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Utdelning av 2013-års kultur- & idrottspris samt
personalstipendium
Efter upprop inleds sammanträdet med utdelning av kultur, idrottspris samt
personalstipendium.
Kulturpris 2013
1. Magnus Reisne
Motivering: För att han målar minnet, upplevelser och sin omgivning (som driven
konstnär) och låter känslorna, med alla sinnen påslagna, fånga ögonblicket.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C).
Idrottspris 2013
1. Ann-Charlotte Steneryd
Motivering: För att hon är en värdefull inspirationskälla för ”att idrotta hela livet”. Hon
har en drivkraft där hon sportsligt fortsätter att utmana och utveckla sig själv. AnnCharlotte har nått framgångar inom triathlon där hon står i särklass i sin åldersgrupp.
Priset överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Johansson (C)
Personalstipendium 2013
1. Tina Svensson / Berguven
Motivering: Med stort fokus på de gamla och som inspirationskälla för arbetskamrater ser
Tina till att med små medel göra den dagliga tillvaron stor för sin omgivning.
2. Lars Lacke / Socialförvaltningen
Motivering: En initiativrik och lösningsorienterad medarbetare som kan balansera rollen
som myndighetsutövare med ett gott bemötande och hög servicenivå.
Personalstipendierna överlämnas av arbetsgivarutskottets ordförande Stig Agnåker (C).
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§ 194
Ledamöternas eventuella frågor. KS 2013-34
Inga frågor noteras till dagens protokoll.
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§ 195
Anmälan av motioner
Björn Jönsson (S); Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan.
KS 2013-430.
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§ 196
Anmälan av medborgarförslag
Inga medborgarförslag föreligger.
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§ 197
Anmälan av interpellationer
Inga nya interpellationer föreligger vid dagens sammanträde.
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§ 198
Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol.
(AU § 352, KS § 262) KS 2013-304
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2013-08-23.
Yttrande från tekniska nämnden 2013-10-16.
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö har i en motion föreslagit att kommunen upphör med termisk
ogräsbekämpning med gasol och istället rensar ogräs manuellt.
Motionen har gått till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar att den ogräsrensning som de ansvarar för inte utförs
med gasol.
Tekniska nämnden förklarar att drift och underhåll av kommunens gatunät i centralorten
sköts av Skanska genom en upphandlad funktionsentreprenad. Skanska har i enlighet med
gällande entreprenadavtal valt att använda i huvudsakligen termisk ogräsbekämpning med
gasol på refuger och andra ytor i trafikmiljön. Man har under entreprenadtiden även prövat
ättika och att rensa för hand. Man har valt att använda gasol av främst arbetsmiljöskäl för
att minimera vistelsen ute i trafikmiljön med omfattande avgas- och partikelutsläpp.
Trafiksäkerhetsmässigt är det också en fördel att vistas så lite som möjligt på refuger och
liknande ytor i trafiken. Rensning för hand bedöms också ta cirka 10 gånger längre tid än
motsvarande gasolbehandling. Under en säsong bedöms det förbrukas tre tuber gasol.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens förslag har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Det är Skanska som väljer metod enligt det avtal som kommunen har med dem och de har
inte angett någon kostnad för de olika rensningmetoderna. Det som dock kan konstateras
att eftersom manuell ogräsrensning beräknas ta cirka 10 gånger så lång tid som
gasolbehandling så skulle det sannolikt kunna påverka personalkostnaderna.
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Övervägande
Ogräsrensning där gasol används utförs en eller ett par gånger om året på gatstensbelagda
refuger och andra stensatta ytor. Det är Skanska som har valt metod enligt det avtal som
företaget har med kommunen. Skanska har valt att använda sig av metoden eftersom det i
trafiktäta miljöer underlättar att använda sig av en metod som är snabb. Dessutom är den
en arbetsmiljöfråga för dem som utför arbetet. Enligt stadsbyggnadskontoret är
gasolbehandling en bra metod för ogräsrensning i de situationer där det används. Metoden
är ren i det avseendet att den inte förorenar marken där rensningen sker. Det krävs dock
energi i utförandet. I de situationer som det används skulle ett gångbart alternativ till
gasolbränningen vara kemisk bekämpning med bekämpningsmedel, vilket i högre
utsträckning förorenar miljön där det används. I sammanhanget bör betonas att det inte är
allt ogräs som rensas med gasol utan att andra metoder också används i kommunen,
framför allt manuell rensning och behandling med ättika.
Miljöaspekten är alltid viktigt, men detta är ett arbete som inte utförs mer än en eller några
gånger om året och det går inte åt mer än cirka tre tuber gasol per år. Dessa tre tuber
innebär en miljöpåverkan, men en liten sådan. Om den sätts i relation till trafiken på
vägarna där ogräsbekämpningen sker är miljöpåverkan från gasolen marginell.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den gasolbehandling som utförs därför kan
rättfärdigas med tanke på att den ger andra fördelar. Framför allt innebär gasolbehandling
en säkrare arbetsmiljö för dem som utför arbetet. Dessutom är det en avsevärt snabbare
metod vilket frigör tid för annat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför avslag på
motionen.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar bifall till motionen.
Anders Hellström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 199
Medborgarförslag om utbyte av kommunens logotyp på
flaggor och bilar till heraldiskt korrekt vapen.
(AU § 353, KS § 263) KS 2013-298
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jesper Berglund 2013-08-28.
Bilaga med bilder på kommunens logotyp samt kommunvapnet.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats i vilket det föreslås att Falkenbergs kommun på sikt
byter ut dagens logotypflaggor mot heraldiskt korrekta flaggor samt att den grafiska
utformningen av kommunvapnet på kommunens fordon byts ut mot en heraldiskt korrekt
utformning. Förslagsställaren föreslår vidare att dessa byten ska ges företräde framför den
beslutade grafiska profilen och tas i beaktande när en ny grafisk profil ska arbetas fram.
Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningens förslag påverkar inte kommunens ekonomi.
En eventuell ändring av kommunens logotyp skulle däremot innebära en omfattande
kostnad, då allt material som har logotypen tryckt på skulle behövas bytas ut. Dessutom
skulle det krävas ett omfattande arbete att få hela den kommunala organisationen att
anpassa sig efter och börja använda de nya ändringarna.
Övervägande
År 2006-2007 tog kommunen fram en vision som ska gälla för år 2020. I samband med
visionsarbetet arbetades även fram en ny grafisk profil för kommunen. Den grafiska
profilen syftar till att finnas som stöd för all utåtriktad verksamhet inom koncernen.
Profilen skall klargöra hur annonser, trycksaker och kommunikation måste gestaltas. Den
grafiska profilen skall ”samla” koncernen i en gemensam grund.
Förslagsställaren uttrycker att kommunens logotyp bör ändras på flaggor och fordon, men
med hänvisning till den grafiska profilen bör en förändring av kommunens profil vara
enhetlig och gälla allt material där logotypen finns. Den enhetliga grund som den grafiska
profilen är tänkt att ge gör kommunen lättare att identifiera externt och skapar dessutom en
intern gemenskap. Det krävs mycket arbete och tid för att åstadkomma och behålla denna

10 (22)

Kommunfullmäktige 2013-12-17

enhetlighet. Inom en så stor organisation som Falkenbergs kommun är det många som vill
hitta sina egna uttryck och former som passar just deras verksamheter bättre. Ett arbete
med att samla kommunen kring en gemensam profil tar därför många år.
Förslagsställaren har dock en poäng i att kommunvapnet har betydelse och bör behållas
eftersom det är ett historiskt uttryck för Falkenberg. Falkenbergs nuvarande logotyp med
kommunvapen, kommunnamnet och den gröna vågen är en del av den grafiska profilen
men bygger till stor del på det heraldiska vapnet. Gruppen som arbetade med att ta fram
den logotyp som idag används såg ett behov av att ena kommunen kring ett visuellt
uttryck. Detta skulle bygga på kommunvapnet och man hade avsikten att inte göra några
stora förändringar. Kommunvapnet är viktigt för Falkenberg och man har försökt behålla
det i en version som passar en modern kommun.
Vapnet i kommunens logotyp frångår det heraldiska vapnet genom att det gjorts något mer
tredimensionellt och att vissa justeringar har gjorts i färgsättningen. Detta för att logotypen
ska lämpa sig bättre för trycksaker och webbsidor. När det senaste kommunvapnet
formaliserades fanns inte samma teknik och kommunikationsvägar som finns idag. Att ha
en enhetlig logotyp som är gångbar i alla de kommunikationsvägar som kommunen
använder är ett av argumenten till varför vapnet i den nuvarande logotypen är något
justerat från det ursprungliga kommunvapnet. Det finns dessutom ett stort värde vid att
sammankoppla kommunvapnet med kommunnamnet, det ger en tydlighet som förenklar
och förtydligar för människor att identifiera kommunen.
Så som kommunens logotyp är utformad idag kombineras historiska värden med ett tydligt
modernt förhållningssätt till kommunikation och marknadsföring. Sammanfattningsvis
anser kommunstyrelseförvaltningen att tydligheten som en enhetlig grafisk profil ger väger
tyngre än att följa heraldisk sed och föreslår därmed avslag på medborgarförslaget.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Herman Fältström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Sjövall (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 200
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande motioner.
(AU § 363, KS § 267) KS 2013-389
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda motioner till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2013-11-12
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.

12 (22)

Kommunfullmäktige 2013-12-17

§ 201
Rapport från kommunstyrelsen över kvarliggande medborgarförslag. (AU § 364, KS § 268) KS 2013-390
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna rapporten över ej slutberedda medborgarförslag till protokollet.
Beslutsunderlag
Rapport 2013-11-12.
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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§ 202
Parkeringsutredning. (AU § 347, KS § 254) KS 2013-73
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Parkeringsavgiften i innerstaden behålls utan att tidsbegränsning införs.
2 Den enhetliga taxan för parkering på kommunens parkeringar fortsätter gälla. Taxan är
10 kronor per timme.
3 Nyttoparkeringstillstånd bör endast beviljas till näringsidkare som uppfyller kraven
enligt Trafikförordningen (1998:1276).
4 Periodbiljetter införs i biljettautomaten på parkeringsplatser med relativt låg
beläggningsgrad. Avgiften för korten fastställs till 300 kronor per 30 dagar.
Periodbiljetten föreslås i en första etapp införas på Drivbänken och Nyhemsplan.
5 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att fortsätta arbetet med att förbättra vägvisningen till
parkeringsplatser i innerstaden.
6 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden att kommunicera utredningen
och dess innehåll till allmänhet och berörda parter i syfte att främja
centrumutvecklingen.
Beslutsunderlag
Parkeringsutredning 2013-05-13 reviderad 2013-10-02.
Remissvar på utredningen.
Tekniska nämndens beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda skyltning,
tillgänglighet och avgifter för parkering för att underlätta centrumutveckling. Syftet med
utredningen är att underlätta parkering i centrum för kommuninnevånare och besökare.
Samråd har skett med Fastighetsägarnätverk – FÄN, Falkenbergs Innerstad, Näringslivet
FBG samt Företagarna Falkenberg. Parkeringsutredningen har reviderats och förtydligats
efter inkomna yttranden.
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Ekonomi
Utredningens förslag till hänvisningsskyltning till de större parkeringsanläggningarna
innebär en kostnad för kommunen av ca 200 tkr förutsatt att resterande kostnader tas av de
båda större privata parkeringshusen. En fördelning 50 – 25 – 25 %.
Utredningens förslag innebär en uppskattad minskad intäkt på 480 tkr/år p g a en
restriktivare syn på tillämpningen av nyttoparkeringskort. De som idag innehar
nyttoparkeringstillstånd kommer sannolikt att parkera på de avgiftsbelagda
parkeringsplatserna, det är dock inte möjligt att bedöma i hur stor utsträckning detta
kommer att ske eller om det får några ekonomiska konsekvenser.
Om möjligheten till att köpa månadsbiljett införs så uppskattas intäkterna till 135 tkr/år.
Övervägande
I föreliggande parkeringsutredning belyses de flesta frågor som kan ställas beträffande
systemen för parkering och hur reglering kan ske med tid eller kostnad som styrning.
Nuvarande system med pris som styrinstrument föreslås behållas och i syfte att ge större
tillgänglighet i centrum föreslås att möjligheten att heldagsparkera med
nyttoparkeringskort begränsas.
I syfte att stimulera användande av cykel föreslås införande av månadsbiljett vilket gör att
man kan välja vilka månader man använder bilen för arbetsresor och vilka månader man
använder cykel.
Med en förbättrad hänvisningsskyltning blir det lättare att hitta de större
parkeringsanläggningarna och det förefaller inte finnas ett behov av skyltning ute vid väg
767 eftersom det där finns en hänvisning till centrum och besökare inser att någonstans i
centrum finns det säkert parkeringsplatser.
Förslag med ekonomiska konsekvenser
Tidsbegränsning
För att fortsätta ha en rimlig omsättning på de centrala parkeringarna och samtidigt
möjliggöra en valfrihet i hur lång tid den enskilde har behov av att parkera föreslås att
parkeringsavgift i innerstaden behålls utan att tidsbegränsning införs.
Taxa
Den enhetliga taxan för parkering på kommunens parkeringar föreslås fortsätta gälla. Den
enhetliga taxan gör det möjligt att betala parkeringsavgiften i samtliga automater och
samma biljett gäller på alla kommunens parkeringsplatser.
Taxan 10 kronor per timme infördes 2009 och är i paritet med avgifterna i övriga landet
varför ingen ändring föreslås.
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Nyttoparkeringstillstånd
Nyttoparkeringstillstånd bör endast beviljas till näringsidkare som uppfyller kraven enligt
Trafikförordningen (1998:1276). Bedömningen är att antalet kort då minskar till 25-50 st
vilket innebär en minskad intäkt på 480 tkr/år. De som idag innehar nyttoparkeringstillstånd kommer sannolikt att parkera på de avgiftsbelagda parkeringsplatserna, det är
dock inte möjligt att bedöma i hur stor utsträckning detta kommer att ske eller om det får
några ekonomiska konsekvenser.
Månadsbiljett
Att möjlighet att köpa månadsbiljett i biljettautomaten införs på parkeringsplatser med
relativt låg beläggningsgrad. Månadsbiljetten föreslås i en första etapp införas på
Drivbänken och Nyhemsplan. Vid en försäljning av 50 månadsbiljetter x 9 månader för
exempelvis 300 kronor/ styck ger detta en intäkt på 135 kkr/ år. Vi har då räknat bort en
semestermånad och förhoppningsvis två ”cykelmånader”. Det går ju även att införa
begränsningen så att månadsbiljetter endast kan köpas för september-maj för att stimulera
cykling och kollektivtrafik.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Per Sjövall (V) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden klargör först att en återremittering måste förses med en motivering och finner
efter att ha ställt proposition att motivering saknas.
Därefter finner ordföranden att endast ett förslag föreligger vilket antas av
kommunfullmäktige.

16 (22)

Kommunfullmäktige 2013-12-17

§ 203
Godkännande av investeringsprojektet Skrea stationsväg trafiksäkerhetsåtgärder. (AU § 351, KS § 261) KS 2013-364
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt Skrea stationsväg trafiksäkerhetsåtgärder med en total projektbudget netto på 1 607 tkr, varav utgifter är 3 213tkr
och inkomster från statsbidrag 1 606 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-10-16, § 74 2013, TKN 2013/25
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet Skrea stationsväg
trafiksäkerhetsåtgärder.
Ekonomi
I investeringsplan 2013-2017 är 1 600 tkr (netto) avsatta för projektet. Efter bearbetad
beräkning bedöms avsatta medel inte riktigt täcka investeringsutgiften varför budgeten
utökas med 7 tkr. Kapitalkostnad för investeringen är beräknad till 96 tkr och avsatt i
budget.
Övervägande
Projektet Skrea Stationsväg trafiksäkerhetsåtgärder är i investeringsplan 2013-2017 belagd
med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförande.
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§ 204
Val till kommunala förtroendeuppdrag 2014 m fl år. KS 2013-346
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Utse personer till uppdragsinnehavare för 2014 m fl år enligt valberedningens förslag.

(Bil KF § 204/13)
2 Utse Charlotte Björkheim, Box 194, 311 06 Heberg, som huvudman i Falkenbergs

sparbank 2014 – 2018.
3 Till valberedningen återremittera den del i val som avser ledamot i styrelsen för

Stiftelsen Svenstorpsgåvan för Eftra socken 2014 för formell kontroll av statuterna då
annan privat hemvist föreligger än de krav som angetts i testamentet.
4 Således anteckna att övriga val av ledamoter för styrelse till Stiftelsen Svenstorpsgåvan

genomförs vid dagens fullmäktigemöte.
Ärende
Kommunfullmäktiges valberedning har framlagt förslag till val till kommunala
förtroendeuppdrag 2014 m fl år. Valet kompletteras med ytterligare en ledamot i styrelsen
för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för Eftra socken 2014 och en huvudman i Falkenbergs
sparbank för 2014-2018.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Stig Agnåker (C) yrkar bifall till valberedningens förslag med tillägg om huvudman i
Falkenbergs sparbank.
Dahn Persson (S) nominerar Göran Persson till socialdemokraternas ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Svenstorpsgåvan för Eftra socken 2014.
Stig Agnåker (C) yrkar att ärendet kring val av ledamot med annan privat hemvist i
styrelsen för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för Eftra socken återremitteras till valberedningen
för formell kontroll.
Ordföranden ställer först proposition på yrkande om återremiss av del av val av styrelse för
Svenstorpsgåvan och finner denna del återremitterad.
Därefter ställs proposition på samtliga övriga val, vilka godkänns.
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§ 205
Avsägelse från Gunni S Heland (M) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige. KS 2013-414
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Gunni S Heland (M) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
2 Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.
Ärende
Gunni S Heland (M) har 2013-11-27 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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§ 206
Avsägelse från Monica Hansson (C) från uppdraget som 1:e vice
ordförande i socialnämnden. KS 2013-433
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 Bevilja Monica Hansson (C) entledigande från uppdraget som 1:e vice ordförande i
socialnämnden
2 Utse Shlomo Gavie som ny 1:e vice ordförande i socialnämnden.
Ärende
Monica Hansson (C) har 2013-12-10 inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som 1:e vice ordförande i socialnämnden. Monica Hansson kvarstår som
ordinarie ledamot i nämnden.
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§ 207
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1

Annons om fullmäktiges sammanträden under år 2014 med angivande av samtliga
ärenden skall införas i Hallands Nyheter,

2

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

Ärende
Förslag till annonsering av fullmäktiges sammanträden år 2014 föreligger.
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§ 208
Meddelanden och anmälningar.
Följande antecknas till protokollet:
Länsstyrelsens beslut 2013-11-26 om valdistriktsindelning i Falkenbergs kommun 2014.
KS 2013-182
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden, 2013-12-03, KS § 271.
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