Hans Svensson
Motivering: Anna Carina och Hans bedriver en mjölkproduktion som präglas av stor kunskap och
omsorg om närmiljön. Naturbetet hjälper till att hålla omgivande marker öppna och de arbetar även
aktivt med att värna om den värdefulla bokskogen.

Priset överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande GunMarie Stenström (M).
Ajournering 17.30-17.55
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§ 256
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2016-73
Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§ 257
Anmälan av motioner.
Inga motioner anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 258
Anmälan av medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
1. behandla samtliga medborgarförslag beträffande särskolan (punkterna h, i, m, o, p,
q, r, s, t, u, v och w) i ett sammanhang samt att acklamationsförfarandet respektive
eventuell omröstning omfattar samtliga dessa medborgarförslag.
2. Behandla samtliga medborgarförslag beträffande plan för förskola och grundskola
(punkterna j, k och l) i ett sammanhang samt att acklamationsförfarandet respektive
eventuell omröstning omfattar samtliga dessa medborgarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med kommunfullmäktiges
presidiums förslag om behandling och beslutsförfarande vad avser
medborgarförslagen om särskolan respektive plan för förskola och grundskola.
Följande medborgarförslag föreligger:
a) Medborgarförslag - Aktivitetscenter i Falkenberg. KS 2016-424
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
______________________________
b) Medborgarförslag - Fler picknickplatser runt omkring våra mysiga smultronställen.
KS 2016-426
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
______________________________
c)

Medborgarförslag - Rusta upp klitterbadet. KS 2016-435
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
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d) Medborgarförslag - Fler motionsslingor runt om i staden för en bättre variation och
som ett sätt att upptäcka vår fina miljö. KS 2016-436
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
______________________________
e)

Medborgarförslag - 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön för personal inom
äldreomsorgen. KS 2016-446
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
______________________________

f)

Medborgarförslag - Fysiotek, fysioterapeutisk behandlingsmottagning inom
äldreomsorgen. KS 2016-455
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för handläggning och beslut.
______________________________

g) Medborgarförslag - Falkenberg bör pynta djurvänligt i påsk. KS 2016-459
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
______________________________
h) Medborgarförslag – Långsiktigt hållbar placering av grundsärskolan på Tullbroskolans
framtida F-9 skola. KS 2016-467
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
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Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Mikael Hallberg (V), Christina
Johansson (S), Bengt Hackberg (S), Per Sjövall (V), Sara-Lena Bjälkö (SD) och
Lennart Torstensson (S), att ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut, dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barnoch utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) m fl och Mari-Louise
Wernerssons (C) yrkande och finner efter acklamationsförfarande att
kommunfullmäktige beslutar enligt Mari-Louise Wernersson (C) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till Mari-Louise Wernersson (C) yrkande.
Nej-röst för Per Svenssons (S) m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med tjugofem (25) Ja-röster, tjugofem (25) Nej-röster och en
(1) vakant ledamotsplats. Med hänsyn till att omröstningen utfallit med lika röstetal
har ordförande utslagsröst, varför ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 258 h
(omfattar även i,
m, n, o, p, q, r, s, t, u,
v och w)

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (S), (SD) och (V) reserverar sig muntligen till förmån
för eget yrkande.
______________________________
i)

Medborgarförslag – Behåll särskolan i närhet av centrum i Falkenberg. KS 2016-469
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
_____________________________
j)

Medborgarförslag – Förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av
kommunfullmäktige. KS 2016-470
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Sara-Lena Bjälkö (SD), Mikael Hallberg
(V), Bengt Hackberg (S), Marcelle Farjallah (S) och Per Sjövall (V), att ärendet ska
behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till
beslut, dvs att kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till barnoch utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) m fl och Mari-Louise
Wernerssons (C) yrkande och finner efter acklamationsförfarande att
kommunfullmäktige beslutar enligt Mari-Louise Wernersson (C) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till Mari-Louise Wernersson (C) yrkande.
Nej-röst för Per Svenssons (S) m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen har utfallit med tjugofem (25) Ja-röster, tjugofem (25) Nej-röster och en
(1) vakant ledamotsplats. Med hänsyn till att omröstningen utfallit med lika röstetal
har ordförande utslagsröst, varför ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 258 j
(omfattar även k och l)

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (S), (SD) och (V) reserverar sig muntligen till förmån
för eget yrkande.
______________________________
k) Medborgarförslag – Förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av
kommunfullmäktige. KS 2016-471
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 j.
______________________________
l)

Medborgarförslag – Förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av
kommunfullmäktige. KS 2016-472
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.

Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 j.
______________________________
m) Medborgarförslag – Flytta inte grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och
Tullbroskolan till Söderskolan. KS 2016-473
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
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Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
n) Medborgarförslag – Förslaget Plan för förskola och grundskola skall beslutas av
kommunfullmäktige för att behålla grundsärskolan på Tullbroskolan. KS 2016-474
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
_____________________________
o) Medborgarförslag – Flytta inte grundsärskolan från Hjortsbergsskolan och
Tullbroskolan till Söderskolan, förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige.
KS 2016-475
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
p) Medborgarförslag – Stoppa flytten av särskolan till Heberg. KS 2016-477
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
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q) Medborgarförslag – En sammanslagning av de båda särskolorna till Tullbroskolan.
KS 2016-479
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
r)

Medborgarförslag – Låt särskolan vara kvar på Tullbroskolan så mitt barn får den
undervisning han har rätt till. KS 2016-480
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________

s)

Medborgarförslag – Upphäv beslutet om flytt av särskolan från Tullbroskolan och
Hjortsbergsskolan, beslut ska tas av kommunfullmäktige. KS 2016-481
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________

t)

Medborgarförslag – Barn- och utbildningsnämnden ska göra en barnkonsekvensanalys
innan man tar slutgiltigt beslut om flytt av grundsärskolan. KS 2016-482
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
u) Medborgarförslag – grundsärskolans framtida lokalisering i Falkenbergs kommun.
KS 2016-491
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
v) Medborgarförslag – Att Falkenbergs kommun river upp beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan i Heberg och istället bygger ut Tullbroskolan och samlar hela särskolan där.

KS 2016-493
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
w) Medborgarförslag – grundsärskolan ska vara kvar på Tullbroskolan. KS 2016-495
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för handläggning
och beslut.
Yrkanden, propositionsordning, omröstningsproposition,
omröstningsresultat och reservationer
Se § 258 h.
______________________________
x) Medborgarförslag – Förbereda markområden till den som vill köpa villavagnar.
KS 2016-483
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
______________________________
y) Medborgarförslag – Gatubelysning på Varbergsvägen, inklusive cykel- och gångväg.
KS 2016-501
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
______________________________
z)

Medborgarförslag – Uppföra lekplats på grönyta mellan Kornettvägen och
Barytonvägen. KS 2016-502
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och
beslut.
______________________________

å)

Medborgarförslag - Ta bort viadukten vid bron på Lasarettsvägen och gör en rondell.
KS 2016-506
Förslagsställaren presenterar sitt förslag muntligt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
______________________________
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ä)

Medborgarförslag - Anlägga en cykel- motions- och gångväg mellan väg 767 och
Ätrastigen. KS 2016-513
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
______________________________
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§ 259
Anmälan av interpellationer.
Inga nya interpellationer anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 260
Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning.
(AU § 350, KS § 325) KS 2016-142
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att barn- och utbildningsnämnden redan inventerat solskyddet på
förskolornas utomhusgårdar och beslutat om en plan för åtgärder, i enlighet med
motionen.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-24
Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning, 2016-03-24
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24, § 92
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att solskyddet på förskolornas
utomhusgårdar ska inventeras och åtgärder vidtas för uppsättande av solskydd. Motionären
menar att det borde vara en prioriterad fråga att minska riskerna för barnen, som är
solkänsliga, att utsättas för den skadliga UV-strålningen (ultraviolett strålning). Det kan
göras med bland annat solskydd över lekplatser och sandlådor.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att förvaltningen under sommaren
2016 inventerat solskydd på 37 av kommunens förskolor och konstaterar att över hälften
av dessa saknar fullgott skydd mot UV-strålning. Utav inventeringen beslutade barn- och
utbildningsnämnden 2016-08-24 att upprätta en plan för att, utifrån en prioriteringslista,
sätta upp solskydd på förskolornas utegårdar. Vidare beslutade nämnden att det ska
upprättas rutiner för informationsspridning om UV-strålning till personal och
vårdnadshavare, samt att skydd mot skadlig UV-strålning ska ingå i kommunens tillsyn av
fristående förskolor.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer att påverkas av beslut som innebär inköp av solskydd,
vilken är en del i barn- och utbildningsnämndens beslutade åtgärdsplan som kommer ur
motionens förslag. Enligt barn- och utbildningsnämndens ekonomiska yttrande är
kostnaderna beroende av vilken typ av solskyddslösning som är mest lämplig i varje
enskilt fall, i kombination med faktorer så som organisering av utetid och öppethållande.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden är positivt
inställd till motionen, eftersom förslagen till viss del redan genomförts under perioden för
remisshanteringen och innan kommunfullmäktige således hunnit behandla motionen. Dock
förstår kommunstyrelseförvaltningen barn- och utbildningsnämndens angelägna inställning
av att prioritera de frågor som motionen väcker mot bakgrund av de kända fakta att
UV-strålning är skadlig och att barn är känsliga för solljus. Medan motionens föreslagna
inventering av solskydd på förskolor är genomförd har nämnden därefter beslutat om
motionens andra del, det vill säga att vidta åtgärder för att upprätta solskydd. Föreslagna
åtgärder återfinns i en plan för solskyddshantering, men ännu är inga av dessa åtgärder
vidtagna. Då barnen på kommunens förskolor till stor del vistas utomhus och följaktligen
exponeras för solljus är det relevant att följa rekommendationer från
Strålsäkerhetsmyndigheten och miljöbalken för att säkerställa rimligt solskydd. Därmed
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad.
Yrkanden
Sara Grimpe Wernersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 261
Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt
rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.
(AU § 363, KS § 359) KS 2016-151
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder i kommunalvalen 2018 och
2022.
2 Beslutspunkt 1 gäller under förutsättning att förslaget försöksverksamhet med sänkt
rösträttsåldera mynnar ut i en försökslagstiftning framöver.
3 Därmed anse motionen bifallen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-01
Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V), inlämnad 2016-03-29
Yttrande från valnämnden 2016-06-29
Utdrag från Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden SOU 2016:5 s 553-558
Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att Falkenbergs
kommun ska ansöka om att bli försökskommun som ger rösträtt från 16 års ålder vid
kommunalvalen 2018 och 2022. Möjligheten att ansöka om att bli försökskommun med
sänkt rösträttsålder vid de två kommande valen är ett förslag som lyftes i den statliga
offentliga demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! från 2016.
Valnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar bland annat att de tolkar sitt
uppdrag som att innefatta att verka för ökat valdeltagande. De ser inte att en
försöksverksamhet som den som motionärerna föreslår skulle påverka valorganisationen
nämnvärt, men förklarar samtidigt att ekonomin skulle behöva utredas vidare och att
frågan om resurser beror på vilken ambitionsnivå kommunen vill lägga sig på i frågan.
Nämnden menar att en sänkt rösträttsålder skulle öka valdeltagandet och är positiv till att
Falkenberg skulle kunna ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder, under
förutsättning att förslaget om detta mynnar ut i en försökslagstiftning.
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Ekonomi
Att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder, förutsatt att förslaget om
detta förverkligas efter beslut i Sveriges riksdag, borde inte innebära någon kostnad för
kommunen. Men det är i dagsläget för tidigt för att göra några ekonomiska beräkningar om
motionens förslag.
Övervägande
Motionen handlar om ett förslag som ännu inte är beslutat om av riksdagen. När
kommunstyrelseförvaltningen tog kontakt med Kulturdepartementet i oktober 2016
förklarades att remissvaren gällande demokratiutredningen bearbetas för tillfället och
eventuella förslag till ny eller förändrad lagstiftning som utredningen tar upp kommer att
behandlas framöver, troligtvis under 2017. Därför måste det beslut som tas om motionen
gälla endast under förutsättning att det även beslutas av riksdagen att på försök sänka
rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen för ett antal kommuner, liksom valnämnden
påpekar i sitt yttrande.
Utifrån dessa ovanstående förutsättningar så konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att
frågan om ungas delaktighet och inflytande är en fråga som blir allt viktigare och allt mer
uppmärksammad, både i Falkenberg och nationellt. Bland annat presenterade kultur- och
fritidsförvaltningen för fullmäktige i oktober 2016 en utredning om ungas delaktighet och
hur kommunen kan jobba vidare med den frågan. I nämnda demokratiutredning som
motionärerna hänvisar till finns ett långt kapitel om ungas delaktighet och betydelsen av att
denna förbättras i Sverige generellt. Förslaget om att på försök låta kommuner sänka
rösträttsåldern till 16 år motiveras med att det är ett sätt att ta vara på ungdomars
engagemang inom den representativa demokratin på ett bättre sätt. Utredningen konstaterar
att det finns ett tillräckligt stort antal kommuner som är intresserade av en
försöksverksamhet för att det skulle bli möjligt att genomföra. Falkenbergs kommun fick
utredningen på remiss under våren 2016 och i remissvaret i gällande fråga svarade
kommunen följande:
Falkenbergs kommun anser att det är positivt med försöksverksamhet för de kommuner
som så önskar. Det kan vara bra att testa för att se vad det leder till. Samtidigt tror inte
Falkenbergs kommun att ett försök med sänkt rösträttsålder kommer åt problemet med lågt
politiskt deltagande bland unga, utan att det är av vikt att unga även får bra
samhällsutbildning och tillåts vara med i sammanhang där de kan få känna ansvar,
delaktighet och få känslan av att det de gör har betydelse.
Av ovanstående yttrande finns inget som talar för att Falkenbergs kommun inte borde
ansöka om att bli försökskommun om intresse finns för det. Ungdomsdemokratin behöver
stärkas och om Regeringen ser att försök med sänkt rösträttsålder är en bra metod för att
åstadkomma det så föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Falkenbergs kommun kan
ställa sig positiv och visa att frågan är viktig genom att ansöka om att bli försökskommun
för sänkt rösträttsålder från 16 år vid kommunalvalen 2018 och 2022. Detta under
förutsättning att ett lagförslag om försöksverksamheten godkänns av riksdagen framöver.
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Yrkanden
Stig Agnåker (C) yrkar, med instämmande av Per Sjövall (V), Per Johansson, (C), Elisabet
Karlsson, (L) Sebastian Ghafari (S), Christina Johansson (S), Tore Holmefalk (C), Mikael
Hallberg (V), Jan Dickens (S), Jan Berge (MP), Agneta Åkerberg (C), Per Svensson (S),
och Bengt Hackberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Filip Bertilsson (M) yrkar, med instämmande av Sara-Lena Bjälkö (SD), Georgia Ferris
(KD) och Christer Norrman (M), avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Filip Bertilsson (M) m fl
yrkande och finner efter acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Filip Bertilssons (M) m fl avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Med trettiofem (35) Ja-röster, femton (15) Nej-röster och en (1) vakant ledamotsplats
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 261

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) och (KD) samt Claës-L Ljung (M), Charlotta Jonson
(M), Filip Bertilsson (M), Ingemar Stridh (M), Angela Malmgren (M) och Georgia Ferris
(KD) reserverar sig muntligen till förmån för eget yrkande.
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§ 262
Motion om utdrag ur belastningsregistret.
(AU § 364, KS § 360) KS 2015-366
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Informera motionären om att kommunen redan begär registerutdrag ur
belastningsregistret i de fall lagstiftning så kräver.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska begära utdrag från belastningsregistret vid
nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-31
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2015-11-20.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27, § 2.
Yttrande från socialnämnden 2016-03-29, § 36.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24, § 179.
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-31, § 97.
Sammanfattning av ärendet
Motionären skriver i sin motion att man skall kräva obligatoriskt utdrag ur
belastningsregistret för all personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola,
vård och omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inlämnat
yttranden över motionen.
Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras registerutdrag i lag om registerkontroll
av personer vid vissa boenden som tar emot barn samt i lag om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. En person får inte anställas, erbjudas
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande om inte registerutdrag kontrollerats. Av
socialnämndens yttrande framgår att nämnden följer gällande lagstiftning. Utöver de krav
lagen ställer kräver nämnden registerutdrag vid anställning av en person som ska utföra
arbetsuppgifter som i hög grad består av personlig kontakt med barn. Det kan t.ex. handla
om handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn eller andra ärenden rörande
barn och unga.
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Av skollagen 2 kap 31 § framgår att den som erbjuds en anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i skollagen 25 kap, ska
lämna ett registerutdrag till den som erbjuder anställningen. Det utdrag som lämnas får
vara högst ett år gammalt. Den som inte lämnat registerutdrag får inte anställas.
Kravet på registerutdrag gäller all personal som arbetar eller praktiserar i verksamheten,
även t.ex. rektorer, syokonsulenter, administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare,
kökspersonal m.fl. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som
ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande
samt deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas inte av regleringen i 2 kap. 31 §
skollagen. Arbetsgivaren kan dock kräva in ett utdrag ur belastningsregistret även vid
anställning i gymnasieskolan med hänvisning till lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn. Denna lag kan alla arbetsgivare hänvisa till när det gäller
verksamhet där personer ska arbeta med barn.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande från den 28 januari 2016 att nämnden
följer skollagens krav på registerutdrag. Krav ställs på registerutdrag i enlighet med 2 kap.
31 § skollagen. Krav ställs inte på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet.
Vid kommunsstyrelsens arbetsutskotts möte den 24 maj 2016 uppkom frågor kring varför
barn- och utbildningsnämnden inte ställer krav på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet. Ärendet återremitterades därför till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget. Kommunstyrelseförvaltningen
kontaktade barn- och utbildningsförvaltningen och bad om en motivering. Den 31 augusti
2016 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att
besluta att rutin ska införas så att utdrag från belastningsregistret begärs vid
nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden framgår att man följer
gällande lagstiftning avseende utdrag ur belastningsregistret och att man i vissa fall även
går utöver det lagen kräver. Barn- och utbildningsförvaltningen anser även att
kommunfullmäktige ska besluta att rutin ska införas så att utdrag från belastningsregistret
begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola. Att ställa
krav på ytterligare kontroller anses inte påkallat.
Yrkanden
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen.
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Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Filip Bertilsson (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sara-Lena Bjälkös (SD)
yrkande och finner efter acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara-Lena Bjälkös (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Med fyrtiofyra (44) Ja-röster, fem (5) Nej-röster, en (1) ledamot som avstår samt en (1)
vakant ledamotsplats beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Hur var och en röstade framgår av bilaga till protokollet.

Bilaga KF § 262

Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig muntligen till förmån för
eget yrkande.
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§ 263
Medborgarförslag om 18-håls discgolfbana.
(AU § 334, KS § 328) KS 2016-86
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för utvecklingsarbetet på Vallarnas
friluftsområde att ta hänsyn till vid framtagandet av åtgärdsplan för området.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-17
Medborgarförslag om 18 håls discgolfbana, 2016-02-23
Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-19, § 17
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-04-19
Samhällsbyggnadsavdelningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-13
Sammanfattning av ärendet
Markus Hammar har inkommit med ett medborgarförslag om att Falkenbergs kommun ska
anlägga en discgolfbana med 18 hål i kuperad terräng för att utveckla dagens bana med nio
hål. Tanken är att 18-hålsbanan kan locka till sig tävlingsorganisationer och även gynna
lokala sportföretagare. Förslagsställaren menar att sporten är växande, går att spela året om
och lockar deltagare i varierande åldrar.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att befintlig niohåls-discgolfbana på
Vallarnas friluftsområde har ett stort antal besökare, särskilt efter 2015 års upprustning. Då
nämnden konstaterar att det föreligger ett ökat allmänt intresse för deltagande i
anläggningsaktiviteter i fri natur är det positivt med en utbyggnad av befintlig niohålsdiscgolfbana till en bana med 18 hål. Nämndens viljeyttring är således att bygga ut
befintlig bana istället för att ta ny mark i anspråk, samt att nämnden tilldelas medel för
investering och driftunderhåll.
Samhällsbyggnadsavdelningen förmedlar i sitt yttrande att det pågår ett detaljplanearbete
över Vallarnas friluftsområde, det vill säga det område som kan vara aktuellt för en
utbyggnad av befintlig discgolfbana. Vidare pågår också ett utvecklingsarbete för
Vallarnas friluftsområde som ska utmynna i en åtgärdsplan för området, vilken först bör
färdigställas innan beslut om nybyggnation i området beslutas.
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Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer att påverkas vid en utbyggnation av nuvarande
discgolfbana. Kultur- och fritidsnämnden har i aktuell budget inga avsatta medel för en
utbyggnation och övriga tillkostnader för 18-håls discgolfbana. Den beräknade kostnaden
för utbyggnad av befintlig bana uppgår till 195 000 kr, medan kostnaden för årlig drift och
skötsel rör sig om 25 000 kr. En kostnadsberäkning får göras om det är aktuellt att anlägga
en helt ny discgolfbana på annan plats.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen är positivt inställd till förslagsställarens goda vilja att gynna
det lokala föreningslivet, möjliggöra för att sportsliga evenemang kan förläggas i
Falkenberg och framförallt att väcka ett idrottsligt intresse bland kommunens alla
medborgare. Att erbjuda ett bra utbud av aktiviteter på fritiden är en del av främjande
åtgärder för god hälsa och ett gott idrottsligt välstånd, varför idéer som friluftsaktiviteter
bör uppmärksammas. Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsavdelningen
förmedlar också en tillmötesgående inställning till förslaget, även om kultur- och
fritidsnämnden anser det vara bättre att bygga ut befintlig discgolfbana på Vallarnas
friluftsområde, istället för att som i förslaget anlägga en helt ny på annan plats.
Ett eventuellt beslut om utbyggnad av nuvarande discgolfbana kommer dock föregripa det
pågående utvecklingsarbetet över Vallarnas friluftsområde och åtgärdsplanen som
formuleras, vilken förväntas vara färdigställd under 2017. Arbetet leds av representanter
från kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen. Det torde därför
vara lämpligt att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för utvecklingsarbetet på
Vallarnas friluftsområde att ta hänsyn till vid framtagandet av åtgärdsplan för området.
Utifrån åtgärdsplanen blir det lättare att se möjligheterna av att eventuellt bygga ut
discgolfbanan. Därmed föreslås att medborgarförslaget anses behandlat.
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§ 264
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed
Doktorspromenaden. (AU § 319, KS § 329) KS 2016-174
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren om samhällsbyggnadsavdelningens pågående
utredningsarbete av släntsäkerheten utmed Doktorspromenaden och att arbetet planeras
vara färdigt i december 2017.
2 Därmed avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-12
Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden, 2016-04-13
Kultur- och fritidsnämnden, 2016-06-14, § 25
Tekniska nämnden, 2016-08-31, § 55
Sammanfattning av ärendet
Holger Börjesson har inkommit med ett medborgarförslag om att en gångbana av trä en bit
över marken på Doktorspromenaden vid Ätran i Falkenberg ska utredas och kostnadsberäknas för införande. Förslagsställaren anser att en sådan åtgärd behövs på grund av de
vattenmassor och sörja som tillkommer bitvis på promenadslingan vid nederbörd.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att förslagsställarens uppfattning om
att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med problematiken med vattenmassor och
sörja på Doktorspromenaden är befogad. Dock anser nämnden att det inte finns tillräckliga
skäl för att tillmötesgå förslaget att anlägga en gångbana av trä då problematiken borde
hanteras genom utökat underhåll av befintliga skötselåtgärder.
Tekniska nämnden förmedlar i sitt yttrande att det för tillfället pågår ett utredningsarbete
på samhällsbyggnadsavdelningens gatu- och trafikenhet beträffande slänternas stabilitet
utmed Doktorspromenaden. Utredningen ska presentera en prognos om säkerheten på
promenadstråket och först därefter är det enligt tekniska nämnden möjligt att ta ställning
till eventuella underhållsarbeten av större karaktär.
Ekonomi
Ett beslut om att utreda frågan kräver personella resurser och att därefter eventuellt anlägga
en gångväg innebär investeringsäskanden från tekniska nämndens sida, samt framtida drift-
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och underhållskostnader. En närmare kostnadskalkyl för arbetet bör ingå som en del i en
eventuell fortsatt beredning.
Övervägande
Då delar av det berörda promenadstråket vid Ätran tenderar att bli besvärligt för fotgängare
att passera på grund av vattenmängder och annat som följer därtill vid nederbörd, förstår
kommunstyrelseförvaltningen förslagsställarens resonemang om en upphöjd gångväg över
stråket. Lösningen på problematiken kan dock hanteras på olika sätt, vilket båda
remissinstanserna förmedlar i sina yttranden. Då promenadstråket ingår i ett
rekreationsområde i naturmiljö bör det noga övervägas vilka eventuella åtgärder som ska
vidtas för att göra Doktorspromenaden mer tillgänglig samtidigt som dess karaktär
bibehålls. Oavsett vilka åtgärder som vidtas på Doktorspromenaden föreligger en risk att
det i samband med snösmältning eller nederbörd blir besvärligt att ta sig fram. Som
alternativ till gångbro finns andra åtgärder som exempelvis dränering från slänterna och
bättre ytskikt på promenaden.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedriver för tillfället en geoteknisk utredning kring
släntsäkerheten vid Ätran, bland annat utmed Doktorspromenaden. Utredningen, som
väntas vara färdigställd i december 2017, ger en bedömning av säkerheten och är således
avhängig all form av större underhållsarbete i området. Kommunstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det är nödvändigt att avvakta utredningens resultat av säkerhetsnivån
kring slänterna för att därefter få svar på möjligheterna att utföra större underhållsprojekt.
Då förutsättningarna för projektering utmed Doktorspromenaden inte är färdigställda
innebär det att förslaget om gångväg i trä inte heller bör hanteras i nuläget. Utöver detta
bör andra alternativ för att åtgärda problematiken med vattenmassorna utmed promenaden
ses över och kostnadsberäknas. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska avslås.
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§ 265
Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid
Hamngatan. (AU § 385, KS § 361) KS 2013-228
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Meddela förslagsställaren att renovering av gamla laxrökeriet kommer att genomföras
under 2017
2 Därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-10
Medborgarförslag 2013-05-30
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2013-08-20 § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 114
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det föreslås att laxrökeriet på Hamngatan 17
renoveras. Motiveringen är att laxfisket och laxkonceptet är av betydelse i Falkenberg och
att detta troligtvis kommer att öka i och med att Hertingforsen ska invigas under våren.
Laxrökeriet förklaras vara en naturlig del i laxkonceptet och förslagsställaren önskar därför
att förfallet av byggnaden stoppas och att en varsam renovering genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. Nämnden framförde att
Falkenbergs museum hyr laxrökeriet, som en del i museets kulturhistoriska verksamhet.
Museet har främst tänkt använda byggnaden i verksamhet riktad mot skolan och vid
stadsvandringar. Kultur- och fritidsnämnden äskade hösten 2012 medel från tekniska
nämnden för att kunna renovera byggnaden. Några medel för sådan renovering avsattes
varken 2012 eller 2014.
Falkenbergs kommun har i investeringsplanen för år 2015/2016 avsatt medel för
renovering av laxrökeriet.
Bygg och Projektenheten har genomfört en förstudie i samarbete med
bebyggelseantikvarie.
Hösten 2015 genomfördes en direktupphandling i enlighet med lagen om offentlig
upphandling. Inga anbud inkom, med motivering att tillfrågade byggnadsvårdssnickare var
fulltecknade.
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En ny direktupphandling genomfördes under våren 2016, denna gång med betydligt längre
framförhållning till entreprenadstart. Ett godkänt anbud inkom, vilket antogs.
Upphandlad entreprenör har kunnat lämna goda referenser och har dokumenterade
kunskaper inom skiftesverk och kulturbyggnadsvård samt återfinns på Kulturmiljö
Hallands rekommenderade lista av byggnadsvårdssnickare.
Renoveringsarbetena planeras påbörjas under våren 2017 och vara färdigställt till juli 2017.
Ekonomi
Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att i Tekniska nämndens investeringsplan
2015/2016 avsätta 700 000 kronor för renovering av laxrökeriet.
Övervägande
Genom att byggnaden restaureras och kan ingå i Falkenbergs museums sk basutställning,
säkerställs en värdefull historisk miljö för framtiden.
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§ 266
Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av
laddstolpar för elbilar. (AU § 365, KS § 362) KS 2016-305
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Konstatera att frågan gällande laddstolpar i Falkenbergs kommun behandlas inom
ramen för den laddplan som är framtagen och lämnad för beslut till budgetberedningen.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-010-18
Medborgarförslag om att utöka samt införa fler typer av laddstolpar för elbilar, 2016-07-12
Uppdragsredovisning ur Planförutsättningar 2017-2019, avsnitt Utveckling av användandet
av elbilar och laddinfrastruktur i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Björn Boräng har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska finnas fler
kommunala laddstolpar för elfordon som är tillgängliga för allmänheten. Det ska vara
möjligt att snabbladda, semi-ladda och använda långsam laddning. Priserna för laddning
föreslås vara kraftigt reducerade i jämförelse med kommersiella alternativ.
Ekonomi
Kostnader för tänkta åtgärder är redovisade i planen och dessa kommer att bedömas av
budgetberedningen respektive FEAB:s styrelse.
Övervägande
Hållbarhetskontoret anser att laddinfrastruktur är ett verktyg för att nå nationella och lokala
mål gällande hållbara transporter har behandlats i samband med den laddplan som är
framtagen. Planen berör både laddstolpar tillgängliga för allmänheten och de som syftar till
att underhålla den kommunala fordonsflottan. Under förutsättning att planen genomförs
kommer antalet laddstolpar i kommunen öka under den kommande 3-årsperioden.
Förslaget som presenteras i uppdragsredovisningen av planförutsättningarna innebär att
FEAB ska bygga minst tre publika laddstolpar per år mellan 2017-2020. Dessa kommer att
placeras på strategiska platser, huvudsakligen i centralorten. Exempel på förslag till
placering är gymnasieskolan, Skrea Strand och den nya arenan. Tekniken för dessa stolpar
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kommer att anpassas till placeringen – vid platser där personer kan förväntas vistas längre
tider är behovet av snabbladdare mindre, vid strategiska platser utmed de större vägarna är
behovet större.
Kommunen kommer också att bjuda in till samarbete med andra aktörer som är
intresserade av att bygga ut laddinfrastrukturen för att samordna och stötta insatserna.
Gällande betalsystem för de publika laddstolparna ser FEAB på olika lösningar med
ambitionen att hitta en som dels är enkel att använda för alla som vistas i kommunen,
besökare, medborgare och andra, men även att det blir ett prisvärt alternativ med ett lågt
pris i jämförelse med konventionella drivmedel.
För att nå de nationella miljökvalitetsmålen och regeringens ambition om ett fossilfritt
transportsystem behöver betydande åtgärder genomföras på eller nivåer i samhället,
kommunernas roll i detta är central både genom att föregå som ett gott exempel och visa på
väl fungerande hållbara lösningar såväl som att bidra mer direkt med utbyggnad av
infrastruktur och spridande av kunskap. Med tanke på Sveriges mycket låga utsläpp från
elproduktionen är elfordon en nyckelkomponent. Antalet elfordon i Sverige och
Falkenberg ökar och antas komma att utgöra en betydande del av fordonsflottan inom en
relativt snar framtid. Samlat gör detta att satsningar på laddinfrastruktur är en viktig fråga
och den laddplan som är framtagen är en grund för det fortsatta arbetet. Därmed föreslår
utvecklingsavdelningen att medborgarförslaget ska anses behandlat.
Yrkanden
Jan Berge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 267
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps strand.
(AU § 366, KS § 363) KS 2016-158
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anse medborgarförslaget behandlat då kultur- och fritidsnämnden beslutat att göra en
översyn av strandplanen som eventuellt kan resultera i en ny lösning för hundbadet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-04
Medborgarförslag om flytt av hundbad vid Ugglarps strand, 2016-04-05
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18, § 51
Strandplan för Falkenbergs kommun, 2012-02-28
Sammanfattning av ärendet
Lars-Åke Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att nuvarande plats som är
avsedd för hundbad vid Ugglarps havsbad bör flyttas till en plats mellan Döingeberget och
Trossnäsberget i Ugglarp. Förslagsställaren menar att hundbadet för med sig en del besvär
för övriga badgäster, bland annat då strandtoaletternas placering påtvingar badgäster att
passera hundbadet för toalettbesök. Vidare anser förslagsställaren att hundägarna sällan
respekterar den avsedda platsen för hundbad och att de lösspringande hundarna åsamkar
skada för reproduktionen av fågelarter som häckar i området.
Kultur- och fritidsnämnden förmedlar i sitt yttrande att en eventuell omplacering av
befintligt hundbad innebär ett större översynsarbete av gällande strandplan, vilken är
beslutad och antagen av kommunfullmäktige. Planen beskriver bland annat vilken service
och utrustningsnivå de olika stränderna i Falkenbergs kommun ska erbjuda. Vid en
revidering av planen erfordras bland annat en bred synpunktsinhämtning för att ta hänsyn
till olika perspektiv och dialog med berörda markägare. Nämnden delar emellertid
förslagsställarens uppfattning om att det föreligger ett behov av översyn kring
användningen av strandremsorna i kommunen, vilket har föranlett kultur- och
fritidsnämnden att uppdra åt förvaltningschefen att göra en översyn av gällande strandplan.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens önskemål om en annan, mer
avskild, plats för hundbadet i Ugglarp för hänsyn till de badgäster som upplever bekymmer
med strandvistelsen på grund lösspringande hundar och upplevelsen av att hundägare inte
respekterar den plats som avses för hundbad. För alla badgästers trevnad är det av stor vikt
att det finns ett hänsynstagande och förståelse för varandras behov och åsikter.
Dock är det inte möjligt att i dagsläget varken flytta hundbadet till den plats som
förslagsställaren anger i medborgarförslaget, eller ta ställning till idén om en sådan flytt.
Kultur- och fritidsnämnden redogör i sitt yttrande för att det exempelvis krävs revideringar
i gällande strandplan innan det går att ta ställning till om hundbadet ska flyttas, och vilken
plats som i så fall är aktuell. Det innebär att det föreligger en problematik att föregripa
arbetet med översynen av strandplanen genom att separat ta beslut om hundbadets framtid.
Alternativa lösningar mot dagens utbud av hundbad och övriga plaster för bad av olika slag
bör hanteras som en helhet för bästa möjliga resultat för alla parter. Vid kontakt med
kultur- och fritidsförvaltningen framgår att behandling av strandplanen och eventuella
förslag på revideringar i ordningsstadgan kan ske tidigast vintern 2017.
Då kultur- och fritidsnämnden tagit till sig av medborgarförslagets andemening och
uppdragit förvaltningschefen att göra en översyn av strandplanen anser
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör anses behandlat.

34 (62)

Kommunfullmäktige 2016-12-20

§ 268
Redovisning av uppdrag – utreda förutsättningarna för att
utveckla Badhusparken till mötesplats i innerstaden.
(AU § 320, KS § 308) KS 2014-400
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna till protokollet att uppdraget med att utreda förutsättningarna för att utveckla
Badhusparken till mötesplats med fokus på lekplats och scen är redovisat.
2 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att beakta utredning av Badhusparken i arbetet
med ny lekplatsplan.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-14
Kultur- och fritidsnämnden § 40, 2016-09-21
Kommunfullmäktige § 33, 2015-03-31
Motion om att utveckla badhusparken till hela kommunens mötesplats, 2014-10-21
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i
samråd med kommunstyrelseförvaltningen, utreda förutsättningarna för att utveckla
området Badhusparken till en mötesplats i Falkenbergs innerstad. Fokus för utredningen
har varit att se till utvecklingen av en scen och lekplats. Beslutet kommer ursprungligen
från en bifallen motion av Per Svensson (S) som anser att parken har potential att kunna
höja Falkenbergs centrums attraktivitet och bestå i arbetet för en mer levande stadskärna.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt uppdragsbeskrivningen färdigställt utredningen och
överlämnar den till kommunfullmäktige. I korthet framkommer av utredningen att det
föreslås att lekdelen i parken bör utvecklas i syfte att skapa en attraktion bland innerstadens
besökare och invånare, samt att en ombyggnation av befintlig ramp till en scen kan
möjliggöra för mindre arrangemang. Att låta en konstnär utforma skulpturer som blandas
med växtlighet och redskap för lek anses i utredningen ge en dragningskraft för i första
hand barnfamiljer och möjliggör för gemenskap och rekreation.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kommer påverkas av ett beslut som följer förslagen i kultur- och
fritidsnämndens utredning, vilket kräver en kostnadsberäkning som närmare beskriver
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kostnaden för investering samt drift och skötsel av parken. Kostnaderna ligger utanför
nämndens budget.
Övervägande
Kommunfullmäktige föreslås anteckna att uppdraget att kultur- och fritidsnämnden ska
utreda förutsättningarna för att utveckla Badhusparken är genomfört och redovisat.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att uppdraget inte finns hänskjutet till
budgetberedningens pågående arbete för 2017.
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§ 269
Plan för förskola och grundskola – avveckling av Vinbergsskolan.
(KS § 331) KS 2015-279
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avveckla Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på Tröingeberg.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-13
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21, § 106
Kommunstyrelsen § 307, 2016-11-08
Barn- och utbildningsförvaltningen, Barnkonsekvensanalys avveckling Vinbergsskolan,
2016-11-15
Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26, § 54
Barn- och utbildningsförvaltningen, Plan för förskola och grundskola, 2016-09-12
Sammanfattning av ärendet
Beslutet från barn- och utbildningsnämnden innebär i korthet att skolornas nuvarande
stadieindelning, årskurserna F-5 och F-9, från 2017 och framåt istället blir stadieindelat
efter F-3, F-5 och F-9 beroende på skolområde då behoven förefaller vara varierande.
Vidare framgår att nämnden konstaterar att det föreligger behov av både utbyggnader och
nyetablering av skolor i områdena kring Falkenbergs centralort och utmed kusten, vilket
bland annat kommer resultera i en ny skola på Tröingeberg i Falkenberg. Stadieindelning
på skolan kommer vara årskurserna F-9 och byggstart planeras till år 2021. Som en följd av
nyetableringen på Tröingeberg föreslås att Vinbergsskolan i Vinbergs kyrkby avvecklas.
De främsta anledningarna till avvecklingen av Vinbergsskolan, och tillika etableringen av
en ny skola på Tröingeberg, är dels att eleverna på Vinbergsskolan i liten utsträckning bor i
Vinbergs kyrkby, medan merparten bor på Tröingeberg med omnejd. Det är således mer
logiskt med en skola i boendeområdet. Vidare kommer det finnas ökade elevkullar på
Tröingeberg och områden därikring enligt framtagna befolkningsprognoser. Utöver det
dras Vinbergsskolans med bitvis sämre fastighetsskick och lokalbrist, vilket på sikt inte är
en hållbar situation.
Enligt kommunallagen 3 kap 9 § ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller av annars större vikt, varför barn- och utbildningsnämnden föreslår
fullmäktige att besluta om avveckling för Vinbergsskolan när ny skola finns etablerad på
Tröingeberg.
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Kommunstyrelsen beslutade i 2016-11-08, § 307 att inför kommunfullmäktiges
sammanträde komplettera ärendet med en barnkonsekvensanalys. En
barnkonsekvensanalys utgår från frågeställningar kring hur ett beslut rör barn, hur barn
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktas. En barnkonsekvens är upprättad och
överlämnad till kommunstyrelsen för redovisning.
Ekonomi
Kommunens ekonomi påverkas av beslutet i och med att det är erforderligt att i
investeringsplanen avsätta medel för etablering av en ny skola på Tröingeberg, vilket är en
förutsättning för avveckling av Vinbergsskolan. Vidare kommer tekniska nämnden överta
barn- och utbildningsnämndens kostnader för lokalhyra i samband med att verksamheten
på Vinbergsskolan upphör. Ekonomin kommer också påverkas beroende på hur
exempelvis den inhyrda paviljongen och måltidsservicen hanteras. Under förutsättning att
lokalen säljs till det bokförda värdet försvinner den årliga kostnaden för skollokalen,
inklusive den inhyrda paviljongen, till en summa om drygt två miljoner kronor. En
närmare kostnadskalkyl för arbetet kommer ingå som en del i en fortsatt beredning.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
förslag till kommunfullmäktige att avveckla Vinbergsskolan. Resonemangen bakom
förslaget är väl förankrade i de parametrar som varit grund i hur den nya
skolorganisationen ska vara utformad, i detta fall inom skolområde Tånga. Därmed föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att Vinbergsskolan ska avvecklas när en ny skola finns
etablerad på Tröingeberg.
Yrkanden
Kerstin Angel (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 270
Utdelning 2017 från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs
Stadshus AB. (AU § 357, KS § 340) KS 2015-113
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Befullmäktiga bolagstämman i Falkenberg Energi AB att fatta beslut om utdelning om
31 mkr till Stadshus AB våren 2017 baserat på balansräkningen i Falkenberg Energi AB
per 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-08
Kommunfullmäktige § 190, 2015 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs
Stadshus AB.
Sammanfattning av ärendet
Efter presentation av uppdraget god ekonomisk hushållning inför kommunstyrelsen
2015-09-08 gav kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten för utdelning från de kommunala bolagen 2016-2018 med beaktande av
gällande ägardirektiv och avkastningskrav.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 att under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31
mkr från Falkenberg Energi AB till Stadshus AB som vidareutdelas till Falkenbergs
kommun. Utdelningarna beslutas på ordinarie bolagsstämma 2016, 2017 och 2018. Innan
beslut om utdelning fattas på bolagstämman 2017 och 2018 ska fullmäktige ge
bolagstämman mandat att fatta beslut om utdelning 2017 respektive 2018.
Ekonomi
Utdelningen innebär att kommunen, när Stadshus AB vidareutdelat 31 mkr till kommunen,
kan minska sin planerade upplåning motsvarande mycket och därmed minska
räntekostnaderna.
Övervägande
Efter att ha analyserat Falkenberg Energi AB:s prognos för tertial 2 2016 finns det inga
hinder för bolaget att dela ut 31 mkr 2017.
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Yrkanden
Ingemar Stridh (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tore Holmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingemar Stridh (M)
avslagsyrkande och finner efter acklamationsförfarande att kommunfullmäktige beslutar
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Ingemar Stridh (M) reserverar sig muntligen till förmån för eget avslagsyrkande.
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§ 271
Ändring av bolagsordningar för de kommunala helägda bolagen –
införande av vice ordförande. (AU § 359, KS § 341) KS 2016-447
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Ersätta nuvarande lydelse Styrelse § 8 stycke två i Falkenbergs Stadshus AB:s
bolagsordning samt § 7 stycke två i Falkenbergs Bostads AB:s, Falkenberg Energi
AB:s, Falkenberg Energihandel AB:s, Falkenbergs Näringsliv AB:s, Falkenbergs
Vatten- och Renhållnings AB:s samt Destination Falkenberg AB:s bolagsordningar
med: Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den
första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning
Falkenbergs Bostads AB:s bolagsordning
Falkenberg Energi AB:s bolagsordning
Falkenberg Energihandel AB:s bolagsordning
Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB:s bolagsordning
Destination Falkenberg AB:s bolagsordning
KF 2016-10-25, § 223
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-25, § 223 att återinrätta vice ordförande i de av
kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i bolagsdokumenten beslutats
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att
dels ta fram förslag till nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten och dels lämna
förslag till kommunfullmäktige vad avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Förslag till arvodering kommer att beredas av arbetsgivarutskottet och beslutas i ett separat
ärende.
Beslutet att införa vice styrelseordförande avser kommunens helägda bolag; Falkenbergs
Stadshus AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel
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AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB samt
Destination Falkenberg AB.
För att införa vice ordförande i de helägda kommunala bolagen krävs en ändring av
bolagens bolagsordningar Styrelse § 7 stycke 2 (Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg
Energi AB, Falkenberg Energihandel AB, Falkenbergs Näringsliv AB, Falkenbergs
Vatten- och Renhållnings AB samt Destination Falkenberg AB) alternativt § 8 stycke 2
(Falkenbergs Stadshus AB).
Nuvarande lydelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. Om ordförande avgår i
förtid skall styrelsen utse en ordförande för tiden fram till kommunfullmäktige utser en ny
ordförande.
Ny föreslagen lydelse
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första
bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av
den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
För det fall kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta förslag kommer därefter, vid
samma möte, förättas val av vice styrelseordförande.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 272
Val av vice ordförande i de kommunala helägda bolagen t o m
bolagsstämman 2019. KS 2016-511
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Per Svensson (S) till vice ordförande i Falkenbergs Stadshus AB
2 Utse Per Gunnar Andersson (S) till vice ordförande i Falkenbergs Vatten &
Renhållnings AB
3 Utse Björn Bengtsson (S) till vice ordförande i Falkenberg Energi AB
4 Utse Björn Bengtsson (S) till vice ordförande i Falkenberg Energihandel AB
5 Utse Mikael Svensson (S) till vice ordförande i Falkenbergs Bostads AB
6 Utse Per Svensson (S) till vice ordförande i Falkenbergs Näringsliv AB
7 Utse Per Svensson (S) till vice ordförande i Destination Falkenberg AB
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-25, § 223, att återinrätta vice ordförande i de av
kommunen helägda bolagen samt att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram
förslag på nödvändiga revideringar av bolagsdokumenten. Då dessa revideringar nu
behandlats av fullmäktige ska val till vice ordförande göras.
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§ 273
Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst.
(AU § 380, KS § 342) KS 2016-466
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förtydligandet av ansvarsfördelningen mellan Räddningstjänsten Väst och
Falkenbergs kommun
2 Anteckna att ”Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst 2016-10-26”
ska utgöra en bilaga till ägardirektivet
3 Kommande eventuella revideringar och förtydligande kan handläggas av
kommunstyrelsen, såvida inte sådan revidering bedöms vara av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt
Kommunstyrelsen har beslutat, under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner
förtydligandena av ägardirektiven samt beslutar att delegera till kommunstyrelsen att vidta
eventuella revideringar och förtydliganden,
1 Delegera till arbetsutskottet att vidta eventuella revideringar och förtydliganden såvida

inte sådan revidering bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-16
Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst 2016-10-26
Varbergs kommuns kommunledningskontors PM 2015-05-25 ”Ansvarsfördelning
Varbergs och Falkenbergs kommuner och räddningstjänsten”
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Falkenberg beslutade 2012-04-24, § 76 (Varbergs
kommunfullmäktige tog likalydande beslut 2012-05-15, § 79) att bilda ett nytt
kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd mot oönskade händelser i
Falkenberg och Varberg. Frågan utreddes av räddningscheferna (med konsultation av
Strategihuset AB) i respektive kommun och på uppdrag av kommunchefen i Falkenberg
och kommundirektören i Varberg. Avsikten var att kommunalförbundet skulle få ett samlat
uppdrag inom området skydd mot oönskade händelser omfattande:
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-

Ansvar för kommunernas skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor
Stödja kommunernas skyldigheter inom lag om extraordinära händelser
Ansvara för kommunernas skyldigheter inom angränsande lagstiftningsområden
Stödja kommunerna inom det interna skyddet
Stödja kommunera inom det brottsförebyggande arbetet
Stödja kommunerna inom folkhälsoområdet
Biträda kommunerna i plan- och byggprocessen.

Efter bildandet av förbundet har det inom några områden uppkommit behov av att utöver
ägardirektiv och förbundsordning förtydliga kommunernas beställningar och därmed
Räddningstjänsten Västs uppdrag samt ett önskemål om att harmonisera kommunernas
beställningar. Slutsatserna i aktuell PM har formulerats såsom rekommendationer, vilka i
sin tur nedförts i tabellform för överskådligheten, dvs i ”Förtydligande av Ägardirektivet
Räddningstjänsten Väst 2016-10-26”.
Samråd har ägt rum med Varbergs kommun och med verksledningen för
Räddningstjänsten Väst. Varbergs kommuns kommunledningskontors PM har särskilt
redovisats vid Ägarsamrådet under hösten 2015. Förslag till förtydliganden har redovisats
vid Ägarsamrådet hösten 2016.
Ekonomi
Förtydligandet i sig påverkar inte kommunernas eller räddningstjänstens ekonomi. I
aktuellt PM har redogjorts för rekommendationer med ekonomiska konsekvenser – i olika
utsträckning – för de två samverkande kommunerna, då syftet varit att harmonisera
beställningarna till räddningstjänsten. Sådana eventuella volymjusteringar hanteras inte
genom detta beslut.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige godkänna förslag till förtydliganden av ägardirektivet. Med hänsyn till
att förtydligandena är väldigt detaljrik kan det framöver komma att bli aktuellt med
revideringar och förtydliganden. För att underlätta sådana revideringar får det anses
lämpligt att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vidta sådana ändringar,
om dessa inte är att sådan art att de är att anse vara av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Vidare skulle det även kunna anses lämpligt att kommunstyrelsen
vidaredelegerar till sitt arbetsutskott att göra revideringarna.
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§ 274
Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
(AU § 352, KS § 345) KS 2016-421
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Fastställa de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna med föreslagna revideringar.
2 Föreskrifterna gäller från och med 2017-01-01.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-11, § 54
Ändringsförslag FFS 1.3
Sammanfattning av ärendet
Lokala hälsoskyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har 2016-10-11 beslutat föreslå fullmäktige att anta revideringar i de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Revideringarna rör ett borttagande av tillståndskravet
enligt 2 § och rubrikförtydligande enligt 5 § i hälsoskyddsföreskrifterna. Vad
tillståndskravet beträffar anser nämnden att paragrafen ej uppfyller någon väsentlig
funktion då det gäller djurhållning inom detaljplanelagt område, vilket sällan föranleder
olägenheter. Om olägenheter ändock skulle uppstå finns stöd i miljöbalken för erforderliga
åtgärder.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget och föreslår därmed
att de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna med föreslagna revideringar fastställs.
Yrkanden
Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 275
Köp och detaljplaneläggning av fastigheten Långaveka 4:1.
(AU § 373, KS § 352) KS 2016-456
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Långaveka 4:1.
2 Uppdra åt tekniska nämnden att förvalta byggnaderna inom Långaveka 4:1.
3 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att upprätta och samråda kring ny
detaljplan för skol- och bostadsändamål för Långaveka 4:1.
4 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att planärendet läggs in i den
prioriteringslista över detaljplaneärenden som godkänns av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-10
Översiktskarta och detaljkarta tillhörande ärendet.
Karta på aktuellt område med ändrad användning enligt förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för norra och södra kusten.
Förslag till köpekontrakt för Långaveka 4:1– upprättat av mäklarbyrån EgendomsMäklarna
2016-11-08
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Långaveka 4:1 är till försäljning via mäklarbyrån EgendomsMäklarna.
Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet, om ca 5,36 ha, som nyttjats som hästgård.
Gården består av bostadshus med stall, garage och uthusbyggnader runt en gårdsplan.
Taxeringsvärdet är 2 206 000 kr.
Fastigheten ligger inom område som förslag till ny fördjupad översiktplan för norra och
södra kusten (FÖP) pekar ut för kommande skol- och bostadsändamål. Samhällsbyggnadsavdelningen har därav konstaterat att köp av fastigheten är av strategisk vikt för
kommunen och har med mäklare och ägare förhandlat fram ett förslag till köpekontrakt för
fastigheten.
Köpekontraktet innebär att kommunen köper fastigheten för 6 000 000 kr. Köpet gäller
under förutsättning av kommunen erhåller förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Om
inte förvärvstillstånd medges faller köpet utan förpliktelser mellan parterna. Tillträdesdag
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är den 28 februari 2017 eller det senare datum som inträffar 10 dagar efter att myndighet
fattat beslut om förvärvstillståndet (dock senast 31 mars 2017). Köpekontraktet innehåller i
övrigt sedvanliga villkor. Köpekontraktet är godkänt av ägarna till Långaveka 4:1.
Då fastigheten är bebyggd måste gårdsbyggnaderna förvaltas av tekniska nämnden. Häri
ligger att undersöka om gårdsbyggnaderna kan nyttjas för något kommunalt ändamål eller
om de ska hyras ut externt.
Uppdrag bör ges till samhällsbyggnadsavdelningen att påbörja detaljplaneläggning av
fastigheten för skol- och bostadsändamål i enlighet med intentionerna i ny fördjupad
översiktsplan för norra och södra kusten.
Ekonomi
Köpeskillingen, om 6 miljoner kronor, kommer att belasta fastigheten Långaveka 4:1 som
ett bokfört värde. Detta kommer att ge upphov till ökade kapitalkostnader för tekniska
nämndens driftbudget rörande byggnaderna från och med 2018. För den obebyggda
marken utgår inga kapitalkostnader.
Övervägande
Köpeskillingen, om 6 miljoner kronor, är bedömd efter förväntningar om den kommande
markanvändning som anges i ny fördjupad översiktplan (FÖP) för norra och södra kusten.
Enligt aktuell FÖP kan 1,3 ha av fastigheten användas för skoländamål (utveckling av
intilliggande Långavekaskolan) och resterande del för bostadsändamål. Enligt FÖP kan 2025 nya villor tillkomma inom bostadsmarken. Vid flerbostadshus ryms dock mer. FÖP har
varit på granskning och förväntas att antagas under nästa år. Under granskningsskedet
inkom inga synpunkter på det här aktuella området.
I kommunens investeringsbudget för 2017 och 2018 finns medel anvisande för att bygga
en ny idrottshall till Långavekaskolan. Därav bör en ny detaljplaneläggning av
Långavekaskolan inklusive Långaveka 4:1 omgående starta upp.
Gårdsbyggnaderna bör i första hand nyttjas för någon kommunal verksamhet. I andra hand
bör de hyras ut externt för att täcka kapitalkostnaderna. Gårdsbyggnaderna bör dock inte
styckas av och säljas förrän efter att ny detaljplan vunnit laga kraft. Kommunen bör även
överväga att riva eller ändra stallbyggnaden före uthyrning då hästverksamhet ej kommer
att vara tillåten med tanke på skyddsavstånd till kommande utökning av skola och nya
bostäder.
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§ 276
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för del av
Skrea 7:4. (AU § 381, KS § 353) KS 2013-429
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal avseende fastigheten
Skrea 7:4.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-15
Överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal, 2016-10-13
Exploateringsavtal nr 211
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-28, § 8 att godkänna exploateringsavtal nr 211
med ägaren till fastigheten Skrea 7:4. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens åtaganden
vid genomförandet av detaljplanen för Skrea 4:7 m fl. Enligt exploateringsavtalet får
exploatören inte överlåta hela eller del av fastigheten Skrea 7:4 utan kommunens skriftliga
medgivande. Vid överlåtelse av fastigheten ska exploateringsavtalet överlåtas till ny ägare.
Ett förslag till överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtalet har upprättats.
Överenskommelsen innebär att exploateringsavtalet överlåts på Örjan Christoffersson som
därmed övertar exploatörens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.
Ekonomi
Överlåtelsen påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 277
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar.
(AU § 358, KS § 354) KS 2016-37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-09-30 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-04
Socialnämnden 2016-10-25, § 164
Socialförvaltningen, Rapport – ej verkställda beslut, 2016-09-30
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar ej kommunens ekonomi.
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§ 278
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 383, KS § 355) KS 2016-205
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2016-11-01
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda motioner. Kommunstyrelsen
ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni och december redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i
kommunfullmäktige.
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§ 279
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande
medborgarförslag. (AU § 384, KS § 356) KS 2016-206
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2016-11-01
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har upprättat förteckning över ej slutberedda medborgarförslag.
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning två gånger per år vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde i juni och december redogöra för de medborgarförslag som ännu
inte beslutats om i kommunfullmäktige.
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§ 280
Val till kommunala förtroendeuppdrag 2017 m fl år.
Val av ombud och ersättare för ombud till Stadshus AB från årsstämman 2017
t o m årsstämman 2019.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Stig Agnåker (C) till ombud för tiden från årsstämman 2017 t o m årsstämman
2019
2 Utse Monika Bréti (S) till ersättare för ombud för tiden från årsstämman 2017 t o m
årsstämman 2019.
Sammanfattning av ärende
Föreligger val av ombud och ersättare för ombud för tiden från årsstämman 2017 t o m
årsstämman 2019 i Stadshus AB.
-------Val av ombud och ersättare för ombud till Falkenbergs Biogas AB från
årsstämman 2017 t o m årsstämman 2019.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Monika Bréti (S) till ombud för tiden från årsstämman 2017 t o m årsstämman
2019.
2 Utse GunMarie Stenström (M) till ersättare för ombud för tiden från årsstämman 2017
t o m årsstämman 2019.
Sammanfattning av ärende
Föreligger val av ombud och ersättare för ombud för tiden från årsstämman 2017 t o m
årsstämman 2019 i Falkenbergs Biogas AB.
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Val av fyra (4) huvudmän vid Falkenbergs Sparbank för tiden från
Sparbanksstämman 2017 t o m Sparbanksstämman 2021.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse följande personer till huvudmän:
Björn Jönsson (S)
Anders Malmström (L)
Marcelle Farjallah (S)
Daniel Bernhardt (KD)
Sammanfattning av ärende
Föreligger val av fyra (4) huvudmän från Sparbanksstämman 2017 t o m
Sparbanksstämman 2021 i Falkenbergs Sparbank.
-------Val av två (2) huvudmän vid Mjöbäcks Sparbank för tiden från Sparbanksstämman
2017 t o m Sparbanksstämman 2021.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse följande personer till huvudmän:
Mikael Månsson (S)
Thomas Karlsson (C)
Sammanfattning av ärende
Föreligger val av två (2) huvudmän från Sparbanksstämman 2017 t o m
Sparbanksstämman 2021 i Mjöbäcks Sparbank.
--------
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Val av tre (3) ledamöter och en (1) ersättare för Eftra socken och två (2) ledamöter
och en (1) ersättare för Slöinge socken till Stiftelsen Svenstorpsgåvan för 2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse följande ledamöter till styrelsen 2017 för Eftra socken:
Mats Nilsson (C)
Bo-Christer Svensson (S)
Gunnel Tönsgård (M)
2 Utse följande ledamöter till styrelsen 2017 för Slöinge socken:
Mats Gustafsson (C)
Tore Bengtsson (S)
3 Utse följande ersättare till styrelsen 2017 för Eftra socken:
Kerstin Jahn (M)
4

Utse följande ersättare till styrelsen 2017 för Slöinge socken:
Runar Kaattari (S)

Sammanfattning av ärende
Föreligger val att utse ledamöter och ersättare till stiftelsen Svenstorpsgåvans styrelse
2017.
-------Val av två (2) ombud och två (2) ersättare till Stiftelsen Olofsbo Hembygdsgård för
2017-2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
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1 Utse följande ombud 2017-2018:
Per Johansson (C)
Karl Gustaf Carlzon (S)
2 Utse följande ersättare 2017-2018:
Gunnar Johansson (C)
Rolf Lönnberg (S)
Sammanfattning av ärende
Föreligger val att utse ombud och ersättare för tiden 2017-2018 till stiftelsen Olofsbo
Hembygdsgård.
-------Val av en (1) kommunrepresentant, en (1) ersättare för kommunrepresentanten för
tiden 2017-2018 samt en (1) revisor och en (1) ersättare för revisorn till
Boföreningen Lönnen för 2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse ekonomichef Jan Fritz till kommunens representant 2017-2018.
2 Utse redovisningschef Rickard Nordén till ersättare 2017-2018.
3 Utse Jan Johansson (C) till revisor 2017.
4 Utse Gösta Svensson (S) som ersättare för revisorn 2017.
Sammanfattning av ärende
Föreligger val att utse representant och dennes ersättare i styrelsen 2017-2018 samt revisor
och dennes ersättare för Boföreningen Lönnen 2017.
--------
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Val av en (1) revisor och en (1) ersättare för revisorn till
föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a för 2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Lars Agbrant (M) till kommunens revisor 2017.
2 Utse Gösta Svensson (S) till ersättare för kommunens revisor 2017.
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Utse Hans Bertilsson (M) till kommunens revisor 2017.
2 Utse Gösta Svensson (S) till ersättare för kommunens revisor 2017.
Sammanfattning av ärende
Föreligger val att utse kommunens revisor och dennes ersättare till föreningen Folkets Hus
i Falkenberg u p a 2017.
Yrkanden
Christer Norrman (M) uppger att (M) ändrar sitt förslag till revisor, vilket innebär att
förslaget till revisor är Lars Agbrant (M).
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§ 281
Val av nämndeman i Varbergs Tingsrätt. (KF § 252) KS 2016-478
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Nils-Håkan Nilsson (S) som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt.
Ärende
Jessica Camilleri (S) har beviljats entledigande från uppdraget som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt KF § 252/2016. Förslag till fyllnadsval föreligger nu.
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§ 282
Val av ledamot i Kooperativ Utveckling i Halland ek förening –
Coompanion. (KF § 253) KS 2016-490
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse Peter Dygården (S) som ny ledamot i Kooperativ Utveckling i Halland ek förening
– Coompanion.
Ärende
Fredrik Johansson (S) har beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i Kooperativ
Utveckling i Halland ek förening - Coompanion KF § 253/2016. Förslag till fyllnadsval
föreligger nu.
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§ 283
Avsägelse från Agneta Åkerberg (C) från uppdragen som ledamot
i bygglovsnämnden, tekniska nämnden samt trafiknämnden from
2017-01-01. KS 2016-525
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Agneta Åkerberg (C) entledigande från uppdragen som ledamot i
bygglovsnämnden, tekniska nämnden samt trafiknämnden from 2017-01-01.
2 Utse Ingvar Andersson (C) som ny ledamot i bygglovsnämnden.
3 Utse Martin Hafstrand (C) som ny ersättare i bygglovsnämnden.
4 Utse Emil Olofsson (C) som ny ledamot i tekniska nämnden.
5 Utse Daniel Ferm (C) som ny ledamot i trafiknämnden.
Ärende
Agneta Åkerberg (C) har 2016-12-14 inkommit med begäran om entledigande från
uppdragen som ledamot i bygglovsnämnden, tekniska nämnden samt trafiknämnden from
2017-01-01.
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Kommunfullmäktige 2016-12-20

§ 284
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2017 med angivande av samtliga
ärenden skall införas i Hallands Nyheter.
2 Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2017 med angivande av samtliga
ärenden ska införas i Falkenbergsposten.
3

Annons med enbart angivande av tid och plats skall införas i Hallandsposten.

Ärende
Förslag till annonsering av fullmäktiges sammanträden år 2017 föreligger.
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Kommunfullmäktige 2016-12-20

§ 285
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Högsta förvaltningsdomstolen har 2016-12-14 beslutat att inte meddela prövningstillstånd
avseende överklagande om försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1.
KS 2015-240

------Ordförande GunMarie Stenström tackar samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige för
det gångna året och önskar God Jul och Gott Nytt År.
1:e vice ordförande Stig Agnåker tackar ordföranden för det gångna året och önskar God
Jul och Gott Nytt År.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-12-20
Ärende: Medborgarförslag ang särskolan

Bilaga KF § 258 h m fl

Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

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

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Hans Johansson (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (L)
Anders Malmström
Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

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
25 25
Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-12-20
Bilaga KF § 258 j m.fl.
Ärende: Medborgarförslag ang Förslaget Plan för förskola och grundskola ska beslutas av
kommunfullmäktige
Ja Nej Avstår Ej närv
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

X

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

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

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Hans Johansson (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (L)
Anders Malmström
Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

X

X
X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

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
25 25
Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-12-20
Bilaga KF § 261
Ärende: Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och
2022.
Ja Nej Avstår Ej närv
Ja Nej Avstår Ej närv
Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

Majvor Wallin (S)

X

Per Sjövall (V)

X

Fredrik Johansson (S)

X

X

X

Rie Boulund (M)

X

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

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Hans Johansson (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (L)
Anders Malmström
Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

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
35 15
Summa

1

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-12-20
Ärende: Motion om utdrag ur belastningsregistret

Bilaga KF § 262

Ja Nej Avstår Ej närv

Ja Nej Avstår Ej närv

Mari-Louise Wernersson (C)

X

Filip Bertilsson (M)

X

Tore Holmefalk (C)

X

X

Per Johansson (C)

X

Mathilda Hjelm (M)
Angela Malmgren
Ingemar Stridh (M)

Kerstin Angel (C)

X

Elisabet Karlsson (L)

X

Ingemar Johansson (C)

X

Mikael Hallberg (V)

X

Agneta Åkerberg (C)

X

Yen Gunnarsson (S)

X

Per Svensson (S)

X

Peter Dygården (S)

X

Dahn Persson (S)
Sara Grimpe Wernersson
Marcelle Farjallah (S)

X

Rebecka Kristensson (S)

X

X

Gabriella Geertinger (S)

X

Sebastian Ghafari (S)

X

Lennart Torstensson (S)

X

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)

X

Charlotta Jonson (M)

X

Georgia Ferris (KD)

X

Claës-L Ljung (M)

X

X

Shlomo Gavie (C)

X

Hans Johansson (C)

X

Daniel Bernhardt (KD)
Susan Pettersson
Lars Fagerström (L)
Anders Malmström
Sara-Lena Bjälkö (SD)

Niklas Selander (C)

X

Stefan Johansson (SD)

X

Björn Jönsson (S)

X

Lennart Nilsson (SD)

X

Yvonne Nilsson (S)

X

Jim Hedin (SD)

X

Thomas Fagenheim (S)

X

Anders Jansson (SD)

X

Bengt Hackberg (S)

X

Vakant (SD)

Christina Johansson (S)

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
44 5
Summa

1

1

