Centerpartiet Falkenberg

Motion 1
Motion angående bostadsbyggande i hela kommunen

De allmännyttiga bostads bolagens största uppgift är att det ska byggas i hela
kommuner.
Trycket på dessa bolag är stort, bl a på grund av ökande befolkning,
ungdomar som saknar lägenhet och ändringar av befolkningsstrukturen. På
2010-talet har vi dessutom haft perioder där det byggts väldigt lite.
Rent samhällsekonomiskt är det bästa att landet , det vill säga HELA landet
växer. Det är viktigt att det finns boende både i staden och på
landsbygden. Detta för att nyttja bådas resurser optimalt, och ta till vara på de
specifika resurser som landsbygden står för, bl. a. energin,
livsmedelsproduktion, förädling av virket och för turismupplevelser.
Jag yrkar att...
- Centerpartiet ska arbeta för att det skall tas fram ett nationellt fördelningstal
mellan byggnation på landsbygd respektive stad. Vilkets syfte är att sätta
landsbygdens möjligheter och utmaningar i fokus. Samt därmed skapa
möjligheter att öka byggnationen på landsbygden.
- lämnas vidare till krets- distrikt- och riksstämma

Centerpartiet Falkenberg
Anette Ivarsson
Krogsered den 30 januari 2017

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning

Motion 2
Motion angående Landsbygdsskolorna
Centerpartiets inställning är att Landsbygdsskolor är viktiga och ska värnas.
Urbaniseringen är stark i världen och har visat sig gå väldigt fort i Sverige. Detta är inte alltid
frivilligt. Undersökningar visar att allt fler önskar sig ut på landsbygden för en lugnare,
mindre stressande livsstil. Flyktingar söker skydd i Sverige. Sverige och inte minst
landsbygden behöver sina människor. För att landsbygden ska attrahera, nya som gamla
medborgare, är en fungerande infrastruktur nödvändig. Det behöver byggas fler bostäder
liksom en fungerande service, som skolor, kommunikation och bredband.
Detta gör att samhället befinner sig i ett läge där Centerns idéer om att ”hela landet ska
leva” verkligen kan göra skillnad.
Konsekvenserna för en bygd kan bli stora om skolan läggs ned. Samhörighet, relationer och
engagemang bryts upp och bygdens utveckling hämmas.
Lösningar finns för att behålla och utveckla kvaliteten i skolan, såväl på landsbygden som i
större tätorter. Riksdagen öppnar för ny IT teknik där lektioner på distans blir tillåtet, vilket
underlättar behörighetskravet för lärare i små skolor. Kommuner som hänvisat nyanlända till
mindre skolor och till skolor på landsbygden har goda erfarenheter av snabbare
språkutveckling och därmed snabbare integrering i samhället. En utvecklad kollektivtrafik
med flexibla lösningar för skolbussar underlättar för föräldrar att välja skola åt sina barn.
Avdelningen ser med oro på hur förutsättningarna för god och utvecklande service
försämras gradvis. Nya villkor och trösklar motverkar möjligheten för att upprätthålla goda
levnadsvillkor på landsbygden. Genom denna motion vill avdelningen hejda och vända på
denna utvecklingen.
Därför yrkar vi att …
 Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att landsbygdsskolorna ska ges
förutsättningar att utvecklas och att små skolor ska ses som en resurs och ett
alternativ i kommunens utbud av skola samt klart uttala att systemet med F-6 skola
är norm.
– lämnas vidare till kretsens årsstämma


Centerpartiet ska arbeta för att IT-teknik, i högre utsträckning, ska få användas för att
utveckla möjligheten till distansundervisningen så att små skolor kan finnas i hela
Sverige.
-lämnas vidare till krets-, distrikt- och riksstämma

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017

Styrelsens förslag till beslut angående motion 2

Motion angående Landsbygdsskolorna
En väl fungerande skola med god tillgänglighet och kvalitet för alla kommunens barn är
Falkenbergscenterns ledstjärna. Ett viktigt led i detta är att anpassa stadieindelningen till de
styrdokument som beslutas i riksdagen. Med förskoleklass som en del av grundskolan och andra
förändringar som skett sedan stadieindelningen förändrades senast är det nu dags för att justera
organisationen igen. F-6 eller F-9 kommer att bli de normerande formerna för våra skolor.
Styrelsen föreslår stämman besluta
Att Centerpartiet skall arbeta för att regelverket för distansundervisning ändras så att små skolor
med hjälp av It-teknik kan finnas i hela Sverige.

Centerpartiet Falkenberg

Motion 3
Motion angående Lärlingsgymnasium

Sedan 2011 är gymnasial lärlingsutbildning en reguljär form av utbildning inom
den svenska gymnasieskolan. Lärlingsutbildning har visat sig vara en mer
effektiv form av utbildning mätt i perspektivet anställningsbarhet, då
uppföljningar visat att elever som gått en lärlingsutbildning i större utsträckning
fått anställning efter utbildningen jämfört med elever som gått samma
yrkesprogram som en skolförlagd utbildning.
Lärlingsutbildning har också visat sig vara en attraktiv form av utbildning som
lockat nya elever till yrkesutbildningarna. Detta är inte minst viktigt i en tid när
vi ser hur industrin inte får tillgång till den arbetskraft de behöver.
Lärlingsutbildning har dock visat sig vara mindre lyckad i de fall enstaka elever
erbjuds lärlingsutbildning i en klass där övriga elever läser programmet
skolförlagt. Avbrotten har i de fallen varit många. Det finns emellertid
kommuner som satsat på att starta särskilda skolenheter där alla elever är
lärlingar, något som visat sig vara ett framgångskoncept. Exempel på sådana
skolenheter är GLU i Uddevalla och Malmö Lärlingscenter i Malmö. I augusti
2017 startar Helsingborg ett lärlingsgymnasium för vilket intresset bland
eleverna varit påfallande stort, samtidigt som det lokala arbetslivet ställt sig i
huvudsak mycket positivt till satsningen.
Jag yrkar att...
- Centerpartiet i Falkenberg ska arbeta för att kommunen ska starta en ny
skolenhet för gymnasial lärlingsutbildning med ett första intag höstterminen
2018.

Centerpartiet Falkenberg
Sven-Olof Lundin
Falkenberg den 31 januari 2017

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning

Motion 4
Motion – angående cykelväg mellan Heberg och Årstad
”Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo och leva i
hela landet. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar
jobbskapande i växande företag. Och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt”,
detta finns att läsa på Centerpartiets hemsida. Det vill vi också i Centerpartiet Falkenberg Södra
avdelning.
Det är naturligt att knyta ihop Heberg och Årstad med en cykelväg. Vilket då möjliggör för människor
att färdas säkert på ett hållbart sätt ur både ett hälsoperspektiv och ett miljöperspektiv. Genom att
knyta ihop orterna mer så kan grundläggande servicefunktioner utvecklas. En ideologisk övertygelse,
viljeyttring och resurstilldelning är förutsättningar för att utveckla en levande landsbygd där
inflyttning görs möjlig och levnadsvillkoren är goda.

Därför yrkar vi att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att en cykelväg byggs mellan Heberg och
Årstad – lämnas vidare till Kretsens årsstämma.

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning

Motion 5
Motion – angående Verksamhet i Falkenbergs hamn
Idag bedrivs hamnverksamheten i Falkenberg av ett privat Terminalbolag. Marken arrenderar bolaget
av Fbg kommun med 1-åriga avtal.
Sjöfart är viktig ur ett miljöperspektiv och ca 90 % av alla varor till Sverige går med båtfrakt.
Hallandshamnar som bedriver verksamhet i Halmstad, med framförallt containertrafik, och Varberg,
där trävaror är framträdande, har lämnat rum för kompletterande verksamhet i Falkenbergs hamn.
En levande hamn skapar attraktivitet och arbetstillfällen. Med miljöperspektivet i åtanke så är det
viktigt att utveckla hamnverksamheten och ge dess företagare rimliga villkor där tidsperspektivet inte
minst är avgörande.

Därför yrkar vi att …


Centerpartiet I Falkenberg ska arbeta för att ge företagarna i hamnen utrymme att
utvecklas och växa genom att bla erbjuda längre arrendeavtal
– lämnas vidare till Kretsens årsstämma.

Centerpartiet Falkenberg Södra avdelning.
Årsmöte, Årstad den 23 januari 2017

Till Centerpartiet i Falkenberg, Kretsstämman 2017

Motion 6
Motion angående användning av petroleumbaserade material i barns utemiljöer
Näst efter biltrafiken är konstgräsplaner den stora miljömarodören när det gäller utsläpp av
mikroplaster till våra vatten. Problemet är inte bara plastbitarna i sig, utan de mikrobitar
som bildas vid nednötning. Fåglar och fiskar som silar/äter plastbitar får magen full av dem
och svälter ihjäl. Men man hittar också mikrofragment som tagit sig ut i blodbanorna och
sedan fastnat i organ som levern och där kapslats in.
I barnens utemiljöer på skolor, förskolor, lekplatser, parker, ute-gym m.fl. finns många
petroleumbaserade produkter. Dessa är i många fall direkt skadliga pga. sin toxicitet och
anses farliga att inandas. Till mikropartiklar är det dessutom stor risk att det fastnar
patogena, sjukdomsalstrande, bakterier och parasiter. Detta är verkligheten nu.
KÄLLA NATURVÅRDSVERKET

Vad är mikroplast?
 Plastpartiklar mellan 0,001 och 5 mm
 Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och
rengöringsprodukter)
 Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning av
plastskräp i miljön.
 ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.
”Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumbaserade
biprodukter, inkl. icke syntetiska polymerer (t ex naturgummi, polymermodifierad bitumen).”
I ett ”grönt Sverige” med en innovativ utveckling inom området för biobaserade produkter
borde det vara lätt att lägga de petrokemiska produkterna på hyllan till förmån för ”gröna
material” som vi dessutom kan odla fram råvarorna till själva. Men till det krävs politiska
vilja.
Yrkande att …
 Som ett led i giftfria miljöer för våra barn skall Centerpartiet aktivt arbeta för ett
förbud för petroleumbaserade produkter som konstgräs och gungställningsmattor i
barnens utemiljöer på skolor, förskolor och parker.
 Centerpartiet aktivt i upphandlingar av lekytor skriver in att biobaserade material
eftersträvas.
-lämnas vidare till distrikt- och riksstämma
Falkenberg 2017-01-31
Agneta Åkerberg och Stig Agnåker

Till Centerpartiet i Falkenberg, Kretsstämman 2017

Motion 7
Motion angående användning av konstgräsmaterial
Näst efter biltrafiken är konstgräsplaner den stora miljömarodören när det gäller utsläpp av
mikroplaster till våra vatten. Det är 10 gånger mer i volym än de mikroplaster som våra
kläder släpper ut, vilket vi pratar mycket om. De ca 70 000 ton granuler som fylls på varje år i
Sverige till våra konstgräsplaner, är material som fastnar i våra kläder och skor, som sköljs
och sopas bort vid snö och regn och som sedan hamnar i våra vattendrag. Problemet är inte
bara plastbitarna i sig, utan de mikrobitar som bildas vid nednötning. Fåglar och fiskar som
silar/äter plastbitar får magen full av dem och svälter ihjäl. Men man hittar också
mikrofragment som tagit sig ut i blodbanorna och sedan fastnat i organ som levern och där
kapslats in. Till mikropartiklar är det dessutom stor risk att det fastnar patogena,
sjukdomsalstrande, bakterier och parasiter.
Detta är verkligheten nu.
KÄLLA NATURVÅRDSVERKET

Vad är mikroplast?
 Plastpartiklar mellan 0,001 och 5 mm
 Primär mikroplast: tillverkas i liten storlek (används t ex i kosmetika och rengöringsprodukter)
 Sekundär mikroplast: Bildas genom slitage av större plastföremål och nedbrytning av plastskräp i
miljön.
 ”Partiklar” omfattar fibrer, fragment, flagor m.m.
”Av människan syntetiserade polymerer från petroleum eller petroleumbaserade biprodukter, inkl. icke
syntetiska polymerer (t ex naturgummi, polymermodifierad bitumen).”

I ett ”grönt Sverige” med en innovativ utveckling inom området för biobaserade produkter
borde det vara lätt att lägga de petrokemiska produkterna på hyllan till förmån för ”gröna
material” som vi dessutom kan odla fram råvarorna till själva. Men till det krävs politiska
vilja.
Yrkande att …
 Centerpartiet skall arbeta för att hindra utbyggnad med konstgräs av denna typen på
lekplatser, parker, bollplaner och i gatumiljöer som rondeller
 Centerpartiet aktivt skall arbeta för att fasa ut dessa petroleumbaserade
konstgräsmaterial och markmaterial där de idag finns anlagda i våra ute miljöer
 Centerpartiet i upphandlingar skriver in att biobaserade marktäckningsmaterial är
eftersträvansvärt
-lämnas vidare till distrikt- och riksstämma
Falkenberg 2017-01-31
Agneta Åkerberg, Stig Agnåker och Sven-Olof Lundin

Okome den 6 december 2016

TILL
CENTERPARTIET I HALLANDS ÅRSSTÄMMA
CENTERPARTIET I FALKENBERGS ÅRSSTÄMMA

Motion 8
MOTION OM ENHETLIGT BILJETTSYSTEM I HALLAND
De politiska partierna är överens om att resandet ska övergå till ett större kollektivt åkande med fler
nöjda och nya kunder. Idag har Hallandstrafiken en marknadsandel på 14 % och nöjda kunder är ca
70 %. Nöjda invånare däremot är ca 50 %. E n förklaring kan vara att vi har ett för invecklat
biljettsystem? Biljettpriset subventioneras med ca 50 % av skattemedel och grundar sig på ett
zonsystem. I Falkenbergs kommun finns 7 olika pris zoner och totalt i regionen 19 zoner. Det är bara
ett proffs som kan räkna ut biljettpriset och vi kunder orkar inte själva sätta sig in i systemet.
Det är alltså dags att införa ett enklare biljettsystem i samband med nuvarande Cubic biljetten ersätts
med början av år 2019. För att få en taxa som grundar sig i en kommuntaxa, alltså samma pris var du
än bor i kommunen, lämnar jag följande förslag.
LITEN BILJETT. En kommun är en zon med samma pris
MELLAN BILJETT. Innefattar resa mellan 2 kommuner
STOR BILJETT. Innefattar hela Halland. Alltså resa mellan tre kommuner och uppåt
Förslaget skapar således endast 3 zoner i Halland. Prisnivån kan komma att ge en högre kostnad för
de som åker inom 1 zon idag. Hallandstrafiken AB måste få in ca 150-200 miljoner för att säkra
budgetar med nuvarande subventionering. Summan måste täckas av en högre zontaxa + ev.
ytterligare subventionering via kommuner eller regionen.
Vi upplever en del utspel om fria resor för olika grupper t ex pensionärer. Jag tar som exempel att
Halmstad betalar 12 miljoner för sitt tillköp. Samtidigt är det småorter och platser som inte nås av en
busslinje i vår långsmala region. Fördelen med förslaget är att det blir samma pris för en medborgare
från Älvsered som en från Glommen att ta bussen någonstans. En enkel och enhetlig zontaxa skulle
ge ett ökat resande till nytta för miljön och kanske på sikt ge ett större tryck på befintliga turer. Men
det viktiga är att partiet är enigt om tagen i regionen och de sex kommunerna.
Jag yrkar att
-

Stämman antar förslaget om 3 zoner som arbetsmodell vid utformningen av nytt
biljettsystem
Centerpartiet i regionen och i övriga kretsar utser en grupp som lägger fram ett förslag med
detta enklare zonsystem som grund.
Att gruppen lägger ett förslag om de ekonomiska konsekvenserna för region och kommuner
senast den 31 juni 2017.

Ingemar Johansson

Styrelsens förslag till beslut angående motion

Motion om enhetligt biljettsystem i Halland
Dagens taxesystem i Hallandstrafiken är komplicerat och svårt att förklara. Många zoner ger
priseffekter som inte upplevs som rimliga.
Målet måste vara att nå ett system som är enkelt och som stimulerar till ökat kollektivt resande i hela
området.
Att utforma detaljerna och beskriva konsekvenserna bör däremot utföras av Hallandstrafiken för att
fungera som underlag för eventuella politiska beslut.
Styrelsen föreslår stämman besluta
Att Centerpartiet i Falkenberg arbetar för att ett enklare taxesystem införs i Hallandstrafiken.

