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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2015-02-25 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.30 - 22.55. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 

James Johnson och Carolin Gräbner. Ersättare: Jonas Persson Follin. 

Blad 

1 (28) 

Sekreterare 

KoT?;2stad, tisdagen den 3 moars kl. 17.00. 

~ Paragrafer: 16-40 
Henrik Andersson < 

Ordförande xJ!1ct_~ 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

4/3 - 26/3 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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11iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 25 februari 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

16. Godkännande av dagordningen 

17. lnformationsärenden 

18. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

19. Interpellation från Niclas Svanberg (S) - EU-migranter 

20. Fråga från Ann-Margret Kjellberg (S) 

- lnriktningsdokument för utvecklingen av Båstad hamn 

21. Tunnelinvigning 

22. Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

23. Återremiss av detaljplan för Laxen 6 m.fl. i Båstad - Beslut om antagande 

24. Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Båstads kommun 

25. Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

26. Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

27. Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

28. Exploateringsavtal avseende Trollbäcken i Båstad - nu fråga om överlåtelse av avtalet 

29. Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv - Beslut om antagande 

30. Svar på motion från Miljöpartiet angående nätmobbning 

31. Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg från Ranviksterrassen 

till centrala Båstad 

32. Svar på medborgarförslag - Cykelvägar i och omkring Västra Karup 

33. Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program 

för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

34. Avsägelse av uppdrag -Ann Philipson (SO) 

35. Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen 

36. Fråga från Göran Klang (S) 

- Ensamkommande flyktingbarn som försvinner från HVB-hem 

37. Fråga från Göran Klang (S) -Återvinningsanläggningen i Svenstad 

38. Beslutslogg för kommunfullmäktige 

39. Delgivningar 

40. Avsägelse av uppdrag - Marie Hron (M) 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-02-25 

Omröstningar 

När- § 22 § 22 § 22 § 33 § 33 
va ro 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(M) Kerstin Gustafsson N X X 
(BP) Bo Wendt N X X 
(S) Ingela Stefansson N X X 
(M) Åsa Ragnarsson Jäv§ 22 N X X 

Mona Källbäck§ 22 
(C) ~t:ef"an Gissen Haakon Böcker N X X 
(BP) Eddie Grankvist N X X 
(SD) A1rn Gluistin lngemaH F 

(MP) Katarina Toremalm Jäv§ 22 N 
(S) Göran Klang N X X 
(M) Susanna Heiskanen N X X 
(FP) Thomas Andersson N X X 
(BP) Helena Stridh N X X 
(C) Uno Johansson N X X 
(M) Benkt Ragnarsson N X X 
(S) Ingrid Zäther N X X 
(BP) James Johnson N X X 
(SD) Carolin Gräbner N X X 
(M) Jonas Persson Follin N X X 
(MP) Emma Jönsson N X 
(BP) Kjell Andersson N X X 
(C) Sonia Larsson N X X 
(FP) Anna Rosberg I N X X 
(S) Jessica Andersson N X X 

(M) Christer de la Matte N X X 
' 

1 (2) 

§ 33 § § 

Avst ja Nej 

D D 
D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 

X D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

X D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
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Avst 

D 
D 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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D 
D 
D 
D 
D 
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Omröstningar 

När- § 22 § 22 § 22 § 33 § 33 § 33 § § § 
va ro 

Ledamot TjJ:? ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(BP) Hans Grönkvist N X X D D D 
(M) Jan Ahlström N X X D D D 
(S) Niclas Svanberg N X X D D D 
(SD) Inge Sanden N X X D D D 
(M) (:;luist=ian l=IaUeeFg Ann Elofson N X X D D D_ 

l (BP) Marie-Louise Nilsson N X X D D ~ 
(C) Anders Gunnarsson N X X D D D 
(MP) Allan Sunnergren N X X D D [1 -

} (KD) Ingrid Edgarsdotter N X X D D LJ 
(M) +eny: IvaFssen Torgny Brenton N X X D D D 
(BP) l=Ielena Krnse Marianne E. Mjöberg N X X D D D 
(FP) Mats Lundberg N X X D D D 
(M) Göran Brauer N X X D D D 
(SD) ,"~nn Phili13sen Jennifer Melin N X X D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg Jäv§ 28 N X X D D D 
(C) Ann-Marie Johnsson N X X D D D 
(BP) Håkan Mörnstad N X X D D D 
SUMMA: 40 13 24 2 24 13 3 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

!50227\fa4\ha 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 16 

Godkännande av dagordningen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Informationen om förstudien om kommunens vision utgår, 

§ 18: Inkommet medborgarförslag - Simhall i kommunen, 

§ 18: Inkommen motion - Integrationspris i kommunen, 

§ 36: Fråga från Göran Klang (S) - Ensamkommande flyktingbarn 
som försvinner från HVB-hem, 

§ 37: Fråga från Göran Klang (S) -Återvinningsanläggningen i Svenstad, 

§ 40: Avsägelse av uppdrag - Marie Hron (M). 

justerandes signaturer 

2 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

Af1 Cc1 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 17 

lnformationsärenden 

a). Cykelstrategi för Båstads kommun 
(Moa Larsson, trainee på Samhällsbyggnad) 

b). Information från Kommunrevisionen (Roar Onsö, ordförande) 

c). Information/lägesrapport från Demokratiberedningen 
(Håkan Mörnstad, ordförande) 

3 

d). Kort information från Bo Wendt, ordförande i KS, Eddie Grankvist, 
ordförande i VN, Katarina Toremalm, ordförande i MN samt Helena Stridh, 
vice ordförande i UN. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

A 11 Cc 
I 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 4 

KF § 18 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit 
till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen från Ingela Stefansson (S) om att starta upp en Kofoed-inspirerad 
skola i Båstad godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 
2015-03-31 för beredning. 

2. Medborgarförslaget från Anders Hedlund i Båstad om en simhall i 
kommunen godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 
2015-03-31 för beredning. 

3. Motionen från Katarina Toremalm (MP) om att införa ett integrationspris 
i kommunen godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 
2015-03-31 för beredning. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

Cc 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -01- 2. 9 

',• 

Motion om att starta upp en Kofoeds inspirerad skola. 2015.01.25 

Rfhl - Båstad (rättigheter, frigörelse, hälsa likabehandling) har ordnat en konferens där 
inbjudna politiker och ABF fick information av rektorn från Kofoedsskolan i 
Köpenhamn. 

Kofoedsskolan är en oberoende instution som hjälper socialt missgynnade 
personer, till ett bättre liv. Skolan grundades1928. Så det är ett beprövat koncept 
som har hjälpt många människor till ett bättre liv. 

Vi var många som blev inspirerade och såg möjligheter med denna verksamhet. 

Vi var ett 20 tal personer som åkte ned till Köpenhamn och fick en rundvandring på 
skolan under glidning av rektorn. 

Det fanns en matsal ,där man kunde köpa mat till självkostnads pris. 

För de som inte hade några pengar, fanns möjlighet till att arbeta ihop till en 
matkupong. 

Det fanns många olika utbildningar/studiecirklar. tex att lära sig Danska, Engelska, 
datorkunskap, musik, sömnad, laga mat, motion, frisör. mm 

Det fanns möjligheter för de som var hemlösa att tvätta sina kläder och duscha. 

"Båstads Kofoedsskola" (Som då skulle bli den första i Sverige) kan börja i liten 
skala i tex i en del av Aktivitetshuset. Här kan alla mötas och gå en studieckkel 
tillsammans eller över en bit mat. 

(S) yrkar att: 

Berörda tjänstemän, Rfhl, övriga föreningar, abf träffas och diskuterar hur 
aktivitetshuset kan bli ett lyckat koncept. Där de olika verksamheterna i huset kan 
samspela. 

//!LA/il- r/t;t~ 
För Socialdemokraterna: In~~ S~efansson. 

~ !1 Cq 
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B/-\ST./.\DS '<DMIVJUN 
!\ommur dyreisen 

Medborgarförslag 
2015 -02- 2 0 

Dnr':\~ .... ~~~"' S-~c~~ 
Båstad kommun sakar en simhaii: · ~~h·;~~i-ilct '<lfu'.fö~ även en simklubb. Med detta 
faktum, anser jag att det vore ett ypperligt tillfälle att Båstad kommun övertog den 
temporära stålbassängen, som Ängelholms simklubbar nu simmar i, i väntan på att deras 
nya simhall ska bli klar. Att simundervisning är viktigt verkar de flesta politiker vara 
överrens om, då överlämningen av Torekovs bassäng har diskuterats i kommunstyrelsen. 

Båstad kommun vill gärna associera sig med friskvård och hälsa och är det då inte en 
självklarhet att kommunen erbjuder sina medborgare en simhall. Då Båstad kommun inte 
har någon simklubb som kan driva frågan, ser jag det som en skyldighet att kommunen 
erbjuder sina medborgare en simhall och inte hänvisar till att man kan bada/simma i havet 
under två sommarmånader. 

Då JV9:s lokaler står tomma i Grevie, och hemtjänsten inte verkar vara positiva till att 
flytta dit, anser jag att denna lokal kunde vara perfekt att placera stålbadet i. Platsen är 
centralt i kommunen, det finns många parkerings möjligheter och 50m till närmaste 
busshållplats. 

Kostnaderna för en simhall kan lätt motiveras med att man får en friskare befolkning och 
barn och ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning! Att kommunen i och med det 
nya asylboendet kommer få många nya medborgare, som sannolikt inte kan simma är 
även en bidragande orsak till att man bör rösta för en simhall i kommunen. 

Anders Hedlund 

F örvaltarevägen 9 

Cc 
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Motion från MP Båstad I Bjäre 2015-02-25 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -02- 2 
_ fDnr.d.i'.l?...S-: 
11 · 7")"••·6:· 0 t.1«10 11e'"1:'"~-11 co 11.., .a oa/o.: <_ 00 ~o~e o 

Båstad kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn och inom kort öppnar en flykting-
( förläggning i kommunen. Båstad har även under senaste året fler och fler EU -emigranter 

Dessa människor lämnar svåra förhållanden för att söka hjälp och har förhoppningar om 
ett bättre liv i vårt land och vår kommun. 
Alla behöver engagera sig för att se möjligheter och hitta bästa tänkbara lösningar. Därför vill 

( miljöpartiet Båstad /Bjäre att kommunen främjar arbete för ökad integration genom 

Att Båstad kommun inför ett integrations pris. 
Priset ska kunna delas ut till företag, organisation , förvaltning, nätverk, eller föreningar 
som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 

Katarina Toremalm 

i?'- 11 cc 
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1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

KF 2015-02-25 

Beslut 

Utskott/presidium 

KF 
KF 

§ 4 
§ 19 

2015-01-28 
2015-02-25 

dnr: KS 2016/15-600 

Interpellation från Niclas Svanberg (S) - EU-migranter 

Niclas Svanberg (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående EU-migranterna i Båstads kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

5 
5 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Föreligger svar på interpellationen från kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP). 

Även Niklas Svanberg (S), Katarina Toremalm (MP), Torgny Brenton (M), 
Eddie Grankvist (BP), Christer de la Matte (M), Inge Sanden (SD), Åsa 
Ragnarsson (M), Jonas Persson Follin (M) och Helena Stridh (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 11 c (. l 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 

Datum 

2015-02-17 

Handläggare 

Bo Wendt Kommunstyrelsens ordförande 

Vårtdnr 
KS 2016/14-600 

Svar på Interpellation angående eu-immigranter 

1 (1) 

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 14-12-16 ( dnr KS 2016/14-66) angående ett 
ökat antal eu-immigranter ställer Niclas Svanberg (s) två frågor: 

1 Vilket regelverk finns för kommunen angående EU-immigranter? 

Svar: Förvaltningen har tagit fram en vägledning kring EU/ESS-medborgare eller andra som tjänar 
sitt uppehälle genom tiggeri. Där sammanfattas aktuell lagstiftning på området samt redogörs för 
kommentarer från såväl Sveriges kommuner och landsting som Socialstyrelsen. Information om 
dokumentet lämnades vid Välfärdsutskottets sammanträde den 18 november 2014. 

2 Vad har Båstads kommun för beredskaps plan för EU-immigranter? 

Svar: Av dokumentet framgår också hur Båstads kommun tillämpar dessa regler. 

( Bilaga: Vägledning. EU /ESS-medborgare eller andra som tjänar sitt uppehälle genom tiggeri 

( Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstads kommun : 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

~ ·11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2014-10-03 

Vägledning 

1 (2) 

EU/EES-medborgare eller andra som tjänar sitt uppehälle genom 
tiggeri. 

Obs!! Vid all handläggning skall alltid pass eller andra id-handlingar kopieras. 
Om id-handlingar ej kan uppvisas: hänvisa till Migrationsverket och gränspolis för asylansökan. 

( 

Vad är uppehållsrätt? ( 
Utlänningslagen (UtlL) 2005:716 definierar begreppet i 3 a kap. Uppehållsrätt för EES-
medborgare m. fl. 
1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i 
Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. 
3 §En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon 

1. Är arbetstagare eller egen företagare i Sverige 
2. Har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställ

ning 
3. Är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en för

säkran om detta har tillräckliga tillgånger för sig och sina familjemedlemmar som gäller i 
Sverige 

4. Har tillräckliga tillgånger för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en hel
täckande sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gäller i Sverige (lag 
2006:219) 

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare. ( 
SKL har 2014-06-17 redogjort för det regelverk som finns utifrån kommunallagen, uppehållsrät-
ten, lokala ordningsstadgar, regler om avhysning samt kommunens skyldigheter enligt social-
tjänstlagen för utsatta EU-medborgare i Sverige. Citat: 
"För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med 
giltigt pass eller annan id-handling. En unionsmedborgare kan dock enligt 8 kap 9§ UtlL avvisas 
från Sverige under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig utgöra en orim
lig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen. 
Socialtjänstlagen har även ett särskilt ansvar för barn. Även om en familj inte själv söker sig till 
socialtjänsten har socialtjänsten genom bl. a. den uppsökande verksamheten ett ansvar att för
säkra sig om att det inte finns barn som far illa. Vid en bedömning om bistånd till akuta insatser 
behövs måste även särskilt beaktas om det finns barn i familjen." 

Kommunallagen 
Enligt 2 kap 1 §kommunallagen får en kommun och ett landsting själva ta hand om ~ådana ange
lägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område 
eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, annan kommun, annat landst.ing eller 
någon annan. Denna korripetensregel innebär att kommunen inte kan göra mer än vad som är 
stadgat i olika lagar, hur vällovligt syftet än kan tyckas. Som exempel kan nämnas stöd till enskild. 
Det är förbjudet för en kommun att ge stöd till enskild, såvida inte någon lag gör det möjligt att ge 
stöd. 



2 (2) 

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. En väg
ledning från Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning. Citat: 
"På samma sätt som socialtjänsten måste göra en bedömning av varje enskilt fall som gäller 
svenska medborgare som ansöker om bistånd så måste socialtjänsten i varje enskilt fall bedöma 
om en biståndssökande EU /EES-medborgare har uppehållsrätt eller inte och vilka biståndsinsat
ser som han eller hon kan ha rätt till. 
Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har bara rätt till bi
stånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt. I praktiken innebär 
det oftast att personen får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun. Detta reso
nemang kan även föras i förhållande till EU /EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt 
och därmed sin egentliga hemvist i Sverige, till exempel personer som sökt sig till Sverige utan att 
ha realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och som måste 
tigga för att klara sin försörjning. 
Vad som är nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut nödsituation måste socialtjänsten bedöma i 
varje enskilt fall. Dock innebär rätten till bistånd för att avvärja en nödsituation i många fall att 
biståndet kan begränsas till enstaka bistånd för mat, logi eller resekostnader för att ta sig tillbaka 
till det land som EU /EES-medborgaren kommit ifrån." 

Vuxna 
Nöd prövning avseende mat för dagen samt erbjudande om ekonomiskt bistånd till hemresa eller 
till Migrationsverket i Malmö för att ansöka om asyl. 

Barn 
Skyddsbedömning utifrån barnets situation. Anvisa tillfälligt boende om behov finnes. Nödpröv
ning utifrån mat för dagen. 

1. Kontakta hemlandets socialtjänst och gör en orosanmälan 
2. Betala hemresa för barn med vårdnadshavare 

Carina Jäghammar 
IoF-chef 

Henrik Andersson 
Bildnings chef 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 

]50] 14\7dflbd 



BÅSTADS l<OMMUN 
l<ommunstyre\sen 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

EU immigranter har ökat i kommunen. 
C D •aa11 11111 11 1 11 1• 1 111 1 11 1 11.1111 a 1 11a 

Människor som vistas i kommunen är kommunens angelägenhet, oavsett status. 

1. Vilket regelverk finns för kommunen angående EU-immigranter? 

2. Vad har Båstad kommun för beredskaps plan för EU-immigranterna ? 

Niclas Svanberg 
( 

( 

( 

1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 20 dnr: KS 238/15-412 

Fråga från Ann-Margret Kjell berg (S) - lnriktningsdokument 
för utvecklingen av Båstad hamn 

6 

Fråga inlämnad av Ann-Margret Kjellberg (S) angående inriktningsdokumentet 
för utvecklingen av Båstad hamn, huruvida det gäller i praktiken eller ej. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



~b 
~- ·· socialdemokraterna 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsr-~rel~en 

~~-o~~ ~S-"-\"'-~ 
Dnr ............................... ~ .. .. 
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( Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 

( 

( 

( 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2014 att anta Inriktsdokument för utvecklingen av 
Båstad hamn. I dokumentet står följande: 

• Evenemangsytor. Stejleplatsen, liksom Brunnsparken, kan användas för kortare, tillfälliga 
evenemang. Vissa typer av evenemang kan hänvisas till västra delen av stranden eller Stejle
backe för att hålla badplatserna fria för allmänheten 

Trots detta beslutade kommunstyrelsen den 11 februari att upplåta ett stort område på den av 
barnfamiljer mycket frekventerade delen av badplatsen vid piren. 

Betyder det att övrigt som anges som riktlinjer i dokumentet inte heller gäller tex att bodar inte 
får placeras permanent, att parkering skall hänvisas till Prästliden, att serveringsboden skall tas 
bort mm och att Båstads hamn AB inte heller behöver beakta det som står i dokumentet? 

Båstad den 12 fe ruari 2015 

(}&e~ 
Anne Kjellberg (S) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

§ 21 dnr. KS 111/15-900 

Tunnelinvigning 

Blad 

7 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har planerat invigning av Hallandsåstunneln den 8 december 2015 
och att tågtrafiken börjar gå igenom tunneln, enligt tidtabell, den 13 december 

( 2015. Vid tidpunkten för invigningen är det beräknat att stationsområdena i 
Båstad och Förslöv, med tillhörande stationsbyggnader, ska stå färdiga. 

( 

Underlag till beslutet 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Trafikverket har planerat att någon person ifrån kungafamiljen ska delta vid 
invigningen, vem är inte bestämt i dagsläget. Vidare kan det förväntas att andra 
signifikanta personer för riket kommer att närvara. I dialog med Trafikverket 
har det framgått att fokus ifrån deras håll, i princip endast kommer att riktas åt 
tunneln. 

Ett möte har hållits tillsammans med turistchefen, kommunchefen och andra 
högre tjänstemän inom kommunen där det har diskuterats på vilket sätt 
Båstads kommun kan och ska medverka vid invigningen. Mötesdeltagarna fann 
det självklart att Båstads kommun måste ta vara på in-vigningstillfället för att 
kunna "visa upp" Båstad och Bjäre då invigningen säkerligen kommer att 
uppmärksammas nationellt. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-01-16 bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun ska aktivt delta och bidra till tunnelinvigningen som 
planeras äga rum i december 2015. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa invigningsaktiviteternas huvud
drag med särskilt fokus på PR för kommunen och kollektivtrafikresandet. 

3. För att finansiera dessa invigningsaktiviteter anslås 200 tkr av medlen som 
står till kommunfullmäktiges förfogande. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

r11 Cft 
l l 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-16 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS ili l 1 S - Cf 00 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Teknik och service 
Båstads Turism 

Tunnelinvigning 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Trafikverket har planerat invigning av Hallandsåstunneln den 8 december 2015 och att tågtra
fiken börjar gå igenom tunneln, enligt tidtabell, den 13 december 2015. Vid tidpunkten för in
vigningen är det beräknat att stationsområdena i Båstad och Förslöv, med tillhörande stations
byggnader, ska stå färdiga. 

Aktuellt 
Trafikverket har planerat att någon person ifrån kungafamiljen ska delta vid invigningen, vem 
är inte bestämt i dagsläget. Vidare kan det förväntas att andra signifikanta personer för riket 
kommer att närvara. I dialog med Trafikverket har det framgått att fokus ifrån deras håll, i 
princip endast kommer att riktas åt tunneln. 

Ett möte har hållits tillsammans med turistchefen, kommunchefen och andra högre tjänstemän 
inom kommunen där det har diskuterats på vilket sätt Båstads kommun kan och ska medverka 
vid invigningen. Mötesdeltagarna fann det självklart att Båstads kommun måste ta vara på in
vigningstillfället för att kunna "visa upp" Båstad och Bjäre då invigningen säkerligen kommer 
att uppmärksammas nationellt. 

Många ideer och tankar diskuterades vid mötet. Bland annat att det ska ske olika händelser och 
aktiviteter i både Båstad och Förslöv över flera dagar. Exempel på händelser och aktiviteter 
som diskuterades var, hålla seminarium (om kollektivtrafikens betydelse för Båstad/Bjäre ), 
någon form av förtäring, uppvisning av räddningsfordon, utsmyckning av rodeller, flaggor till 
"flaggviftande" barn, ljusspeljljusskulptur /ljuslyktor vid stationen, musikkår, samarbete med 
närings- och föreningsliv, uppvisning med hästar och ridskola, mm. 

Det konstaterades relativt snabbt att det inte finns avsatta medel i budgeten för 2015 för att 
bekosta några aktiviteter i samband med invigningen samt att det är mindre motiverat att dis
kutera tänkbara aktiviteter innan det står klart vilka ekonomiska resurser som eventuellt kan 
ställas till förfogande för kommunens insatser. 

Finansiering 
Kommunfullmäktige har varje år till sitt förfogande ett avsatt anslag för oförutsedda behov, 
250 tkr, som står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer 
under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja me-

150118\7df\sg ~ 
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del ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall, dock maximalt 200 tkr under 
budgetåret. Av dessa medel kan 100 tkr efter beslut i kommunstyrelsen avsättas till tunnelin
vigningen. 

Övervägande/framtid 
Förvaltningen finner det näst intill som en självklarhet att kommunen måste närvara vid, bidra 
till och påverka invigningen av Hallandsåstunneln och för detta behövs medel. Att i dagsläget 
kostnads beräkna kommunens planerade insatser är omöjligt då det är avhängigt vilka insatser 
det blir och vilka insatser det blir är avhängit tillgängliga medel. Förvaltningen uppskattar att 
det behövs 100 - 150 tkr för att genomföra aktiviteter i samband med tunnelinvigningen. 
Dessa aktiviteter med tillhörande kostnader kommer särskilt redovisas kommunstyrelsen in
nan invigningen äger rum. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstad kommun ska aktivt delta och bidra till tunnelinvigningen som planeras äga rum 
i december 2015. 

2. För att finansiera invigningsaktiviteterna används 100 tkr av medlen som står till KF:s 
förfogande. 

Båstad 2015-01-16 

Sven-Inge Granlund 
TfTeknik och servicechef 

Johan Linden 
Ekonomichef 

( 

( 

( 

( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

2015-02-25 8 

KF § 22 dnr. KS 88/14-380 

Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

Ärendet att överlåta badanläggningen i Torekov till Torekovs turist- och badförening 
(nedan kallad TTBF) har tidigare hanterats tillsammans med att överlåta en badanlägg
ning i Segelstorp till badförening verksam där, vilket framgår av tjänsteskrivelse daterad 
2013-12-12. 

Ärendet återremitterades av f.d. ekonomiutskott 2014-01-22 för vidare utredning. 
Eftersom arrendefrågan gällande marken i Segelstorp inte klargjorts och fortfarande 
inte är klargjord frånskiljdes anläggningen i Torekov ärendet. Detta för att kunna 
fortskrida med överlåtandet av anläggningen i just Torekov, vilket även framgår i 
tjänsteskrivelse daterad 2014-12-08. 

Ärendet som då endast berörde anläggningen i Torekov, bereddes på nytt i f.d. ekono
miutskott 2014-12-17 för att hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01 - · 
14. TTBF inkom med en skrivelse, daterad 2015-01-06, vari de framställer att de anser 
att en likvärdig behandling avseende bidrag till de båda badanläggningarna ska uppnås. 
I sammanhanget ska nämnas att föreningen i Segelstorp har erhållit bidrag om 220 000 
kr fördelat över tre tillfällen under åren 2008 till och med 2010, se bilaga 4. Kommun
styrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen vid det senaste sammanträdet 
2015-01-14 med uppdraget att beskriva likabehandlingen av föreningarna samt en 
konsekvensbeskrivning av finansieringen. 

Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-01-16, bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-01-14 § 19, bilaga. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-12. Bilaga 1 
Tjänsteskrivelse, 2014-12-08. Bilaga 2 
Skrivelse från Torekovs Turist- och Badförening, daterad 2015-01-06. Bilaga 3 
Sammanställning av tidigare utbetalda bidrag till Ängelsbäck-Segelstorps bad
förening. Bilaga 4 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Katarina Toremalm (MP) och Åsa Ragnarsson (M) anmäler jäv och deltar ej 
i ärendet. Mona Källbäck (M) går in som ersättare för Åsa. 

Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och Sonia Larsson (C): Bifall till liggande 
förslag att bevilja bidrag om 250 tkr. Följande ändring görs under punkt 3: 
Bidraget finansieras via medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 

Thomas Andersson (FP) och Christer de la Matte (M): Kommunen beviljar 
bidrag om 4 70 tkr. Bidraget finansieras via medel som står till kommun
styrelsens förfogande. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till liggande förslag. 

Även Mats Lundberg (FP) yttrar sig i ärendet. 

forts . på nästa sida. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

KF 2015-02-25 
Ajournering 

Yrkande 
forts . 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

Forts. Överlåtelse av badanläggning i Torekov 

KF § 22 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Christer de la Motte (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
klargöra vad "jämförlig standard" innebär samt utreda vad det skulle kosta 
att uppnå en jämförlig standard med anläggningen i Segelstorp. 

9 

Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet 
idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska avgöra ärendet 
idag. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill återremittera ärendet röstar JA, 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 13 Ja- och 24 Nej-röster, samt 2 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Då det 
krävdes minst 13 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed 
beslutat att återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att klargöra vad "jämförlig 
standard" innebär samt utreda vad det skulle kosta att uppnå en 
jämförlig standard med anläggningen i Segelstorp. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 11 c (\ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 23 dnr. KS 218/12-315 

Återremiss av detaljplan för Laxen 6 m.fl. i Båstad 
- Beslut om antagande 

Detaljplanen för Laxen 6 m.fl. återremitterades vid beslut om antagande av 
kommunfullmäktige 2014-12-17 § 218 med följande motivering: 

"Ärendet återremitteras för att i beslutsunderlaget tydliggöra vad det är som gäller. 
Hela Länsstyrelsens yttrande ska finnas med i beslutsunderlaget". 

10 

Kommunstyrelsen beslutade att påbörjar arbetet med detaljplanen för området redan 
2007- 02-07. Beslutet grundade sig på inkommen ansökan avseende omvandling av 
byggnaden på Laxen 6 från hotell till ca 7-8 lägenheter samt lokalytor för allmänheten 
på nedre våningsplan. Planarbetet stannade av under hösten 2007 p.g.a. diskussioner 
kring en riskbedömning. Planarbetet återupptogs 2012-02-06, denna gång med lite 
andra utgångspunkter. Nu fanns även tankar på att riva delar den befintliga byggnaden 
utmed Killebacken och istället uppföra en större byggnad med lägenheter i 1,5-plan 
samt garage i suterrängvåning. Över garaget var även tanken att anlägga ett däck som 
kan fungera som en del i innergården. Även grannfastigheten Laxen 7 togs nu med i 
planarbetet för att planläggas enligt befintliga förhållanden d.v.s. bostadsmark. 

Planen har genomgått samråd (2013-03-20 till 2013-05-01) och granskning 
(2014-04-24 till 2014-05-22) och har under arbetets gång bearbetats bl.a. 
utifrån inkomna synpunkter. 

Tjänsteskrivelse från kart/ GIS-ingenjör Emma Salomonsson, daterad 
2015-01-20, bilaga. 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-17 § 218, bilaga. 
Planbeskrivning 2014-11-17. 
Plankarta med planbestämmelser 2014-11-17. 
Granskningsutlåtande 2014-12-04. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2014-0 5-19. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Thomas Andersson (FP), Helena Stridh (BP), Katarina Toremalm (MP), 
Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP): 
Bifall till liggande förslag. 

Även Haakon Böcker (C) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Detaljplan för Laxen 6 m.fl. antas efter justeringar i enlighet 
med granskningsutlåtandet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

i~ f 1 Cc1 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-01-20 

Handläggare: Emma Salomonsson 

Dnr: KS 218/12-315 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnad, planavdelningen (Carina Ericsson). 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 2014-11-17 
2. Plankarta med planbestämmelser 2014-11-17 
3. Granskningsutlåtande 2014-12-04 
4. Länsstyrelsens granslmingsyttrande 2014-05-19 

Samråd har skett med: 

Återremiss av detaljplan för Laxen 6 m.fl. i Båstad - beslut om 
antagande 

Återremiss 

1 (2) 

Detaljplanen för Laxen 6 m.fl. återremitterades vid beslut om antagande av kommunfullmäk
tige 17 december 2014 § 218 med följande motivering: 

"Ärendet återremitteras för att i beslutsunderlaget tydliggöravad det är som gäller. Hela Läns
styrelsens yttrande ska finnas med i beslutsunderlaget". 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade att påbörjar arbetet med detaljplanen för området redan 2007-
02-07. Beslutet grundade sig på inkommen ansökan avseende omvandling av byggnaden på 
Laxen 6 från hotell till ca 7-8 lägenheter samt lokalytor för allmänheten på nedre våningsplan. 
Planarbetet stannade av under hösten 2007 p.g.a. diskussioner kring en riskbedömning. 

Planarbetet återupptogs 2012-02-06, denna gång med lite andra utgångspunkter. Nu fanns 
även tankar på att riva delar den befintliga byggnaden utmed Killebacken och istället uppföra 
en större byggnad med lägenheter i 1 Yz plan samt garage i suterrängvåning. Över garaget var 
även tanken att anlägga ett däck som kan fungera som en del i innergården. 

Även grannfastigheten Laxen 7 togs nu med i planarbetet för att planläggas enligt befintliga 
förhållanden d.v.s. bostadsmark. 

Planen har genomgått samråd (2013-03-20 till 2013-05-01) och granskning (2014-04-24 till 
2014-05-22) och har under arbetets gång bearbetats bl.a. utifrån inkomna synpunkter. 

Övervägande 
Länsstyrelsens yttrande från granskningsskedet är, något omformulerat men i sin helhet, re
dovisat i det granslmingsutlåtande som låg till grund för antagande genom hela den politiska 
processen, från samhällsbyggnadsutskottet 17 november 2014 via kommunstyrelsen till kom
munfullmäktige 17 december 2014. 

150120\7e8\es 
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Länsstyrelsen konstaterar i sitt granskningsyttrande att den skydds bestämmelse q som fanns 
för hotellbyggnaden i samrådet har ändrats till en varsamhets bestämmelse k i gransknings
skedet. Varsamhetsbestämmelsen k föreslogs även gälla i de handlingar som gick upp för anta
gande under vintern 2014. 

Genom en skyddsbestämmelse, q, kan ett förbud mot rivning av en byggnad av väsentligt all
mänintresse fastläggas i en detaljplan. Förbudet mot rivning gäller då oavsett om byggnaden är 
i gott skick eller om den med tiden tillåts förfalla. Syftet med en varsamhetsbestämmelse kär 
istället att lyfta fram vilka kulturhistoriska värden som en befintlig byggnad har och som ska 
tas tillvara vid eventuell förändring. Frågan om rivning får då hanteras i ett bygglovsskede. 

Den gamla hotellbyggnaden har i gällande detaljplan inga bestämmelser om skydd eller var
samhet men utgör en kulturhistorisk värdefullt byggnad enligt 8 kap. 13 § PBL (2010:900). I 
förslaget till ny detaljplan konstateras att byggnaden i möjligaste mån ska bevaras men måste 
samtidigt vara möjlig att nyttja för det ändamål den planläggs för. Skydds bestämmelsen q med 
ett rivningsförbud ansågs därför som en alltför hård reglering. 

Ett alternativt förslag till detaljplan, där skydds bestämmelsen q istället föreslås gälla för ho
tellbyggnaden, kommer att arbetas fram och finnas tillgängligt vid beslut om antagande. 

Till planen hör ett exploateringsavtal som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 
2014 § 217. 

Förslag till beslut 

1. Detaljplan för Laxen 6 m.jl. antas efter justeringar i enlighet med granskningsutlåtan
det. 

Båstad 2015-01-20 

6~ ~lti~ 
Emma Salomonsson 
Kart-/GIS-ingenjör 
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2015-02-02 

Information inför antagande av detaljplan för Laxen 6 m.fl. 

EJ BESLUTSMATERIAL! 

Skydd och varsamhet 

Gäller endast för befintliga byggnader. 

Skydd - q-bestämmelse 

• Rivningsförbud för att 
skydda väsentligt 
allmänintresse. 

• Rivningsförbud skyddar 
endast byggnadens 
stomme. 

• Skydd av olika värden i 
befintlig byggnad. 

• Gäller oavsett byggnadens 
skick. 

• Kan utlösa rätt till 
ersättning. 

Varsamhet - k-bestämmelse 

• Rivning prövas i bygglov. 

• Lyfter fram värden i befintlig 
byggnad. 

• Beskriver önskad 
utformning - går ej att kräva 
originalmaterial. 

• Får ej medföra att pågående 
markanvändning försvåras. 

• Ger ej rätt till ersättning. 
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ILLUSTRATIONSKARTA - -

Plannummer. 

REGISTRERINGS DATUM 
Planen antagen av: Planen vunnit laga kraft: 

GRUNDKARTAN 
Grundkartan är upprältad I februari 2013 på grundval av 
Båstad kommuns Primärkarta. Platsbesök utfört I februari 2013. 
FasUghetsredovisnlngen avser förhållandena I februari 2013. 
Koordinatsystem I plan: SWEREF 99 13 30 
Koordinatsystem i höjd: RHOO 

Thomas Bauer, Tekniska kontoret, Ångelho\ms kommun 

Skala 1 :500 (A2) 

0 10 20 30 40 50 

--. 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild 
beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmän plats 
~ Lokaltrafik 
Kvartersmark 
c::::Ji:=:J Bostadsändamål 

UTNYTTJANDEGRAD 
c:::JiL:J Bostäder och ceritrumverksamhet 

Minsta tillåtna fastlghetsstorlek är 800 m'. Maximalt 25% av fastighetens yta får 
bebyggas. 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 
Marken får Inte bebyggas ~ 

c::J:E:J:L:] Marken får endast bebyggas med garage, och·får byggas öve~ med planterbart 
bjälklag 

~ Marken får endast bebyggas med uthus. Högsta tillåtna totalhöjd är 4,5 meter. 
Största tillåtna totala byggnadsarea är 60 m'. 

PLACERING OCH UTFORMNING 

~ Högsta tillåtna nockhöjd i meter över havet (RHOO) för huvudbyggnad. 

~ Minsta respektive största takvlnkel I grader 

Fasader ska huvudsakllgen vara putsade och ha en ljus färg. Takbeläggningen 
ska vara matta röda pannor av tegel. 

f2 Balkonger får anordnas mot Innergården samt mot den markyta som betecknas 
som lokalgata. Balkonger ska utformas såsom beskrivet i planbeskrivningen, i stil 
med de äldre byggnadernas karaktärsdrag. 

Komplementbyggnader får inte uppföras närmare fastighetsgräns än 1 meter. Högsta 
tillåtna totalhöjd är 4,5 meter. Garage och carport får inte placeras närmare 
Köpmansgatan än 6 meter. 

Nya takkupor och frontespiser får ej uppföras utmed Köpmansgatan. För övrigt gäller att takkupor 
och frontespiser inte får uppta mer än en tredjedel av takets längd. 

Särskilda brandkrav gäller för fasad mot Killebacken. 

VARSAMHET 
Byggnaden bör inte rivas. Vid förändring ska byggnaden behandlas varsamt så att 
dess kulturhistoriska värden består. Byggnadens värdeskapandedetaljer är småskalig 
utformning, putsad fasad I ljus färg , taktäckning I rött enkupigt tegel, fönstrens 
placering , de ursprungliga fönstrens karaktär samt tidstypiska och dekorativa 
1920-talsdetaljer som visar på byggnadens historia och tidigare användning. 

Planområdet utgör sådan värdefull miljö som avses i 8 kap. 13§ PBL (2010:900). 

MARKENS ANORDNANDE 
~·-9-·-€ Körbar utfart får Inte anordnas 

eJ parkering Marken får inte användas för parkering 

Dagvatten ska fördröjas Inom egen fastighet med en kapacitet om 1 OOm ~/ha tlllkommande 
reducerad yta. 

STÖRNING 

m, Samtliga bostadslägenheter ska ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida. 

m, Samtliga bostäder måste kunna utrymmas genom brandtekniskt avskilt trapphus 
till husets gårdssida. Ytterdörr från trapphus mot Köpmansgatan måste uppfylla 
brandtekniska krav E 30. 

AMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Upphävande av tomtindelning skall ske i samband med planens antagande. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Detaljplan för 

Laxen 6 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Upprättad på Planavdelnlngen Båstads kommun 2014-11-17 

ANTAGANDEHANDLING 

CJ. Enkelt planförfarande 

CiES:I Normalt planföriarande 

U:11 Rannbarg .....-..... Enwn:i Salomo1u~n Magnu' Juhlln 
Samh31!3byg9n Pllmhondl3ggara Tcmgbom 
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KF § 24 dnr: KS 1975/14-100 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunen är skyldig enligt lagen och förordningen om kommuners och lands
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered
skap, att under varje mandatperiod genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. 
Syftet är att kommunen ska planera för en god beredskap under svåra 
påfrestningar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschef Anders Nilsson, daterad 2014-12-04, 
med tillhörande bilagor. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet 2014-12-15 § 99, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. 

Katarina Toremalm (MP): Bifall med följande ändring under punkt 2: 
2017 ändras till 2016. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
bifallit liggande förslag från kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Båstads kommun, bestående av 
sammanfattning, riskprofil, analys och arbetsmetoder samt åtgärdsplan, 
antas. 

2. Medel som krävs för att åtgärda brister enligt åtgärdsplanen ska beaktas 
i arbetet med 2017 års budget. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

;0 11 CG 



( 

( 

{ 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl lsskydd 

Datum: 2014-12-04 

Handläggare: Anders Nilsson 

Dnr: 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Risk- och sårbarhetsanalysen består av följande dokument: 

Sammanfattning av Risk- och sårbarhetsanalys 
Riskprofil 
Analys och arbetsmetoder 
Åtgärdsplan 

Risk- och sårbarhetsanalys {RSA) för Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

Kommunen är skyldig enligt lagen och förordningen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att under varje mandatpe
riod genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet är att kommunen ska planera för en god 
beredskap under svåra påfrestningar. 

Aktuellt 
Under 2014 har en ny risk- och sårbarhetsanalys upprättats under ledning av Camilla Palmer 
och Matilda Heden. I processen har bland annat Välbefinnanderådet, kommunens chefer samt 
kommunens ledningsgrupp medverkat. 

Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser syftar till att: 
Öka medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och verk
samhetsansvariga om vilka hot och risker som finns i kommunen. 
Ge underlag för information och kommunikation med kommuninvånare och anställda i 
kommunen. 
Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sår
barheter samt ökar robustheten i kommunen. 
Ge underlag för att identifiera svagheter i förmågan att stå emot olika händelser. 

Målet med analyserna är att kommunen ska: 
Ha god kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka kom
munens verksamhet. 
Ha en planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas, minskas eller hanteras. 
Ge underlag för hur kommunen ska hantera konsekvenserna av en extraordinär hän
delse. 
Verka för samordning av all krishantering, i det förebyggande arbetet och i ett akut 
skede som berör aktör inom kommunens område. 

141208\?cf\ha /- ~ 1 ((i 
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I åtgärdsplanen framgår det vad som behöver åtgärdas för att nå upp till målen. Åtgärdsplanen 
ger en tydlig beskrivning av vem som är ansvarig för att åtgärda brister, när det ska vara klart 
och de medel som krävs för att åtgärda bristerna. Åtgärdsplanen inarbetas i verksamhetspla
nerna för 2016. 

Denna RSA ersätter således den RSA som antogs av KF 2010-02-03 Dnr. 1188/09-170. Doku
menten kommer att anpassas till Båstads kommuns grafiska profil. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

Anta upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Båstads kommun bestående av; sam
manfattning, riskprofil, analys och arbetsmetoder samt åtgärdsplan. 

Medel som krävs för att åtgärda brister enligt åtgärdsplanen, ska beaktas i arbetet med 
2016-års budget. 

Båstad 2014-12-04 

Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 
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KF § 25 dnr. KS 105/15-903 

Reglemente för Vä lbefinnanderådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 
uttrycktes önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre 
kommunala råden till kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente 
har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Förslag till nytt reglemente för välbefinnanderådet, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för välbefinnanderådet antas att gälla från och med 2015-02-25 
enligt bilaga efter följande justering i § 4: "Rådets ordförande ska en gång 
per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet ska 
en gång per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen". 

2. Det förra reglementet för rådet från 2012 upphör därmed att gälla. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~(f Ccl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-01-20 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: \< S \os bs - qo3 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för Välbefinnanderådet 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

JLinda Wahlström, Olof Nilsson, Therese ZetterströmJ 

Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

Bakgrund 
I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 
kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Aktuellt 
De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande och vice ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till reglemente för välbefinnanderådet godkänns enligt bilaga. 

~;tL_. 
Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

Catharina Elofsson 
Kanslichef 

1 (1) 

;I f ( Cq 
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ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 
Antagen av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, § 125, Dnr: KS 192/12-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-25, § 25. Dnr: KS 105/15-903 

Reglemente för Välbefinnanderådet i Båstads kommun 

1 §Syfte 

1 (3) 

Båstads kommuns vision är bland annat att vara Skånes tryggaste kommun. Alla Bjärebor 
ska kunna känna sig trygga och säkra på Bjäre. Kommunens invånare ska också erbjudas 
en hög livskvalitet genom ett aktivt folkhälso- och miljöarbete och ha goda förutsättningar 
för boende, aktiv fritid och rekreation. Målet är att skapa ett bättre samhälle och en ( 
förbättrad livssituation för alla. 

Kommunen har ett uppdrag att verka för en förbättrad folkhälsa och en förstärkt trygghet 
och säkerhet för individen. Detta uppnås bland annat genom såväl samverkan inom 
kommunens verksamheter som en samverkan med kommunens föreningsliv. ( 

Syftet med välbefinnanderådet är: 

• Att vara ett samverkansorgan för kontakt och samråd inom hälsofrämjande och 
förebyggande frågor, 

• Att medverka till att välbefinnande-, friskhets-, trygghets- och säkerhetsfrågorna 
blir en naturlig del i den löpande kommunala verksamheten, 

• Att samverka med andra aktörer inom området. 

2 §Arbetsuppgifter 

Rådets arbetsuppgifter är följande: 

• Medverka till att kommunens program för folkhälso-, trygghets- och säkerhets
arbete omsätts i konkreta aktiviteter och insatser, · 

• Medverka till nätverks byggande kring hälsa, trygghet och sä~erhet och delge ( 
kunskaper och erfarenheter inom området, 

• Vara rådgivare till berörda verksamheter och tjänstemän, 
• Genomföra kontinuerliga dialoger med föreningsliv och organisationer som 

verkar för en utvecklad folkhälsa och medverkar till trygghet och säkerhet, 
• Fånga upp behov och önskemål från kommuninvånarna och föreslå åtgärder i ( 

syfte att medverka till ett hälsosammare, tryggare och säkrare Båstads kommun, 
• Vara remissorgan i ärenden som rör folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Kommunen ska i ett tidigt skede av beslutsprocessen samråda och informera rådet om 
planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och information som berör 
pensionärskollektivet. 

När ett förslag arbetats fram inom kommunen ska rådets synpunkter inhämtas i så tidigt 
. , skede som möjligt. Detta kan ske på olika sätt beroende på ärendets natur: 

- tjänstemannaförslag kan först gå till rådet, 
- kommunstyrelse eller nämnd kan besluta att remittera ärenden till rådet. 

Rådet äger rätt att från styrelse, nämnder och förvaltning inhämta upplysningar/ 
uppgifter för sin verksamhet. 
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3 § Sammansättning 

Rådet består av: 
• Två ledamöter, utsedda av kommunstyrelsen. Dessa väljs till ordförande 

respektive vice ordförande i rådet. 
• Polismyndigheten 
• Folkhälsosamordnare/folkhälsostrateg 
• Säkerhetssamordnare 
• Samhällsskyddschef 
• Representant från Individ och familj 
• Representant från Bildning och arbete 
• Representant från fritidsgårdarna 

Föreningar som arbetar för hälsa, trygghet och säkerhet och ett ökat välbefinnande i 
närsamhället har möjlighet att utse representant i rådet. 

Ledamöter samt övriga representanter i rådet utses för en period om fyra år. Mandat
perioden räknas fr.o.m. 1 januari året efter det har varit kommunalt val. 

Rådet kan, när så är påkallat, bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för 
information, diskussion eller samråd. Rådet ska vidare beredas möjlighet att träffa 
andra förtroendevalda och anställda. 

4 § Arbetsformer 

Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna. 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. Skulle både 
ordföranden och vice ordföranden ha förhinder vid sammanträdet väljer rådet inom 
sig en tillfällig ordförande. 

Rådet sammanträder fyra gånger årligen. Extra sammanträde ska hållas om det i en 
särskild fråga finns behov av samråd eller information till rådet. 

Rådet kan delegera till rådets presidium eller en mindre grupp inom rådet att på dess 
vägnar avge yttrande i vissa ärenden, vilka ska anmälas till rådet vid nästkommande 
sammanträde. 

Sammanträden med rådet ska dokumenteras genom mötesanteckningar eller protokoll. 
Dokumentationen ska delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser. 

Rådet har möjlighet att efter beredning hänskjuta formella beslut till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Rådets ordförande ska en gång per år föredra rådets arbete inför kommunstyrelsen. 

Rådet ska i samband med sitt första möte årligen upprätta en aktivitetsplan för 
innevarande år. Planen ske delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelse. 

Initiativ från rådet som kräver att budgetmedel avsätts för en viss typ av åtgärd ska i ett 
så tidigt skede som möjligt meddelas kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Rådet ska bedriva ett aktivt samverkansarbete och har därmed möjlighet att inrätta 
ämnesinriktade arbets/projektgrupper där representanter från berörda verksamheter, 
föreningar, myndigheter och organisationer kan medverka. Arbets/projektgrupperna 
tillsätts av rådet. 

Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring sammanträdet. 

11 
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5 §Personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) 

Rådet är personuppgiftsansvarig enligt PUL för de personuppgifter som behandlas inom 
verksamheten. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att för hela det 
kommunala verksamhetsområdet förordna personuppgiftsombud enligt PUL, såvitt 
rådet inte själv förordnar personuppgiftsombud. 

6 §Ersättning till ledamöter 

Ledamöter i rådet erhåller sammanträdesersättning med samma belopp som gäller för 
kommunfullmäktiges ledamöter. Rådets ledamöter har möjlighet att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst och körersättning. För hel- eller deltidsarvoderade 
förtroendevalda utgår ingen sammanträdesersättning. 

Vid förrättningar kan arvode begäras av rådets ledamöter. 

7 §Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 

Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 

1-,. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 

KF § 26 dnr. KS 107 /15-903 

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
i Båstads kommun 

13 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 
uttrycktes önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre 
kommunala råden till kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente 
har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kommunala pensionärsrådet antas att gälla från och med 
2015-02-25 enligt bilaga efter följande ändring i§ 4: "Rådets ordförande ska 
en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet 
ska en gång per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen". 

2. Det förra reglementet för rådet från 2012 upphör därmed att gälla. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande KF 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-01-20 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: l<S l <n·t 15 .~ q O.J 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Samråd har skett med: 
!Linda Wahlström, Olof Nilsson, Therese Zetterströil1J 

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

Bakgrund , 
I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 
kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Aktuellt 
De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen, 
- Rådet ska utse en av föreningarnas representanter till vice ordförande, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan. 

Förslag till beslut 
( Kommunfullmäktige beslutar: 

( 

Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt bilaga. 

~~ 
Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

~L 
Catharina Elofsson 
Kanslichef 

1 (1) 
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~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 
Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 22, Dnr: KS 132/11-900 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, § 126, Dnr: KS 348/12-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-25, § 26. Dnr: KS 107 /15-903 
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Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 

1 §Syfte 

Flera olika lagar, bl.a. socialtjänstlagen, kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, 
plan- och bygglagen, fastställer att kommunen på olika sätt ska främja förutsättningar för 
goda levnadsförhållanden, bl.a. för äldre, och i nära samverkan med olika organisationer 
främja goda miljöer i kommunen. 

Kommunala Pensionärsrådet, nedan kallat rådet, är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsföreningar inom kommunen 
å ena sidan, samt kommunstyrelsen å den andra, i frågor som rör de äldre i samhället. 
Det är därför angeläget att rådets synpunkter beaktas. 

2 §Arbetsuppgifter 

Rådets arbetsuppgifter är följande: 

• Medverka till att äldreperspektivet beaktas i kommunens verksamheter, 

• Vara referensorgan i alla frågor som särskilt rör kommunens äldre, 

• Ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar av kommunens verksamheter 
som berör äldres förhållanden i samhället. 

Kommunen ska i ett tidigt skede av beslutsprocessen samråda och informera rådet om 
planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och information som berör 
pensionärskollektivet. 

När ett förslag arbetats fram inom kommunen ska rådets synpunkter inhämtas i så tidigt 
skede som möjligt. Detta kan ske på olika sätt beroende på ärendets natur: 

- tjänstemannaförslag kan först gå till rådet, 
- kommunstyrelse eller nämnd kan besluta att remittera ärenden till rådet. 

Rådet äger rätt att från styrelse, nämnder och förvaltning inhämta upplysningar/ 
uppgifter för sin verksamhet. 

3 §Sammansättning 

Rådet består av: 

• En ledamot, utsedd av kommunstyrelsen, som tillika väljs till rådets ordförande. 

• Åtta ledamöter utsedda av de pensionärsföreningar som är verksamma inom 
kommunen. Rådet utser en av föreningarnas representanter till vice ordförande. 
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Ledamöter samt övriga representanter i rådet utses för en period om fyra år. Mandat
perioden räknas fr.o.m. 1 januari året efter det har varit kommunalt val. 

Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för föreningens representant i rådet. 
Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie föreningsrepresentant och i andra hand 
för sin förening. 

Varje lokal pensionärsförening ska tillförsäkras en ledamotsplats och en ersättare för 
denne i rådet. Resterande platser fördelas mellan de olika föreningarna i förhållande till 
respektive förenings medlemsantal. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträde, dock utan 
sammanträdesarvode, samt delta i överläggningarna, men inte i eventuella beslut 

Rådet kan, när så är påkallat, bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för 
information, diskussion eller samråd. Rådet ska vidare beredas möjlighet att träffa 
andra förtroendevalda och anställda. 

4 §Arbetsformer 

Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna. 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. Skulle både 
ordföranden och vice ordföranden ha förhinder vid sammanträdet väljer rådet inom 
sig en tillfällig ordförande. 

Rådet sammanträder fyra gånger årligen. Extra sammanträde ska hållas om det i en 
särskild fråga finns behov av samråd eller information till rådet. 

Rådet kan delegera till rådets presidium eller en mindre grupp inom rådet att på dess 
vägnar avge yttrande i vissa ärenden, vilka ska anmälas till rådet vid nästkommande 
sammanträde. 

Sammanträden med rådet ska dokumenteras genom mötesanteckningar eller protokoll. 
Dokumentationen ska delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser. 

För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Finns olika 
meningar har varje ledamot rätt att få sin åsikt förd till dokumentationen över mötet. 

Rådet har möjlighet att efter beredning hänskjuta formella beslut till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Rådets ordförande ska en gång per år föredra rådets arbete inför kommunstyrelsen. 

Rådet ska i samband med sitt första möte årligen upprätta en aktivitetsplan för 
innevarande år. Planen ske delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelse. 

Initiativ från rådet som kräver att budgetmedel avsätts för en viss typ av åtgärd ska i ett 
så tidigt skede som möjligt meddelas kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Rådet ska bedriva ett aktivt samverkansarbete och har därmed möjlighet att inrätta 
ämnesinriktade arbets/projektgrupper där representanter från berörda verksamheter, 
föreningar, myndigheter och organisationer kan medverka. Arbets/projektgrupperna 
tillsätts av rådet. 

Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring sammanträdet. 
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5 §Personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) 

Rådet är personuppgiftsansvarig enligt PUL för de personuppgifter som behandlas inom 
verksamheten. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att för hela det 
kommunala verksamhetsområdet förordna personuppgiftsombud enligt PUL, såvitt 
rådet inte själv förordnar personuppgiftsombud. 

6 § Ersättning till ledamöter 

Ledamöter i rådet erhåller sammanträdesersättning med samma belopp som gäller för 
kommunfullmäktiges ledamöter. Rådets ledamöter har möjlighet att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst och körersättning. För hel- eller deltidsarvoderade 
förtroendevalda utgår ingen sammanträdesersättning. 

Vid förrättningar kan arvode begäras av rådets ledamöter. 

7 §Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 

Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 2015-02-25 14 

KF § 27 dnr. KS 106/15-903 

Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 
uttrycktes önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre 
kommunala råden till kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente 
har därmed tagits fram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekretrare Henrik Andersson daterad 2015-01-20. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för kommunala handikapprådet antas att gälla från och med 
2015-02-25 enligt bilaga efter följande ändring i§ 4: "Rådets ordförande ska 
en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen" ändras till "Rådet 
ska en gång per år skriftligen redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen". 

2. Det förra reglementet för rådet från 2012 upphör därmed att gälla. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

A .11 cc1 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-01-20 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: t 5 \66 / 1 S' - '(CJ!:l 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för Kommunala Handikapprådet 

Samråd har skett med: 
!Linda Wahlström, Olof Nilsson, Therese Zetterströ~ 

Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

Bakgrund 
I samband med införandet av den nya politiska organisationen 2015-01-01 uttrycktes 
önskemål från politiskt håll att på ett tydligare sätt knyta de tre kommunala råden till 
kommunstyrelsen. Följande förslag till nytt reglemente har därmed tagits fram. 

Aktuellt 
De delar som har ändrats jämfört med det förra reglementet är i stora drag följande: 

- Rådets ordförande ska utses av kommunstyrelsen, 
- Rådets ordförande ska en gång per år redovisa sitt arbete till kommunstyrelsen, 
- Rådet ska utse en av föreningarnas representanter till vice ordförande, 
- Rådet ska i samband med sitt första möte varje år upprätta en aktivitetsplan. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till reglemente för kommunala handikapprådet godkänns enligt bilaga. 

~~ 
Henrik Anaersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 



iru BÅSTADS 
M KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av Kommunfullmäktige den 22 juni 2011, § 122, Dnr: KS 133/11-900 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, § 127, Dnr: KS 349/12-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-25, § 27. Dnr: KS 106/15-903 

1 (3) 

Reglemente för Kommunala Handikapprådet i Båstads kommun 

1 §Syfte 

Flera olika lagar, bl.a. socialtjänstlagen, kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, 
plan- och bygglagen, fastställer att kommunen på olika sätt ska främja förutsättningar 
för goda levnadsförhållanden, bl.a. för funktionsnedsatta, och i nära samverkan med 
olika organisationer främja goda miljöer i kommunen. ( 

Kommunala Handikapprådet, nedan kallat rådet, är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionsnedsatta i kommunen å ena sidan, samt 
kommunstyrelsenåden andra, i frågor som rör alla funktionsnedsatta i samhället. 
Det är därför angeläget att rådets synpunkter beaktas. ( 

2 §Arbetsuppgifter 

Rådets arbetsuppgifter är följande: 

• Medverka till att funktionshinderperspektivet beaktas i kommunens 
verksamheter, 

• Vara referensorgan i alla frågor som särskilt rör kommunens funktionsnedsatta, 

• Ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar av kommunens verksamheter 
som berör funktionsnedsatta, tex. i det långsiktiga tillgänglighetsarbetet. 

Kommunen ska i ett tidigt skede av beslutsprocessen samråda och informera rådet om sin 
verksamhet, planerade förändringar och resultatet av olika åtgärder som har eller kan 
få aktualitet för kommunens invånare med nedsatt funktionsförmåga. 

När ett förslag arbetats fram inom kommunen ska rådets synpunkter inhämtas i så tidigt 
skede som möjligt. Detta kan ske på olika sätt beroende på ärendets natur: 

- tjänstemannaförslag kan först gå till rådet, 
- kommunstyrelse eller nämnd kan besluta att remittera ärenden till rådet. 

Rådet äger rätt att från styrelse, nämnder och förvaltning inhämta upplysningar/ 
uppgifter för sin verksamhet. 

3 §Sammansättning 

Rådet består av: 

• En ledamot, utsedd av kommunstyrelsen, som tillika väljs till rådets ordförande. 

• Nio ledamöter utsedda av de föreningar för funktionsnedsättningar och/eller 
tillgänglighetsfrågor som är verksamma inom kommunen. Rådet utser en av 
föreningarnas representanter till vice ordförande. 

( 
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Ledamöter samt övriga representanter i rådet utses för en period om fyra år. Mandat
perioden räknas fr.o.m. 1 januari året efter det har varit kommunalt val. 

Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för föreningens representant i rådet. 
Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie föreningsrepresentant och i andra hand 
för sin förening. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträde, dock utan 
sammanträdesarvode, samt delta i överläggningarna, men inte i eventuella beslut. 

Rådet kan, när så är påkallat, bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för 
information, diskussion eller samråd. Rådet ska vidare beredas möjlighet att träffa 
andra förtroendevalda och anställda. 

4 § Arbetsformer 

Ordföranden har till uppgift att kalla till sammanträde och leda förhandlingarna. 
Vid förhinder för ordföranden fullgör vice ordföranden dessa uppgifter. Skulle både 
ordföranden och vice ordföranden ha förhinder vid sammanträdet väljer rådet inom sig 
en tillfällig ordförande. 

Rådet sammanträder åtta gånger årligen. Extra sammanträde ska hållas om det i en 
särskild fråga finns behov av samråd eller information till rådet. 

Rådet kan delegera till rådets presidium eller en mindre grupp inom rådet att på dess 
vägnar avge yttrande i vissa ärenden, vilka ska anmälas till rådet vid nästkommande 
sammanträde. 

Sammanträden med rådet ska dokumenteras genom mötesanteckningar eller protokoll. 
Dokumentationen ska delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelser. 

För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Finns olika 
meningar har varje ledamot rätt att få sin åsikt förd till dokumentationen över mötet. 

Rådet har möjlighet att efter beredning hänskjuta formella beslut till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Rådets ordförande ska en gång per år föredra rådets arbete inför kommunstyrelsen. 

Rådet ska i samband med sitt första möte årligen upprätta en aktivitetsplan för 
innevarande år. Planen ske delges kommunstyrelsen via kommunstyrelsens kallelse. 

Initiativ från rådet som kräver att budgetmedel avsätts för en viss typ av åtgärd ska i ett 
så tidigt skede som möjligt meddelas kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Rådet ska bedriva ett aktivt samverkansarbete och har därmed möjlighet att inrätta 
ämnesinriktade arbets/projektgrupper där representanter från berörda verksamheter, 
föreningar, myndigheter och organisationer kan medverka. Arbets/projektgrupperna 
tillsätts av rådet. 

Kommunkansliet ansvarar för administrationen kring sammanträdet. 

5 §Personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998:204 (PUL) 

Rådet är personuppgiftsansvarig enligt PUL för de personuppgifter som behandlas inom 
verksamheten. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att för hela det 
kommunala verksamhetsområdet förordna personuppgiftsombud enligt PUL, såvitt 
rådet inte själv förordnar personuppgiftsombud. 
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6 § Ersättning till ledamöter 

Ledamöter i rådet erhåller sammanträdesersättning med samma belopp som gäller för 
kommunfullmäktiges ledamöter. Rådets ledamöter har möjlighet att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst och körersättning. För hel- eller deltidsarvoderade 
förtroendevalda utgår ingen sammanträdesersättning. 

Vid förrättningar kan arvode begäras av rådets ledamöter. 

7 §Ändring av reglemente 

Ändring av reglemente kan initieras av rådet eller kommunstyrelsen. 

Rådets reglemente fastställs av kommunfullmäktige. 

7 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

§ 28 dnr. KS 168/10-210 

Exploateringsavtal avseende Troll bäcken i Båstad 
- nu fråga om överlåtelse av avtalet 

Blad 

15 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2013 att godkänna upprättat 
( förslag till exploateringsavtal med JM/Seniorgården AB avseende del av 

detaljplanen för del av fastigheten Båstad 109:2. Riksbyggen, genom Bonum 
seniorboende, har därefter förhandlat med Seniorgården AB om att överta de 
rättigheter och skyldigheter som Seniorgården AB har enligt exploaterings
avtalet. 

Underlag till beslutet 

Jäv 

Yrkanden 
( 

Beslut 

( 

Utskott/presidium 

Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, erbjuder nu Båstads kommun att till 
alla delar träda in i Seniorgården AB:s ställe som avtalspart med kommunen 
som motpart. Vidare förbinder sig Riksbyggen att frånträda avtalet i sin helhet, 
utan några krav på ersättning gentemot kommunen, om projektet inte 
påbörjats senast 2015-12-31. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström och vik. exploate
ringsingenjör Per Sellden daterad 2015-01-20, bilaga. 
Exploateringsavtal mellan Båstads kommun och Seniorgården AB. 
PM från Riksbyggen, genom Bonum seniorboende. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Ann-Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. 

Bo Wendt (BP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till liggande förslag. 

Även Helena Stridh (BP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, godkänns att till alla delar träda 
in i Seniorgården AB:s ställe som avtalspart, med tillägget att bolaget 
förbinder sig att frånträda avtalet i sin helhet, utan några krav på ersättning 
gentemot kommunen, om projektet inte påbörjats senast 2015-12-31. 

2. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen ges i uppdrag 
att underteckna exploateringsavtalet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~11 Cy 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-01-20 

Handläggare: Per Sellden och Carl-Magnus Billström 

Dnr: KS u~<{,lto -~ '.l1V 
Till: Fullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Riksbyggen ekonomisk förening, exploateringsingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Exploateringsavtal mellan Båstads kommun och Seniorgården AB, PM från Riksbyggen, genom 
Bonum seniorboende 

Exploateringsavtal avseende Troll bäcken - nu fråga om överlåtelse av 
avtalet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2013 att godkänna upprättat förslag till exploate
ringsavtal med JM/Seniorgården AB avseende del av detaljplanen för del av fastigheten Båstad 
109:2. Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, har därefter förhandlat med Seniorgården AB 
om att överta de rättigheter och skyldigheter som Seniorgården AB har enligt exploateringsavtal
et. 

Aktuellt 
Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, erbjuder nu Båstads kommun att till alla delar träda in i 
Seniorgården AB:s ställe som avtalspart med kommunen som motpart. Vidare förbinder sig 
Riksbyggen att frånträda avtalet i sin helhet, utan några krav på ersättning gentemot kommunen, 
om projektet inte påbörjats senast den 31 december 2015. 

Övervägande/framtid 
Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta att godkänna att Riksbyggen, genom 
Bonum seniorboende, träder in i Seniorgården AB:s ställe som avtalspart, med de förutsättningar 
som framgår ovan under rubriken "Aktuellt". 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att godkänna att Riksbyggen, genom Bonum seniorboende, till alla delar träder in i 
Seniorgården AB:s ställe som avtalspart, med tillägget att bolaget förbinder sig att från
träda avtalet i sin helhet, utan några krav på ersättning gentemot kommunen, om pro
jektet inte påbörjats senast den 31december2015 

150121 \ h:\ polltiska skrivelser\ övriga tjänsteskrivelser\exploateringsavtal - trollbäcken (övertagande av riksbyggen.~ f 1 L (/ 
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2. Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen att underteckna 
exploateringsavtalet 

Båstad den 20 januari 2015 

c~,~~~(\: .~ 
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 

. ~ . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 

KF § 29 dnr. KS 678/14-315 

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv 
- Beslut om antagande 

16 

Beskrivning av ärendet Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv disku
terats. Länge var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på 
grund av flera olika skäl och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige 
2013-03-12 att placera den nya Pågatågsstationen nordväst om Förslöv 
samhälle. Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft 2009-01-02. Planen 
omfattar i allt väsentligt byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och 
handel med skrymmande varor. Trafikverket äger marken med byggrätt. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, 
cykelparkering samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågs
stationen i Förslöv samhälle. Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn 
och trappor kommer delvis att anläggas på Trafikverkets mark inom ramen 
för järnvägsprojektet. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från planingenjör Camilla Nermark 2015-01-15, bilaga. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-01-15, bilaga 1 
Plankarta, daterad 2015-01-15, bilaga 2 
Illustrationsplan, daterad 2015-01-15, bilaga 3 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i utlåtandet. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

I 11 cc( 1r 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-01-15 

Handläggare: Camilla Nermark, planingenjör 

Dnr: 678/14-315 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Per Sellden 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Utlåtande, daterad 2015-01-15 
2. Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2015-01-15 
3. Plankarta, daterad 2015-01-15 
4. Illustrationsplan, daterad 2015-01-15 

Samråd har skett med: 

1 (2) 

Per Sellden - exploateringsingenjör, Fredrik Jönsson - projektingenjör, Magnus Sjeldrup -
planstrateg, Roger Larsson - stadsarkitekt, John Börjesson - bygglovsarkitekt, Andreas 
Jansson - trafikingenjör, Johan Sendelius - NSVA, Trafikverket 

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förs löv, Båstads 
kommun, Skåne län - antagande 

Ärende 
Under många år har placeringen av den nya Pågatågsstationen i Förslöv diskuterats. Länge 
var en centralt placerad Pågatågsstation i Förslöv aktuell. Men på grund av flera olika skäl 
och efter omprövning beslutade Kommunfullmäktige 2013-03-12 att placera den nya 
Pågatågsstationen nordväst om Förslöv samhälle. 

Detaljplan för aktuellt område vann laga kraft 2009-01-02. Planen omfattar i allt väsentligt 
byggrätt för industri, lager, grossistverksamhet och handel med skrymmande varor. Tra
fikverket äger marken med byggrätt. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för parkering, bussangöring, cykelparke
ring samt gång- och cykelbana i anslutning till den nya Pågatågsstationen i Förslöv sam
hälle. 

Perrong samt gångbro med tillhörande hisstorn och trappor kommer delvis att anläggas 
på Trafikverkets mark inom ramen för järnvägsprojektet. 

Bakgrund 
Planbesked för del av Vistorp 9:2 samt att detaljplanen får sändas ut på samråd beviljades 
av Kommunstyrelsen 2014-06-25. 

Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs 
med normalt planförfarande 

141124\t\planavdelningen\dpl\2_pågående_planer\vistorp 9_2, pågatågsstation\4 antagande\vis torp 9_2, ijänsteskrivelse Inför antagande i ks.doc\c 
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Planförslag var utställt för samråd under perioden 2014-09-15 till 2014-10-26. Ett in
formationsmöte i Förslövs bygdegård, Fågelsångsalen, anordnades 2014-09-23 där all
mänheten bjöds in och hade möjlighet att ställa frågor till både politiker och tjänstemän. 

Inkomna yttranden sammanställdes oCh kommenterades i en samrådsredogörelse. Däref
ter tog Kommunstyrelsen beslut om att sända ut planförslaget för granskning. Planförsla
get var utställt under tiden 2014-12-01 - 2014-12-28. Inkomna synpunkter har samman
ställts och kommenterats i ett utlåtande, se bilaga 1. 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med Utlåtandet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige godkän
ner och antar detaljplanen för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kom
mun, Skåne län. 

Förslag till beslut: 
Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i Utlåtandet. 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Camilla Nermark 
Planingenjör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 17 

KF § 30 dnr KS 1727 /13-600 

Svar på motion från Miljöpartiet angående nätmobbning 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet lämnade 2013-10-09 in en motion beträffande nätmobbning. 
Miljöpartiets förslag består av tre delar: genomföra utbildning för berörd 
skolpersonal, starta utbildningsprogram för föräldrar till barn redan i 
förskoleålder och undersöka möjligheten att införa en nätbaserad 
stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade. 

Underlag för beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin och bildningschef Henrik 
Andersson med bilagor, daterad 2014-07-18. 

Yrkanden 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-09-10, bilaga. 

Mats Lundberg (FP), Bo Wendt (BP) och Helena Stridh (BP): 
Bifall till liggande förslag. 

Även Katarina Toremalm (MP), Ingrid Edgarsdotter (KD), Göran Klang (S) 
och Åsa Ragnarsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett eventuellt budgettillskott för utökad utbildning till personal samt kurser 
för föräldrar får beaktas i budgetarbetet för 2016. 

2. Motionen avslås vad gäller frågan om att införa en nätbaserad stödfunktion 
för elever som känner sig kränkta eller hotade. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~11 Cq 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2014-07-18 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Skolchef Birgitte Dahlin och bildningschef Henrik Andersson 

Dnr: KS 1727 /13-600 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Förskolechefer och rektorer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Om Kolla källan. Bilaga 1. 
Informationsmaterial. Bilaga 2. 
Samarbete. Bilaga 3. 

1 (2) 

Uppdrag till Statens skolverk att främja användningen av informations- och kommunikations
teknik 2008-12-11. Bilaga 4. 
Elevers integritet på nätet. Bilaga 5. 
Webbtips och övningar. Bilaga 6. 
Netikett. Bilaga 7. 
Nytt medielandskap kräver nya kunskaper. Bilaga 8. 

Samråd har skett med: 
Folkhälsostrateg Matilda Heden 

Motion nätmobbning 

Bakgrund 
Miljöpartiet lämnade 2013-10-09 en motion beträffande nätmobbning. Miljöpartiets förslag 
består av tre delar: genomföra utbildning för berörd skolpersonal, starta utbildningsprogram 
för föräldrar till barn redan i förskoleålder och undersöka möjligheten att införa en nätbaserad 
stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade. 

Aktuellt 
Sociala medier är en väsentlig del av barns och ungas vardag - precis som de är för vuxna. 
Kränkningar på nätet sker oberoende av ålder. Kränkningar sker dessutom dagligen på alla 
arbetsplatser och överallt i samhället- både öppet och mera subtilt. Kränkningen utgår alltid 
ifrån den enskildas upplevelse vilket i sig kan ställa till det när avsändaren inte hade för avsikt 
att kränka eller mobba. 
Begreppet kränkning har i dagens samhälle fått en annan betydelse än för 10 år sedan, vilket i 
och för sig är naturligt då språk och ords betydelse utvecklas och förändras över tid. 
Skollagen från 2011 har med begreppet i kap 6 § 10. Kravet på att utreda om ett barn eller en 
elev känner sig kränkt är tydligt. Kränkningar enligt skollagen ska dessutom lämnas för in
formation till huvudmannen vilket sker. 
Skollagen och läroplanerna har en tydlig värdegrund. Alla som arbetar inom dessa verksam
heter känner väl till värdegrunden och måste leva efter den i sitt dagliga yrkesutövande. Skolan 
ska dessutom aktivt medverka till att alla behandlas lika och lämnar därför varje år en likabe
handlingsplan i enlighet med författningarna. Likabehandlingsplanerna är levande dokument 
som används aktivt vid uppkomna situationer. 
Personalen på skolan har goda kunskaper och beredskap för att hantera både kränkningar och 
mobbning. Varje skola har ett elevhälsoteam och en anti-mobbningsgrupp som arbetar före
byggande och aktivt när situationen uppstår. 
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En del av skolornas personal har deltagit i Skolverkets utbildningar om värdegrundsarbete. 
Skolverket har en del stödmaterial som används t. ex. Kolla källan. Dessutom har Skolverket ett 
regeringsuppdrag att främja itanvändningen i skolan. Det är inte kunskap som saknas men tid 
för både elever och personal att hinna med hela lärandeuppdraget! 
Vid föräldramöten tas frågan om internet ofta upp. Föräldrar uppmanas att vara uppmärk
samma på hur och vad deras barn företar sig vid datorn eller mobilen. Det är viktigt att föräld
rar läggar sig i deras barns förehavanden vilket har visat sig vara bra för barnens internät
beteende. 
Skolornas föräldraföreningar har vid flera tillfällen haft informationskvällar kring de risker 
som finns via internät - i god samverkan med skolans personal. 

Övervägande/framtid 
Ytterligare kompetensutveckling och utbildning för all skolpersonal är enbart positivt. Dock 
måste det till tid för både elever och lärare i skolan för att tillämpa den kunskap som persona
len får. I dagsläget följer kommunen enbart det garanterade timtalet och då blir det enbart tid 
till kursplanerelaterade insatser. Ytterligare tid för eleverna i skolan skulle ge möjlighet till 
livskunskap där hantering av sociala medier är en viktig del. 
Ett utbildningsprogram för föräldrar kan genomföras men är frivilligt och måste finansieras då 
det ligger utanför uppdraget i dag. 
En nätbaserad stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade - och där eleverna 
kan vara anonyma - är ingen bra ide. Då kan eleverna inte få den hjälp som de är berättigade 
till och skolan kan inte följa skollagen. Då är det långt bättre att utöka kuratorernas och 
skolsköternas tjänster. De finns redan i dagsläget på skolan men tyvärr inte varje dag vilket är 
önskvärt för att stötta utsatta elever. Tidigare fanns skolvärdinnor som hade en viktig social 
och trygghetsskapande funktion men de finns inte längre. Kanske den yrkeskategorin skulle 
återinföras. 

Barnkonsekvensanalys 
Ja. 

Förslag till beslut 

( 

( 

Välfärdsutskottets förslag till beslut: ( 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett eventuellt budgettillskott för utökad utbildning till personal samt kurser för 
föräldrar får beaktas i budgetarbetet för 2016. 

2. Motionen avslås vad gäller frågan om att införa en nätbaserad stödfunktion för 
elever som känner sig kränkta eller hotade. ( 

~njja~ . 
Skolchef 

Henrik Andersson 
Bildningschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barnkonsekvensanalys: Motion nätmobbning. 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja: X 

Motivering för beslutet: Användning av sociala medier är en del av barns och ungas 
vardag - och det minskar inte. 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

Positivt: X Negativt: X 

Motivering för beslutet: Det beror på vilket beslut som tas. Personalförstärkning är 
enbart positivt. 

3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 

Ja: Nej: X 

Motivering för beslutet: Inte i detta inledande skede. 

4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention
en? 

Ja: Nej: X 

Motivering för beslutet: Flera vuxna kring barn och ungdomar ligger helt i linje med 
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( Barnkonventionen för att säkra barnens rättigheter. 

Båstad 2014-07-18 

~~-
Birgitte Dahlin 
Skolchef 

Henrik Andersson 
Bildningschef 

140718\h:\2014\kommunstyrelsen\barnkonsekvensanalys-motion nätmobbning.doc\bd 



Om Kolla källan 

Om Kolla källan 
Skolverket har i uppdrag att främja it-användningen i skolan. Kolla källan är en del av detta uppdrag. 
Webbsidorna fokuserar källkritik och säkerhet på nätet. 

Kolla källan är en del av Skolverkets webbplats. Kolla källan tar fram artiklar och samlar och 
utvecklar olika former av stöd- och inspirationsresurser för skolans arbete med informationssökning, 
källkritisk granskning, upphovsrätt och internetsäkerhet för barn och unga. Materialet vänder sig i 
första hand till lärare och skolbibliotekarier, men det finns också material som riktar sig direkt till 
elever. 

Kolla källan är en resurs för undervisningen 

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i skolans kursplaner och 
ämnesplaner. Källkritik är således en viktig del av alla lärares undervisningsuppdrag, men det är 
långtifrån alla som har fått någon utbildning i källkritik för egen del. Källkritik ingår specifikt i vissa 
akademiska ämnen under lärarutbildningen, medan det i andra ämnen behandlas översiktligt eller 
inte alls. Många lärare och skolbibliotekarier har därför ett stort behov av lättillgängligt stöd och 
inspiration. Det kan handla om hjälp att utveckla sin egen källkritiska kompetens eller att få råd om 
hur man kan arbeta med källkritiska frågor i undervisningen. Kolla källan försöker möta dessa 
behov. Kolla källans webbplats innehåller fakta, tips och ideer som kan stödja och hjälpa lärare i 
deras arbete med källkritik, informationssökning, upphovsrätt och säker internetanvändning i skolan. 
Nedan presenteras de olika avdelningarna som finns på Kolla källans webbplats. Du når de olika 
avdelningarna via menyn till vänster. 

Källkritik 

Under avdelningen Källkritik hittar du rikligt med material som behandlar källkritik ur många olika 
aspekter. Här finns korta översiktliga handledningar i källkritik och checklistor som är användbara 
vid granskning och värdering av olika källor. Här finns också åtskilliga tips och ideer om hur du som 
lärare eller skolbibliotekarie kan arbeta med källkritik i skolan och hur eleverna kan öka sin 
källkritiska medvetenhet. 

Du kan läsa reportage om hur olika lärare arbetar med källkritik i klassrummet, och du får också 
möta elever och deras tankar kring källkritiska frågor. Det finns en hel serie artiklar som berättar om 
hur man kan jobba med källkritik i olika ämnen, exempelvis historia, svenska, geografi, psykologi 
med flera. Dessa finner du under rubriken "Källkritik i skolämnen". En annan ·serie heter "Källkritiska 
skolprogram" och där finns en rad artiklar som berättar om skolanpassade källkritiska program på 
olika arkiv och museer. Ett särskilt avsnitt under avdelningen Källkritik tar upp källkritiska aspekter 
på sociala medier och innehåller också diskussionsfrågor. Slutligen finns några forskarintervjuer om 
källkritik i skolan. 

Upphovsrätt 

Avdelningen Upphovsrätt vänder sig direkt till skolor och informerar om de upphovsrättsliga lagar 
och kopieringsregler som gäller i skolans värld. Här finner du en rad lättillgängliga lärarguider som 
behandlar olika typer av material. Du får till exempel veta vilka regler som gäller när lärare visar 
bilder i undervisningen eller när lärare vill använda texter, film, ljudklipp eller musik. Under denna 
avdelning hittar du också flera länkar till gratisarkiv med texter, bilder och musik som du får använda 
fritt i undervisningen. Det finns också några intressanta intervjuer där lärare berättar om hur de 
diskuterar upphovsrätt med elever i olika åldrar. Ett särskilt avsnitt under upphovsrätt beskriver 
Creative Commons och hur den typen av upphovsrättslicenser kan användas. 

Säker på nätet 

Under avdelningen Säker på nätet hittar du artiklar om olika aspekter som rör barns och ungas 
säkerhet på nätet. Du kan läsa om olika aktuella konferenser, exempelvis den årliga Safer Internet 
Day som arrangeras i över 60 länder. Du kan också läsa om vuxenvärldens ansvar när det gäller 
barns och ungas säkerhet på nätet och om hur olika myndigheter och organisationer arbetar med 
dessa frågor. Några artiklar handlar om kränkningar på nätet och hur man kan arbeta förebyggande 
i detta avseende. Exempelvis finns en referat från en konferens med Barn- och elevombudet som 
hanterar ärenden där elever blivit kränkta, både på nätet och i skolan. Ett par artiklar behandlar 
Personuppgiftslagen (PUL) och hur den ska tillämpas i skolan. Bland annat har vi bevakat 
Datainspektionens skolkonferenser. 
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Om Kolla källan 

Kolla källan i Sociala medier 

Kolla källan skriver inte bara om de sociala medierna, utan använder dem också aktivt. Kolla källan 
finns på Twitter och har en egen Facebook-sida. Kolla källan har också skapat en Wiki som ständigt 
växer och utvecklas. Lärare och skolbibliotekarier är välkomna att bidra med användbara länkar 
som berör källkritik och Kolla källans övriga temaområden. Om du vill prenumerera på vårt 
nyhetsbrev eller följa Kolla källan i sociala medier hittar du länkarna för detta i högermenyn. 

2012-10-09 I Ulf Jämterud, skribent åt Kolla källan. Reviderad av Anette Holmqvist 2014-03-13 

Senast granskad: 2014-03-13 
lnnehållsansvar: Utvecklingsavdelningen 
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Inf01mationsrnaterial 

lnformationsmaterial 
Ladda ner eller beställ lathund från Kolla källan. Här finns också informationsblad. 

Sida 1 av 1 

Hämta 
dokument 

Regeringsuppdraget om it i 
skolan (138 kB) 

FÖLJ KOLLA 
KÄLLAN 

Facebook 
Lathund i källkritik på internet, 2012 Twitter 

Rss 
Foldern ger exempel på vad du skall tänka på när du söker och utvärderar information på internet. Wiki 
Här finns också information om Kolla källan. Blogg 

Kolla källans lathund i källkritik 

Informationsblad om Sociala medier, 2012 

Här presenteras Kolla källans avdelning om sociala medier. 

Informationsblad om Sociala medier, 2012 (73 kB) 

Informationsblad om Upphovsrätt i skolan, 2012 

Här presenteras Kolla källans fem lärarguider i upphovsrätt. 

Informationsblad om Upphovsrätt på Kolla källan (44 kB) 

Kontakta Kolla källan 

Vill du själv lämna synpunkter, ideer, har du frågor eller förslag, är du välkommen att höra av dig till: 
kk@skolverket.se 

Senast granskad: 2013-12-09 
. lnnehållsansvar: Utvecklingsavdelningen 
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Samarbete 

Samarbete 
Kolla källan finns representerad i några nätverk som träffas regelbundet. De presenteras på den här 
sidan. 

Myndighetsnätverk för barn och ungdomsfrågor - it-säkerhet 

Kolla källan representerar Skolverket i ämnesgruppen it-säkerhet inom myndighetsnätverket för 
barn- och ungdomsfrågor. Gruppen träffas fyra gånger om året och fungerar som en plattform för 
informationsutbyte mellan myndigheterna. Huvudtema är barns och ungas it- och internetsäkerhet 
ur olika perspektiv. Gruppmedlemmar: Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Datainspektionen, Ungdomsstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Konsument Europa, Statens 
medieråd, Rikspolisstyre/sen och Barnombudsmannen. Kolla källan har intervjuat några av de 
deltagande myndigheterna: 

Ungdomsstyrelsen 

Ungdomsstyrelsen om unga, sex och internet 

Datainspektionen 

Kränkt.se ger råd och vägledning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

ISA - en skolresurs om informationssäkerhet 

Konsument Europa 

Konsument Europa ger praktiska tips 

Statens medieråd 

( Statens medieråd vill öka mediekunnigheten 

( 

Se också: Ungdomsstyrelsens konferens Naken på nätet (2011) 

Statens medieråds referensgrupp 

Skolverket finns också representerat i Statens medieråds referensgrupp som träffas ett par gånger 
om året. Gruppen diskuterar i första hand myndighetens verksamhet, byter erfarenheter och 
planerar eventuella samarbeten. I gruppen ingår myndigheter och organisationer som helt eller 
delvis arbetar med barns och ungas internetsäkerhet och mediekunnighet. 

Statens medieråd 

Nationella skolbiblioteksgruppen 

Ett nätverk av svenska organisationer som träffas 4-5 gånger om året för att diskutera skolbibliotek. 
I gruppen ingår representanter för myndigheter, författarförbund, biblioteksorganisationer samt 
lärares, bibliotekariers och skolledares fackliga organisationer. Nationella skolbiblioteksgruppen 
utser Arets skolbibliotek, en utmärkelse som delas ut till en skola varje år på Sko/forum. 

Nationella sko/biblioteksgruppen 

Senast granskad: 2013-12-09 
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Uppdrag till Statens skolverk att främja användningen av informations- och 
kommunikationsteknik 

Regeringens beslut 

Statens skolverk ska främja utvecklingen och användningen av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolor, skolor och 
verksamheter samt hos skolhuvudmän. Myndigheten ska i sitt arbete 
utgå från målgruppers olika behov och förutsättningar vid spridandet av 
kunskap om användandet och utformningen av bl.a. IKT i lärprocesser, 
digitala lärverktyg och lärande exempel inom området. Vidare ska 
Skolverket främja utvecklingen av verksamheternas kommunikation med 
elever, föräldrar och studerande med hjälp av IKT. I uppdraget ingår 
även omvärldsbevakning, såväl nationellt som internationellt, bl.a. genom 
en aktiv dialog med relevanta aktörer inom området. Därutöver ska 
myndigheten verka för en säker användning av IKT, skydd av den 
personliga integriteten och andra integritetsaspekter samt för en 
diskussion om ett kritiskt förhållningssätt till den information som 
tillgängliggörs via internetbaserade verktyg och tjänster. Skolverket ska 
från och med 2009 i årsredovisningarna redovisa hur denna del av 
uppdraget fortskridit. 

Statens skolverk ska vidare bedöma verksamheters och huvudmäns 
utvecklings behov avseende IKT- användningen inom förskola, skola och 
vuxenutbildning samt ge förslag på eventuella insatser. Särskilt ska 
lärares användning av IKT som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla 
undervisningen belysas. 

Utgångspunkten för bedömningen bör bl.a. vara erfarenheter från 
Myndigheten för skolmvecklings uppdrag att fräipja utveckling och 
användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning 
(U2005/8456/S) samt resultatet av Skolverket uppdrag att följa upp 
lärares och skolors IT-användning och IT-kompetens inom förskola, 
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skola och vuxenutbildning. Bedömningen ska redovisas senast den 1 
september 2009. 

Skolverket ska även ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande 
projekt m.m. inom ramen för det Europeiska skoldatanätet som den 
tidigare kommitten för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06) 
hade i uppdrag att samordna. 

Uppdraget ersätter tidigare givet uppdrag avseende att främja utveckling 
och användning av informationsteknik i förskola, skola och 
vuxenutbildning (U2005/8456/S). 

Under förutsättning att riksdagen för budgetåret 2009 anvisar anslaget 
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg under utgiftsområde 16.enligt regeringens förslag i 
budgetpropositionen för 2009 avser regeringen att i regleringsbrevet för 
Statens skolverk för 2009 besluta att verket för utgifter i enlighet med 
ovanstående uppdrag för budgetåret 2009 får använda högst 15 000 000 
kronor av ovan nämnda anslag, anslagspost 9 Fördelas efter beslut av 
regeringen - Statens skolverk. För 2008 disponerar myndigheten de 
medel som redan finns fördelade för uppdraget att främja utveckling och 
användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning, 
5 000 000 kronor. 

~ens vägnar 

UtiJ~ 
Jan B\frklund . 

/it~~ 
Anders Widholm 



Elevers integritet på nätet 

Elevers integritet på nätet 
Under Internetdagarna i november 2013 arrangerade Webbstjärnan en heldag om hur skolor och 
lärare kan arbeta med att stärka elevers integritet och informationssäkerhet på internet. 

webbstjärnan 
Kristina Alexandersson, arrangör och föreläsare på Elevers integritet på 
nätet. Foto: Webbstjärnan 

- Sociala medier är en viktig del av skolans värdegrundsarbete . Eleverna måste lära sig att skydda 
både sin egen integritet och andras. Samma gäller förstås oss vuxna. 

Anette Holmqvist inledde med att ge en kort överblick över resurser som finns tillgängliga på 
Skolverkets webbplats. Myndigheten har i uppdrag att ge hjälp och stöd när det gäller källkritik och 
säker användning av internet i skolan och samarbetar också med andra aktörer inom området. På 
Kolla källan finns bland annat texter om personuppgiftslagen och integritet, ungas säkerhet på nätet 
och källkritiska övningar för sociala medier. 

- Nu när allt fler kommuner och skolor använder olika molntjänster i sin verksamhet, är det 
nödvändigt att vara medveten om hur personuppgifter samt känsliga och skyddade uppgifter 
behandlas. Skolhuvudmannen är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och ansvarar för att 
avtalet med molntjänstleverantör följer personuppgiftslagenslagen bestämmer. 

Vad bör skolor som vill börja arbeta med molntjänster tänka på? 

På samma tema fortsatte Edward Jensinger, före detta rektor som numera är utvecklingschef på 
skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Han delade med sig av sina erfarenheter från införandet 
av Google Apps for Education i Malmö skolor. 

- Juristerna måste vara med redan under förarbetet. Teknik är svårt och allt handlar om tolkningar. 
Stadsjuristen i Malmö förstod de pedagogiska behoven och rätade ut frågetecknen genom ett 
samtal med representanter för Google. Det blev tydligt för stadsjuristen att deras standardavtal följer 
svensk lag och problemet ansågs därmed löst. 

Skolhuvudmannen måste uppge vilket ändamål man har med behandlingen av personuppgifter. Här 
gäller det att precisera vad det handlar om och att se till att det pedagogiska syftet blir tydligt, 
påpekade Edward Jensinger. För administrativ användning av personuppgifter är juridiken nämligen 
betydligt mer komplicerad. Det krävs också en redovisning av vilka underleverantörer som 
behandlar personuppgifterna samt vilka säkerhetsåtgärder som tas beträffande arkivering och 
radering av data. 

- En riskanalys måste genomföras. Vilka konsekvenser kan databehandlingen få? Hur sannolikt är 
det att konsekvenserna kan bli verklighet? Hur ofta kan det ske? När det är avklarat måste 
personalen utbildas i hur molntjänsten kan användas och vilken information som kan ligga där. 

Viktigt diskutera informationshantering 

Jessica Helin är webbredaktör och kommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och programmets tredje talare. Hon tog upp informationssäkerhet och hur det berör barn 
och unga. Idag är it och internet en naturlig del av vår vardag och i många skolor är det integrerat i 
undervisningen. Den sensationslystna rapportering som emellanåt syns i media kan oroa 
vuxenvärlden och styr tidvis diskussionen. Det mesta pekar dock på att det inte finns några större 
skäl till oro. 
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Elevers integritet på nätet 

- De senaste årens studier från forskningsprojekt som EU Kids Online och andra rapporter, bland 
annat från Ungdomsstyrelsen, visar en positiv utveckling när det gäller risker och riskfyllt beteende 
på internet. Allt färre lägger till exempel ut nakenbilder, trots att internetanvändningen har ökat 
kraftigt. Förra året genomförde vi en enkät bland femteklassare och deras föräldrar som visade en 
ganska bra medvetenhet om riskerna vid informationshantering. 

Överlag är barn och unga ganska vana användare av internet, men de kan ändå behöva hjälp och 
stöd från vuxna när de hanterar sin information. Jessica Helin menade att skolan borde ägna mer 
tid åt att diskutera frågor som rör informationssäkerhet. 

- Det finns material, bland annat från oss, som kan användas kostnadsfritt i undervisningen. Vi har 
tagit fram lnformationssäkerhetsskolan ISA, som vänder sig till barn i 10-11-årsåldern. Här finns 
filmade scenarier och diskussionsfrågor som kan komma väl till pass. 

Viktigt diskutera integritetsfrågor 

Kristina Alexandersson är chef för Internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) och 
arrangör för dagens program. Hon menade att frågor som rör integritet på internet hör hemma i 
skolan, eftersom integritet är en omistlig del av det demokratiska samhället. Det handlar om rätten 
att få ha hemligheter, rätten till en privat sfär och rätten att få bestämma vem som vet vad. 

- Hur ska skolan hantera integritetsfrågorna? Det enkla svaret är att stoppa huvudet i sanden, men 
det är förstås ingen lösning. Här gäller det att ta sig an de svåra frågorna: Vad kan vi begära att 
elever ska dela med sig av? Med vem eller vilka ska informationen delas och på vilka villkor? Om vi 
inte känner till villkoren, måste vi ta reda på dem. Vi vet inte hur den information som lagras idag 
kommer att hanteras imorgon . 

. SE har tagit fram stödmaterial för lärare på alla stadier och en lärarhandledning för undervisning 
om integritet på nätet. Allt är tillgängligt utan kostnad, under Creative Commons. 

David Mothander är policyansvarig på Google Sverige och var också inbjuden att tala under dagen. 
Han påpekade bland annat att det är svårt att verkligen få folk att bry sig om sin integritet på nätet. 

- Det finns två stora utmaningar för skolan nu när den tekniska utvecklingen går så fort. Den ena 
utmaningen är att diskutera och att börja förstå vad integritet innebär i en digital kontext. Den andra 
handlar om att lyfta fram källkritikens avgörande betydelse. Vad är sant på Internet? Vem lär 
egentligen barn detta idag? Är det skolan? 

Lärarröster om integritet 

Dagen avslutades med sju "ignite talks" från lärare som deltagit med projekt i Webbstjärnan. 
Formen "ignite talks" innebar att varje talare hade fem minuter på sig och fick använda tjugo slides 
som skiftade automatiskt var femtonde sekund. 

Hänger jag ut mina elever när får publicera på nätet? 

Barbro Sköldenberg, slöjdlärare på Sofielundsskolan i Malmö, var först ut. Hon berättade om 
Nalleresan och RedesignlT, två projekt som förenar slöjd med kommunikation och mediekunskap. I 
Nalleresan sydde två klasser i trean en nalle som nu reser genom Sverige. De som tar emot nallen 
berättar om sin ort och eleverna i de båda klasserna berättar tillbaka om sin vardag. I RedesignlT 
återanvände elever i nian textila föremål hemifrån. De dokumenterade sitt arbete på en blogg där de 
också resonerade kring tillverkning, konsumtion och effekter på miljön. 

- Hänger jag ut mina elever när jag låter dem publicera sina skolarbeten på nätet? Eleverna säger 
själva att det som de skriver blir på riktigt och att arbetet det blir viktigt för dem. Alla vill ju bli sedda 
och bekräftade. Innehållet i texterna granskas alltid av mig först, eftersom eleverna säger att det är 
viktigt att inte göra bort sig. Barnen som medverkar i Nalleresan har sina namn på texterna, men 
niorna i REdesignlT är anonyma. · 

Barbro Sköldenberg konstaterade själv att hon inte alls hänger ut eleverna. Det handlar om att 
skapa möjligheter till återkoppling från samhället utanför skolan och om att synliggöra elevernas 
lärande. Hon diskuterar med eleverna vad som ska publiceras och de tar bland annat upp hur 
informationen kan missbrukas. Det bakomliggande syftet är att skapa en medvetenhet om att allt 
man skriver på nätet hamnar någonstans och kan läsas och spridas vidare av andra. 

Dela för att höras, synas och samverka 

Ylva Pettersson är programansvarig för det estetiska programmet på Katedralskolan i Skara. Hon 
gav en inblick i Demokreativ, ett projekt där eleverna delar sina egna och andras berättelser och 
värderingar kring demokrati för att komma åt demokratins "bärande väggar" och för att se vad som 
kan göras för att stärka dem. 

- På nätet kan eleverna skapa tillsammans och dela det som de skapar med andra människor och 
inte bara med lärarens pärm. Men det gäller att diskutera om man vill dela för att visa eller om man 
vill ge bort, så att andra kan använda och bygga vidare på det man skapat. Eleverna behöver lära 
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Elevers integritet på nätet 

sig betydelsen av att välja när man vill dela och när man vill ge bort - och att förstå varför andra 
också vill välja. 

Birgitta Wolling är lärare på Björkbacken på Björknässkolan i Saltsjö Boa, en avdelning för elever 
som behöver extra stöd. Skolans elever behöver en lugn lärandemiljö, men genom att blogga kan 
de hålla kontakt med världen utanför skolan. 

- I området kring skolan finns det randiga byxbin under våren och sommaren. Detta har eleverna 
bloggat om, och när man söker på randiga byxbin i Google kommer blogginlägget överst i träfflistan. 
Det är inte längre bara fröken och kompisarna som ser vad man gör i skolan, utan det blir synligt för 
andra och viktigt på riktigt! 

Andreas Skog, mediepedagog på Mediacenter i Västerbottens län, berättade om sitt arbete med 
skolans värdegrund tillsammans med UngHästen på Västerbottensteatern. I den interaktiva 
teaterföreställningen #Nätkärlek - om livet på nätet tar man upp elevernas framtid i digitala medier. 

- Är vi beredda att anpassa undervisningen för elever som är födda samma år som Wikipedia och 
Facebook? Vi måste komma ihåg att skolan vilar på demokratins grund och att framtiden även 
kräver respekt på nätet. 

Christina Löfving, förstelärare på Kyrkenorumskolan i Stenungsund, visade hur hon tillsammans 
med sina ettor arbetade med läs- och skrivutveckling i projektet Jamals kompisar. Projektet tog sin 
utgångspunkt i barnens tankar och syftet var att få kontakt med andra barn, vilket man också 
lyckades med. 

- Bloggen ger barnen en röst på nätet och de lär sig att hantera sin egen och andras integritet när vi 
samverkar, resonerar och diskuterar. Genom att jobba aktivt på och utanför nätet har de både lärt 
sig att läsa och skriva och att visa respekt och förståelse för andra. 

Bloggar som Iärmiljö och diskussionsarena 

Jonas Bäckelin är lärare i matematik och NO på IT-Gymnasiet Akersberga. Han presenterade 
kursen Nätbaserat lärande, som exempel på hur en personlig lärmiljö och ett öppet lärande på nätet 
kan användas i undervisningen på gymnasiet. Eleverna fick använda var sin blogg som personlig 
lärmiljö, där de löste och reflekterade kring de uppgifter som ingick i kursen. Elevernas inlägg 
samlades med hjälp av rss i en "blogghubb" som fungerade som utgångspunkt för klassens 
diskussioner och samarbete. 

- Eleverna undersökte bland annat vad begrepp som digital kompetens och källkritik innebär. Andra 
viktiga diskussioner tog upp vad man egentligen behöver kunna för att vara en nätverkande student 
och hur det är möjligt att bedöma informellt lärande och informell kunskap. Vi visade tillsammans 
poängen med ett distribuerat lärande - att man kan utveckla en djupare förståelse genom att 
samarbeta. 

En annan person som också låtit eleverna blogga är Johan Andersson, lärare i svenska på 
Forshaga Akademi. Han vann Webbstjärnans första pris för bloggen Sportfiskesvenska tillsammans 
med ettorna på Sportfiskegymnasiet. I bloggen publiceras det mesta som skapas i 
svenskundervisningen, bland annat en film om diskriminering, diskussioner om tveksamma 
sportfiskemetoder och analyser av reklamfilm. 

- Eleverna måste få chansen att pröva sina åsikter. Att blogga om starka och viktiga ämnen kan ge 
utvecklande diskussioner långt utanför skolans väggar. Eleverna måste både lära sig möta kritik och 
att marknadsföra sig själva. Vem ska lära eleverna att diskutera och föra fram sina åsikter på nätet 
om vi inte gör det i skolan? 

2013-12-18 I Stefan Pålsson 

Senast granskad: 2013-12-18 
lnnehållsansvar: Utvecklingsavdelningen 
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Webbtips och övningar 
Hur kan du diskutera säker internetanvändning i skolan? Här finns en liten checklista för skolledare 
och tips på material och böcker för lärare. 

Jag <3 internet - dina rättigheter och skyldigheter online (2013) 

Materialet, som består av en lärarhandledning och ett elevmaterial, innehåller förslag på 
diskussionsfrågor som rör ungas nätvardag. Det togs fram inför Safer Internet Day 2013 av Statens 
medieråd i samarbete med Skolverket och andra myndigheter och organisationer. Målgrupp är 
mellanstadielärare som vill öka mediekunnigheten bland eleverna. 

Jag <3 internet - dina rättigheter och skyldigheter online 

Säker på nätet i skolan? - checklista för skolledare 

Den här checklistan från Kolla källan innehåller praktiska tips och länktips för skolans ledning. 
Checkl istan var ursprungligen ett önskemål från rektorer som går utbildningen PIM för skolledare 
och den har diskuterats i grupper av rektorer. Dokumentet kommer även fortsättningsvis att 
uppdateras. 

Ladda ner checklistan som pdf-fil (40 kB) Ladda ner checklistan som word-fil (79 kB) 

Unga och internet (2011) 

Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation. Författare är John ny Lindqvist och 
Ewa Thorslund. (!is.se) 

Unga och internet (2011) 

Senast granskad: 2014-02-10 
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Netikett 

Netikett 
Netikett (eng. netiquette eller Network etiquette) är ett slags oskrivna regler för att underlätta vårt 
umgänge på internet. Kolla källan har gjort en sammanställning av de vanligaste netikettreglerna för 
e-post, chatt och diskussionsforum. 

Tänk efter före 
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Tänk två gånger innan du publicerar en text på internet eller innan du skickar iväg ett meddelande. Se även 
Läs gärna igenom din text först. Verkar allting korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att 
missförstå? Går ditt budskap fram? 

Undvik VERSALER 

Undvik VERSALER (stora bokstäver) när du skriver e-post eller texter på internet. Att använda 
VERSALER kan tolkas som om du är upprörd eller skriker. Om du vill förstärka innebörden i ett ord 
kan du istället sätta stjärnor eller understreck runt ordeUorden: 
Jag kan *absolut inte* rekommendera den filmen. 
Jag kan _absolut inte_ rekommendera den filmen. 

Var tydlig, saklig och behåll lugnet 

Skriv gärna tydligt, sakligt och håll dig till ämnet. Behåll lugnet vid meningskiljaktligheter och gå inte 
till personangrepp. Om du vill förmedla känslor (visa att du skrattar, är ledsen, ironisk etc) kan du 
använda så kallade smileys. Det är ett bra sätt att undvika missförstånd. 
:) visar glädje :(visar sorg eller ilska;) visar ironi 

Dela upp långa texter 

Om du skriver en lång text, dela gärna in den i stycken och sätt rubriker så blir det mer lättläst. 

Skriv tydliga ämnesrubriker 

Använd korta och tydliga ämnesrubriker i dina e-postmeddelanden eller diskussionsinlägg. Det 
underlättar för mottagarna/läsarna att se vad ditt meddelande handlar om. Om du byter ämne i en 
diskussion byt också ämnesrubrik. 

Kontrollera med tidigare ställda frågor 

Om du tänkt ställa en fråga på en e-postlista eller i ett frågeforum, titta först efter om det finns något 
arkiv eller någon FAQ (Frequently Asked Questions - en förteckning över Vanliga frågor och svar) 
för att vara säker på att din fråga inte redan finns besvarad. 

Skicka inte privata meddelanden till e-postlistor 

Om du prenumererar på en e-postlista, ta reda på hur den fungerar. Går ditt meddelande ut till alla 
när du svarar på ett inlägg? Var i såfall försiktig så att du inte skickar ut ett privat meddelande av 
misstag. 

Bifoga inte tunga filer 

Skicka inte för tunga filer (till exempel bildfiler) i synnerhet inte till ett stort antal mottagare. En del 
e-postlådor har begränsat utrymme och blir snabbt överfyllda. 

Släng kedjebrev i papperskorgen 

De flesta mottagare blir glada om du inte skickar kedjebrev vidare. Kedjebrev kan innehålla allt från 
falska virusvarningar till löften om pengar och ofta är avsändaren anonym. Ibland kan de innehålla 
virus (skadlig kod). 
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Nytt medielandskap kräver nya kunskaper 

Nytt medielandskap kräver nya 
kunskaper 
Statens medieråd har under 2013 genomfört utbildningsdagar på olika platser för att öka medie- och 
informationskunnigheten i bibliotek och skola. 22 oktober var det dags i Västerås för en heldag med 
föreläsningar, presentationer och samtal. 

Ewa Thorslund, direktör på Statens medieråd, inledde dagen i Västerås. Hon talade om hur 
medielandskapet förändras av den digitala utvecklingen och vad det i sin tur innebär för samhället, 
skolan och för alla medborgare. 

- De senaste åren har det skett en enorm ökning av information i alla medier. Samtidigt kan vi se att 
sociala medier, nätverk och relationer blir allt viktigare och att text ofta ersätts av rörlig bild. Vi 
måste därför börja fråga oss hur detta påverkar hur vi kommunicerar och interagerar och på vilka 
sätt språk, sociala normer och regler förändras. Det gäller också att ta reda på vad som händer när 
gränsen mellan producent och konsument blir allt otydligare. 

Ewa Thorslund betonade att det behövs en rad olika kunskaper och färdigheter för att förstå, 
värdera och använda den information som sprids, och för att själv kunna göra sin röst hörd i det 
offentliga samtalet. Statens medieråd brukar sammanfatta dessa med begreppet medie- och 
informationskunnighet. Begreppet härrör ur Unescos internationella ramverk som vill stärka lärares 
och lärarstuderandes kunskaper och hjälpa dem integrera kompetenserna i undervisningen. 
Ramverket gavs ut på svenska av Nordicom vid Göteborgs universitet i början av året. I februari 
nästa år kommer Statens medieråd att öppna en webbplats för lärare med faktatexter, 
reflektionsövningar, konkreta lektionstips och olika pedagogiska resurser. 

Alex Amneus 

( Hur ser ungas medieanvändning ut? 

Alex Amneus är projektledare på Statens medieråd och var näste talare på scen. Han presenterade 
två rapporter som gavs ut i början av oktober. Den ena rapporten, Småungar och medier 2013, 
handlar om barn upp till åtta år. Den andra rapporten, Ungar och medier 2013, omfattar barn och 
ungdomar mellan nio och arton år. 

- Användningen av internet ökar i alla åldersgrupper, och från tolv år är i princip alla igång. Den allra 
största ökningen ser vi när det gäller mobilt internet. För tre år sedan använde tolv procent av 
femtonåringarna internet i mobilen. Idag gör nio av tio det! Och begreppet högkonsument, som 
betecknar de som använder internet mer än tre timmar per dag, blir i princip oanvändbart när 
sjuttiofem procent av de sextonåriga flickorna räknas dit. 

2005 sattes debutåldern för internet bland svenska barn till nio år. Med andra o'rd var minst hälften 
av åldersgruppen internetanvändare. Nu är debutåldern tre år och användningen sätter igång på 
allvar när barnen är nio, tio år gamla. Internetanvändningen fortsätter att öka bland barn och unga, 
och den har ökat med tio procentenheter sedan 2010. Film- och tv-tittandet minskar svagt, medan 
läsning av böcker och tidningar minskar kraftigt. Konsumtionen av nyheter ökar, såväl på internet 
som på tv och via mobilen. 

- Det flitiga delandet av länkar påverkar urval och spridning av nyheter och ger också ett ökat 
känslomässigt engagemang. Men kanske är det bara en illusion att barn och unga blir mer delaktiga 
i nyhetsflödet. Hur mycket styr de egentligen själva av urval och innehåll? Och vad menar de 
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egentligen när de säger nyheter? I kommande undersökningar ska vi använda kvalitativa metoder 
för att få en bättre bild av hur det faktiskt ser ut, avslutade Alex Amneus. 

Vilka krav ställs på litteraciteten idag? 

Vad händer när text blir ett vidare begrepp än tidigare och ungdomar börjar använda medier på helt 
andra sätt? Det är en frågeställning som intresserar Lisa Adamsson, doktorand vid Göteborgs 
universitet. I sin forskning undersöker hon digital litteracitet, det vill säga hur läsning, skrivning, 
tecken, bilder och berättande kombineras med digitala medier. 

- Den amerikanske medieforskaren Henry Jenkins talar om "konvergenskulturer" där medier 
blandas, gränsen mellan sändare och mottagare suddas ut och digitala användarkulturer tvinnas 
ihop med ett masskulturellt medieutbud. Ett exempel är spridningen av fan fiction på nätet, där 
läsare till exempel skapar nya berättelser om Harry Potter. Det centrala i det här perspektivet är inte 
vad medierna gör med oss, utan vad vi kan göra med medierna. 

Lisa Adamsson 

Lisa Adamsson menar att det är viktigt att bli medveten om att litteraciteten förändras av 
digitaliseringen och att vi behöver fundera på vad utvecklingen innebär för skolan. 

Blir viktigare kritiskt granska 

I dagens digitala medievardag blir det allt viktigare att kunna avgöra vilken information som går att 
lita på. Är det en trovärdig källa eller handlar det istället om vilseledande propaganda? Alma 
Kastlander, projektledare på Statens medieråd, resonerade kring detta. 

- Vi föds inte med ett kritiskt förhållningssätt, utan det är något som vi måste lära oss. I ett samhälle 
som präglas av informationsöverflöd är det kanske viktigare än någonsin att kunna sålla och förhålla 
sig kritisk. 

Alma Kastlander hänvisade bland annat till Framtidskommissionen, som i sin slutrapport i våras 
identifierade en ny digital klyfta i samhället. Den går mellan de som kan och de som inte kan 
hantera och analysera information på ett kritiskt sätt. Det nya medielandskapet ställer stora krav på 
den enskildes förmåga att bedöma källans trovärdighet och informationens sanningshalt. Om vi inte 
lyckas överbrygga klyftan, finns det på sikt en stor risk för att den kan hota demokratin, menade 
Alma Kastlander. 

Nya roller för biblioteken 

Bibliotek med vuxenförbud 

Amanda Stenberg från Tio Tretton, berättade om den fasta biblioteksverksamheten för tio- till 
trettonåringar på Kulturhuset i Stockholm. Här står berättelsen i centrum, oavsett form och medium. 
Allt arbete fokuserar på besökarnas behov, intressen och möjligheter och man letar tillsammans 
med barnen ständigt efter nya vägar. Och ingen över tretton år har tillträde, förutom personalen. 

Tillsammans med CoderDojo, som är en rörelse för att lära unga programmera, arrangerar man 
spelprogrammeringsverkstad en gång i veckan. Studenter från Musikhögskolan kommer 
regelbundet och visar barnen hur man kan spela på till exempel bananer och äpplen genom att 
koppla dem till datorn via kretskort. 

- Det är lite av en överraskning att se hur mycket barnen leker om de bara får rätt förutsättningar. Vi 
har inte någon uttalad it-inriktning, utan det viktiga är att utgår från vad man vill göra och att se vilka 
verktyg och metoder som passar bäst. Här går analogt och digitalt in i vartannat! 

Digitala boksamtal för femmor 

Sofia Malmberg, som är skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm, samarbetar 
med en it-pedagog och en klasslärare för att föra in digitala medier och nya arbetssätt i 
undervisningen. Tillsammans driver de det ämnesöverskridande projektet Digitala boksamtal, som 
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vänder sig till elever i årskurs fem. Projektet innehåller två parallella spår. I det ena spåret läser 
eleverna en gemensam bok som de sedan diskuterar och reflekterar kring på en blogg. 

- Bloggen blir klassens sätt att skapa sammanhang i bokläsandet och att få en djupare förståelse av 
innehållet. Eleverna får olika frågor och tanken är att alla ska ges möjlighet att utrycka sina tankar 
och funderingar. En positiv bieffekt är att elever som inte tidigare tagit plats i klassrummet ges 
utrymme att skapa en identitet och att göra sin röst hörd. 

I det andra spåret, Bokens väg, undersöker man tillsammans hur produktion, distribution och 
läsning av böcker har förändrats genom historien. Studiebesök till tryckeri och förlag och 
dramatiseringar av olika historiska perioder konkretiserar och levandegör undervisningen. 

- Det här sättet att arbeta främjar måluppfyllelsen och det räcker för att motivera rektor och lärare. 
En annan fördel är att det finns ett utvecklat koncept med handledning, så det är många som vill 
prova det här sättet att undervisa. 

Podcasting som redovisningsform 

Sofie Nilsson, som är skolbibliotekarie på Blackebergs gymnasium, arbetar aktivt för att 
skolbiblioteket verkligen ska fungera som en pedagogisk verksamhet på skolan. Ett projekt handlar 
om podcasting. 

- Men varför ska man arbeta med podcasting i skolan? I styrdokumentens examensmål står att 
eleverna ska lära sig använda digitala verktyg och medier som kommunikationsmedel, så det finns 
egentligen ingen tvekan. Podcasting kan vara ett alternativ för elever som inte vill stå och redovisa 
inför klassen, men det är också ett viktigt uttrycksmedel som det kan vara bra att känna till och att 
kunna använda. 

"Murder by poison" är ett annat projekt och här handlar det om ett samarbete mellan kemi och 
engelska. Tanken är att ge naturvetenskapen en plats i biblioteket genom ämnesöverskridande 
samarbete. Eleverna läser romaner som har giftmord som ingrediens i handlingen. De identifierar 
vilket gift som det rör sig om och på kemin fördjupar de sig i giftets egenskaper och vilken dos som 
är dödlig. Eleverna tar också reda på om dödsorsaken i romanen verkligen är rimlig och om det 
finns något botemedel mot giftet. Examinationen sker på engelska, i form av en podcast. 

- Lärare och elever på skolan tycker att arbetsformen är rolig och den är förankrad hos rektor och i 
styrdokumenten, avslutade Sofie Nilsson. 

Avslutande panelsamtal 

Dagen i Västerås avslutades med ett panelsamtal, lett av Ewa Thorslund, där man bland annat lyfte 
fram vad som varit viktigast under dagen. 

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie vid Länsbiblioteket i Örebro län, betonade att det som sagts under 
dagen inte handlar om framtiden, utan om dagens samhälle. 

- Inget vi sett idag är egentligen nytt. Sociala medier är inte framtiden, de finns redan och utvecklas 
hela tiden. Vi befinner oss mitt i ett medialt skifte, och det betyder att vi behöver omdefiniera 
begrepp som bibliotek, böcker, journalistik och författare. Vad betyder de idag? 

Lisa Adamsson tyckte att vi ska låta oss svepas med av utvecklingen och låta barn och unga vara 
medskapande och delaktiga i allt som sker. Hon tyckte att skulle fundera på hur skriftspråket 
förändras av den digitala utvecklingen. 

- Sök på fan fiction i Google och få en bild av hur det skönlitterära berättandet förändras och hur 
tidigare självklara gränser börjar suddas ut. 

När det gäller bibliotekens roll så menade Amanda Stenberg att biblioteksbesökarna behöver bli 
mer involverade i planeringen av verksamheten. Lisa Aström, gymnasiebibliotekarie i Uppsala, 
framhöll å sin sida biblioteket som en arena där medborgaren kan få information från olika håll och 
ur olika perspektiv. 

- Där ska inte bara finnas det som medier och politiker väljer att lyfta fram, utan det ska gå att få 
tillgång till mer svårfunna källor. 

Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket, tog upp hur bibliotekariens yrkesroll förändras. 

- Självförtroendet har betydelse för yrkesrollen och för förmågan att hantera snabba förändringar. Vi 
befinner oss fortfarande i internets barndom och ingen kan allt. Därför är det viktigt alt våga fråga. 
Man behöver inte kunna allt om teknik för att hjälpa barn och elever att bli medvetna och kritiska it
användare. 

2013-12-13 J Text och bild: Stefan Pålsson 
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Motion nätmobbning Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

Miljöpartiet menar att problemet med näthat och mobbning måste synliggöras på skolorna. Som 
ett led i detta föreslår vi att man genomför ett utbildningsprogram för berörd personal och 
föräldrar samt att man undersöker möjligheten att införa en funktion där de utsattas behov av 
stöd på nätet fångas upp. 

Många ungdomar drar sig för att vända sig till en vuxen för man är rädd för att bli missförstådd 
och orolig för att problemen ska eskalera. Idag är många föräldrar ovetande om vad som sker på ( 
nätet och saknar ibland en fungerande kommunikation med barnen om detta. Ofta får barnet 
rådet att man inte ska bry sig och att det kommer bli bättre. Miljöpartiet menar att sl<olorna kan bli 
bättre på att möta elever med dessa problem på deras egen arena. Vi föreslår därför att man 
inrättar en funktion som är nätbaserad, dit man kan höra av sig och få professionellt stöd, 
(kuratorer, mm) utan att behöva ta personlig kontakt. Detta leder förhoppningsvis till att man 
synliggör och fångar upp de problem som vi vet förekommer. 

Många skolor brottas idag med problem och elevkonflikter som är relaterade till sociala medier 
och digital kommunikation. Ibland händer det i skolan, ibland på fritiden och ofta "llänger det ihop" 
då elevernas skoltid och fritid "går i varandra". Då är det svårt att dra gränsen för skolans ansvar 
enligt skollag mm. Ett stoti mörkertal finns idag vad gäller det elever och andra får ta emot på 
nätet i form av hat, kränkningar och rena hot. Sällan talar eleverna själva om vad de rål<at ut för,· 
och än mer sällan vidtas åtgärder i form av tex en polisanmälan . Mobbning och utsatthet på 
internet har ofta en koppling till situationen i skolan eller i klassen, det är därför av största vikt att 
skolan kan tillhandahålla en säker och anonym stödfunktion för de elever som känner sig utsatta. 

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att låta berörd skolpersonal genomföra en utbildning som stöd för att hantera 
kränkningar och mobbning på internet. 

att sta1ta ett utbildningsprogram för föräldrar till barn redan i förskoleålder som syftar 
till att ge bättre verktyg i relation till barnen kring frågor vad som händer på nätet. 

att undersöka möjligheten att införa en nätbaserad stödfunktion för elever som känner 
s ig kränkta eller hotade. 
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2015-02-25 

KF § 31 dnr. KS 1393/14-350 

Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg från 
Ranviksterrassen till centrala Båstad 

18 

Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga en gång- och 
cykelväg skild från biltrafik från Ranviksterrassen till centrala Båstad. 
I förslaget anges två alternativa vägar, längs Karstorpsvägen till Ängelholms
vägen eller genom ett skogsparti från Tors väg till Trädgårdsvägen. Syftet är att 
öka trafiksäkerheten, främst för de oskyddade trafikanterna, och gynna 
miljön i centrala Båstad. 

Inkommet medborgarförslag 2014-09-28. 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 2015-01-02. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. 

Även Allan Sunnergren (MP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till att frågan om gång- och cykelväg längs Karstorpsvägen 
redan hanteras i kommunens processer beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

Justerandes si naturer 
I<S/nämnd I<F Utdrags bestyrkande 
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Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS1393/14-350 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och Service 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag, Gång- och cykelväg från Ranviksterrassen till centrala Båstad 
Kartbilaga, alternativa sträckningar mellan Tors väg och centrala Båstad 
Plankarta, detaljplan för Båstad 109:330 m.fl. (Hasselbacken nedre) 
Illustrationskarta, detaljplan för Båstad 109:330 m.fl. (Hasselbacken nedre) 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnad, planavdelningen 

Gång- och cykelväg från Ranviksterrassen till centrala Båstad 

Bakgrund 

1 (2) 

Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga en gång- och cykelväg skild 
från biltrafik från Ranviksterrassen till centrala Båstad. I förslaget anges två alternativa vägar, 
längs Karstorpsvägen till Ängelholmsvägen eller genom ett skogsparti från Tors väg till 
Trädgårdsvägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten, främst för de oskyddade trafikanterna, och 
gynna miljön i centrala Båstad. 

Aktuellt 
Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringsordning för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. Sträckan längs Karstorpsvägen finns med i prioriteringsordningen. Det finns en 
beslutad detaljplan för fastigheten Båstad 109:330 m.fl (nedre hasselbacken). I detaljplanen är 
en gång- och cykelväg planlagd som kommer att förbinda Ängelholmsvägen med 
Karstorpsvägen, öster om Tors väg. Utöver detta finns en pågående planprocess för fastigheten 
Båstad 109:212 m.fl. (Övre Hasselbacken) där det i dagsläget är planerat för en gång- och 
cykelväg mellan Tors väg och Trädgårdsvägen. 

Övervägande/framtid 
Karstorpsvägen är en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Bedömningen och möjligheten 
att kunna anlägga en cykelväg längs Karstorpsvägen är ett beslut som Trafikverket måst.e ta. 
Båstads kommun kommer fortsättningsvis att jobba utefter den politiskt beslutade 
prioriteringsordningen för utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

150102\fel! talet l<an Inte r epresenteras i angivet 7~y' f 1 C Y 



Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Med anledning av att medborgarförslaget redan hanteras i kommunens processer avslås 
medborgarförslaget. 

Båstad 2015-01-02 

d2-
~s~n 
Trafik- och gautingenjör 
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PlANBESTÄMMELSER 
Föllandc göllcr Inom omrödcn med ncdomlöcndc bcrccknlngor. Bcs1ömmc:l!cr utan .sör!klld bc1ccknlng 

~ :L c ~~ o•ll:' loom hdo plooom<6dot. Eodoo oogl>00 o"'öodolog o<h "llo<mo!og 6< 11116100. 

. ~-~-Plonomr6dctsgr6ns I ~ GRANSBETECKNINGAR 

'"- ---~~?~v0~:_~~~l-··-~~~~o~~:;:~~ns 
-~-,_,--=-,~~11~-Admioi•l<oll•g<ll"' 
• flAIJ!l ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

r - \ Allmanna plolser 
\ '!i~\ 1 IBil2Dimml Trafik mct!cn omr6don 
\ ~lokol!roflk r \ \ _I ~Omrlldc:förlokalgota lformovscrpcn!lnvögochvöndplatsmcd1lllhörondcstödmurar. 

\ -~~: Plonterlngoroch fOrdröjnlngsmogasln fördogvotlcn fli r flnnos. 
·l~·~::;;-=1 c::m'CJGOngvög 
!""'-;-~- c:::mim:::::::J Noturomrlido. GOng- och cykclv8gor somt fördrölnlngsmogosln för dagvolten för llnno1. 
I 1 ")>< ' K.orlo,,mmk 
I \ I l c:::::::::B::::Boslödcr 

" 1 c::c::::JTeknlsk onlöggn!ng 
lt~ , : UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 

Oogvotten sko omhöndertos enlrgt principerna I Oogvot1enutrcdnlng doterod 2013-02-20 och 
~ Rlskbedömning dorcrod 2011-01 -18. 
[ Bilporlccringsplotscr f6r endast anordnas p6 lölo ytor. Oogvoltnct därifr6n m6stc renas föro Infiltration eller 
1 föras ut ur vollenskyddsomr6del. 

ge G6ng- och cykelvag sko finnas. 
n1 Vcgetollonen sko bibeh611cn. 
n2 Tröd med en slomomkrets p6 mlnsl 80 cm sko bevaras s6 l6ngt möjligt. 
n:1 Stenar fr6n gommol husgrund sko bcvoros. 
n.t Skydd:stöngscl eller motsvarande sko finnas mot dogvoltenmogosin. 

perker1ng Porker1ngsplots för bilor 16r finnas . 
c:z:::i -- • UTNYTTJANDEGRAD 

"'~ e, DllO Fastighet f6r Inte styckas mindre ön angivet antal m7. 
eioo S!l>rsto tlllötna byggnodsoreo pcrfostlghet I m7• 

eooo Stl>rsto t11l6!no bruttoarea I m'. 
2l ®= , BEGRÄNSNINGAR AV KVARTERSMARKENS BEBYGGANDE 

•(-:.-,.·.:::.:.· ... ··'-''-"'·M.:.1Morkenförlntebcbyggas. 

!
'~ MorkenfOrcndastbcbyggosmeduthusochgoroge. 
~Marken fl!runderbyggosmed garage. 

1Z1 El .läl ' U Marken ,ko vore t!Ugöngllg för cllmön undcrlord!sk !cdn!ng. 

··~~l-/l, ~ ~~~:~ ::: ;o6!0t~l;~~~~~~l~öl~~~~~~;omhc!sonlöggnlng. 
' · ·· .... ~ 1 KVARTERS/v\ARKENS ANORDNANDE 

cc:i \ ' Dogvotten sko omhönder1as enligt principerna l OogvoUenulredning daterad 2013-02-20 och 
IZ1 \ Rlskbed6mnlng daterad 2011-01-18. ~ Bllporkeringsplotscr för endast anordnas pa lf!to ytor, Dagvaltne! dörlfr6n m6sle renas före lnllhro!!on eller 
~ föres ul urvottenskyddsomrödel. 

~
C:C ,e---e--fKörbor utlor1 för ej anordnas. 1,0 m hög bullerskörm eller s!ödmur sko finnes mol gala. 

+00,D Föreskriven höjd över hovet (enligt RHOO). 
, BYGGNADERS PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 

g
~ . frll Huvudbyggnad 'ko uppföras minst 4,0 m fr6n m5rmslo lomtgröns. 

tzl par Huvudbyggnader sko sommonbyggos lv6 och lv6 I gemensam lomtgrtins. 
I, U Högsta onlol v6ningor. 

~. -<G> Högslo U!l6tno nDCkhö[d I meter för huvvclbyggnod . 

. ~ ~ Högs!o tillO!no nockhöjd l meter 6verhove1 (enligt RH 00) lör huvudbyggnad. 

~ -~ ~· ~ Högsta UllO!no byggnodshö[d I meter över hovel (enllgl RH 00) för hvvudbyggncd. 
-~~- ~ Vid pulpettok m6ts byggnodshö]dcn tl!l takets lögslo sido. 

~ 
,.&L Störslo Ull6tno loklutnlng I grader, 

Vi Suterröngv6nlng för anordnas utöver ong!vct högste ontol v6nJngor 
« V2 Byggnader 'ko utformas med sörskUd hänsyn 1111 de! vbuelh könsliga läDel och förgsöt!os 

b Endast köllorlöso hus. ~ 
uHlr6n de principer som anges I planbeskrivningen. 

~ 
n• Skydduröngscl eller motsvarande sko finnas mot dagvattenmagasin. 

Tok- och losodmotcriol sko vore lcke-refiektcrondc. 

~ Byggood•lokol•ko 6lgOro0< •koll wdlo• •• oll l<ollkb"ll" ol ö.,e.lig" göllood< dkllioi"· 

För ulhus och garage ör högsta byggnodshöjd 3,0 m och högs!o lotolhö]d 4,0 m. 
Uth~ och garage sko sommonbyggos I tomtgr6ns eller placeras minst 1,0 m frön tomtgrön=. 

\_ Byggnad skall uppföras I rodonsöker1 ulföronda. 

I~ ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Kommunen öt huvudman för oUmön plotsmorlc. 

: Bygglov f6r ej ges fö rrön nödtdlndlgo morkundersökningor och saneringar gjor1s cnllgl T eknlsk PM, 
' Ml1[öleknisk moricundersökning dolerod 2007 -12-21. 
~ Genomförandetiden ör tlo 6r frön den dog planen vinner logo kraft. 
- Avvikelser frön denna pion. som fanns nör pionen vann logo kraft, sko in!e ulgöro hinder för nye bygglov. 

r~~ PlanomrOdet kon komma 011 omfattas av skyddsbcs1ömmelscr för vo!lcn11lkt ldrot!splot:en. Nödvöndlgo llllstönd 

1
1 mös!els6follflnno:vldcKplootcring . 

-.r I ~w 1-- a From 1111 den dog dö nytt vo!lenskyddsomri5de lörvattentökl ldrolt:p!olsen vunnit logo kraft sko oll 
.,, ~ byggnotlon, schoklnlng och större morkorbelen föllo rekommcndo!lancmo I Rlskbcdömnlng dolerod 

2011-01-18. 
_ __ , -------- lllu:!rollonslln[c 

, .~'JP'{ll;Jl!/1. ' ..,,,,,.i;;,,, ll lustrollonstclfi 

""\'1"J:[: ANTAGANOEHANDLING DEnkelt plonförlarondc 181Nonnoh planförlorande 

•-~~V. Detoliplon för 

~~~::;-:,;~""" Båstad 109:330 m.fl. 
Ploo,...wnlllllocla lrol~ i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Uppröttad pi5 plonovdclningcn 2013-10-28 

T~~·t~~ ·H~i~~d~;/ ·K~.ri~' Stenhalm 
Plonorldlekt 
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Båstad 2014-09-28 

Båstads kommun 

Medborgarförslag 

Förslag: 
Att Båstads kommun anlägger en gång- och cykelväg, skild från biltrafiken, 
från Ranviksterrassen ner mot centrala Båstad, antingen genom 
skogspartiet från Tors väg fram till Trädgårdsvägen eller längs 
Karstorpsvägen till Ängelholmsvägen. 

Syfte: 
Att öka trafiksäkerheten och gynna miljön i centrala Båstad. Förslaget är 
ägnat att eliminera uppenbara risker för oskyddade trafikanter längs 
Karstorpsvägen och minska bilberoendet i ett område med 82 centralt 
belägna fastigheter i Båstads tätort samt därtill ett stort antal ytterligare 
fastigheter längs Karstorpsvägen. 

Beskrivning: 
Ranviksterrassen i sydvästra delen av Båstads tätort omfattar 82 
enfamiljsvillor och parhus, vid gatorna Tors väg, Friggas väg, Heimdalls 
väg, Odens väg, Lokes väg och Breidablicksvägen. 

Problem: 
Boende på Ranviksterrassen är idag, för att ta sig till centrum, hänvisade 
till att trafikera Karstorpsvägen, som är smal, kurvig och helt i avsaknad 
av vägrenar. Vägen är hårt trafikerad av både lätt och tung trafik och 
sikten är skymd. Därtill är den regelmässigt drabbad av höga hastigheter. 
70-begränsningen i den södra delen ner mot tätortsskyltarna är i sig 
orimligt generös och därtill är hastigheterna ofta högre. Från 40-skyltarna 
och nedåt är hastigheterna också i praktiken oftast betydligt högre, trots att 
sikten är skymd. Vid möten mellan fordon finns ingen plats för oskyddade 
trafikanter. Många kritiska situationer uppstår. 

Reflektion: 
Som så ofta frågas i liknande sammanhang: Ska det behöva inträffa 
trafikolyckor med personskador eller rent av dödsfall för att säkerheten 
ska förbättras? Många promenerar idag, går med barnvagn och små barn 
eller cyklar den aktuella sträckan av Karstorpsvägen. De oskyddade 

1 



trafikanterna utsätter sig för mycket stora risker, många förstår heller inte 
vilka situationer mötande fordon, ofta i hög fart, hamnar. 

Potential: 
Anläggandet av en säker, från biltrafiken skild gång- och cykelväg från 
Ranviksterrassen till Trädgårdsgatan alternativt Ängelholmsvägen skulle 
dramatiskt ökat trafiksäkerheten och kraftigt öka de boendes motivation 
för att allt oftare ställa bilen och transportera sig per fot eller cykel till 
centrum, till gagn för såväl miljön som för säkerheten och hälsan. 

Möjligheter: 
Marktillgången vid sidan av Karstorpsvägen är starkt begränsad. Ett 
alternativ skulle vara att anlägga en belyst gång- och cykelväg genom 
skogen mellan Tors väg och Trädgårdsgatan, en sträcka på blott cirka 200 
meter. Skogspartiet består mest av sly och ungskog som lätt kan röjas. 
Redan i dag finns en smal upptrampad stig genom skogen, men den är vare 
sig trygg/upplyst eller gångbar när höstlöv eller snö täcker marken. 

Jämförelse: 
Ranviksterrassen ligger i stadsplanerat område blott 800 meter fågelvägen 
från korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen nära Kommunhuset. Inget 
annat bostadsområde i centrala Båstad med den närheten till 
Köpmansgatan saknar idag säker gångväg till centrum. Det kan gälla 
Stallvägen, Kungsbersvägen, Roxmansvägen i Malen eller i väster, Ludvig 
Nobels Alle. 

Gösta Löfström 
Friggas väg 14 
269 37 Båstad 

0707 - 290090 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

§ 32 dnr. KS 834/14-350 

Svar på medborgarförslag - Cykelvägar i och omkring 
Västra Karup 

Blad 

19 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag från Västra Karups byaråd, bilaga 1, 
( om cykelvägar i och omkring Västra Karup. I förslaget ges synpunkter på två 

sträckningar för framtida cykelvägar som berör Västra Karup. Dessa är Grevie
Västra Karup och Västra Karup-Hov. Utöver detta ges ett förslag på 
utformningen av en cykelbana längs Glimmingevägen. 

( Underlag till beslutet Medborgarförslag inkommet 2014-05-27. 

Yrkande 

Beslut 

( 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson, daterad 2015-01-02. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-28, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-02-11, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. 

Även Anders Gunnarsson (C), Ingrid Edgarsdotter (KD) och Åsa Ragnarsson (M) 
yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Medborgarförslaget ligger i linje med kommunens cykelstrategi och 
finns upptagna i cykel planen, varför kommunen i takt med ekonomi 
och Trafikverkets planer kommer att förverkliga cykel planen och 
därmed även medborgarförslagets upptagna cykelvägar. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ 11 (Cl 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-02 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 834/14-350 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Västra Karups byaråd 
Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag, Cykelvägar i och omkring Västra Karup 

Cykelvägar i och omkring Västra Karup 

Bakgrund 
Det har inkommit ett medborgarförslag från Västra Karups byaråd, bilaga 1, om cykelvägar i 
och omkring Västra Karup. I förslaget ges synpunkter på två sträckningar för framtida 
cykelvägar som berör Västra Karup. Dessa är Grevie-Västra Karup och Västra Karup-Hov. 
Utöver detta ges ett förslag på utformningen av en cykelbana längs Glimmingevägen. 

Aktuellt 

1 (1) 

Båstads kommun har en politiskt beslutad prioriteringordning för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. De ovan nämnda sträckorna finns med i prioriteringsordningen. Sträckan Grevie
Västra Karup finns med i Region Skånes cykelvägplan för perioden 2014-2025. Västra Karups 
byaråd föreslår att en cykelbana längs Glimmingevägen anläggs längs befintlig väg, som då 
smalnas av. Syftet är att detta skulle bidra till sänkta hastigheter längs vägen för att främja 
trafiksäkerheten. 

Övervägande/framtid 
Medborgarförslaget lämnar synpunkter på de sträckor som Båstads kommun redan hanterat i 
tidigare utredningar och dialoger med Trafikverket. Båstads kommun kommer fortsättningsvis 
att jobba utefter prioriteringordningen för utbyggnad av gång- och cykelvägar i sin dialog med 
Trafikverket och Region Skåne. Glimmingevägen är en statlig väg där Trafikverket är 
väghållare. Bedömningen och möjligheten att kunna anlägga en cykelväg i och längs befintlig 
vägbana, och i sin tur smalna av vägen är i detta fall ett beslut som Trafikverket måste ta. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige att inte bifalla 
medborgarförslaget om cykelvägar i och omkring Västra Karup. 

Båstad 2015-01-02 

~:;;? 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 

150102\fel!taletl<aninte representeras i angivetfork 11 c~ 



Medborgarförslag 

Cykelvägar i och omkting Västra Ka1·up 

Df-\0 I /-\Uw t"\UIVJIVIUl\I 
l<ommunstvrelsen 

20111 -05- 2 7 
onrö..~o .j/.! .~. ::Qs.J ... 

Västra Karups byaråd med kontaktperson J osefine Nygren, Birgit Nilssons väg 189, 
26994 Båstad (tele: 0431-360018) lämnar ett medborgarförslag angående cykelvägar 
i och omkring Västra Karup. 

Cykelväg Grevie-Västra Ka1up 
Vi stödjer trafikverkets syn på att det är viktigt med en cykelväg mellan Grevie och 
Västra Karup. Med en sådan cykelväg kommer Västra Kamps-bor på ett säkert sätt 
kunna ta sig med cykel till arbetsplatser i Grevie och Förslöv och till den nya 
pågatågsstationen utanför Förslöv. Idrottsföreningarna i Grevie, Västra Karup och 
Torekov samarbetar numera med ungdomsverksamheten genom det gemensamma 
laget Bjäre United. Cykelväg mellan Grevie och Västra Karup skulle göra det 
möjligt för ungdomama att på ett säkert sätt ta sig till fotbollsträning och matcher 
på de olika orterna samt träffa nyfunna kompisar. I det fall kommunen beslutar att 
göra en gemensam skola för Grevie, Västra Karup och T orekov är det återigen 
viktigt att skapa möjligheter för bamen att cykla mellan byru.na till skolan och till 
varandra. 

Cykelväg på Glimmingevägen (från gamla affären till idrottsplatsen) 
Enligt kommunens prioriteringslista för cykelvägar är en gång- och cykelväg på 
Glimmingevägen starkt prioriterad. Vårt förslag är att en sådan anläggs längs 
befintlig väg, som då smalnas av. Detta skulle göra det möjligt för bru.n och 
föräldrar att på ett säke1t sätt ta sig till och från skolan, bygdegården och 
idrottsplatsen. Dessutom ä.r förhopp:ninge:n att en smalare bilväg skulle bidra till 
sänkta hastigheter på Glimmingevägen vilket skulle vara positivt för trygghet och 
boendemiljö längs vägen och främja säkrare passage över vägen till befintliga och 
pågående nybyggen av bostäder längs vägens södra sida. Trafikverkets mätningar 
2012 utanför Västra Ka1ups skola visade att 1600 fordon passerar på en dag och 
utav dessa håller 20% hastighetsbegränsningen, 60% kör mellan 30-60 km/h och 
20% kör i en hastighet över 60 km/h. Enligt NTF ä.r risken att dödas om man blir 
påkörd av en bil endast 10 % vid 30km/h men hela 70 % vid hastigheten 55km/h. 
Därtill skall läggas att risken för kollision och dödligt utfall ökar då det rör sig om 
barn. 

Cykelväg Västra Karup- Hov 
Västra Kamps by är sammanflätad med Hov och det finns ett stort värde för 
boende i såväl Västra Kru.up som Hov att på ett säkert sätt transportera sig fots och 
med cykel meUan byarna. En cykelväg mellan Västra Karup och Hov ligget på plats 
4 på kommunens prioriteringslista över cykelvägar och är mycket efterfrågad av de 
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boende i närområdet för skola, pendling, fritidsliv, umgänge och rekreation. Vi ser 
en fortsättning av cykelväg till Hov från Västra Kaiup som ett naturligt steg att ta 
för att förbinda alla kommunens orter med gång- och cykelvägar. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 

KF § 33 dnr. KS 298/15-315 

Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för 
slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken-Kattvik 

20 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige gav 2014-02-26 Beredningen för tillväxt och samhälls
byggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan för 
Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det 
politiska processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda 
verksamhetsområden. I programskedet skulle kommunens politiska 
viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas förutsättningar. Uppdraget 
var 2014-12-31, då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. Kommun
fullmäktiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att 
slutföra programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. 

Yrkanden Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Matte (M): 

Proposition 

Omröstning 

Utskott/presidium 

Ärendet återremitteras till förvaltningen för att belysa ärendets fortsatta 
handläggning och beslutsgång, där tjänstemännen och kommunstyrelsen 
har ansvaret för hur ärendet bereds inför antagande. 

Håkan Mörnstad (BP), Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till liggande förslag från kommunfullmäktiges presidium. 

Även Sonia Larsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet 
idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska avgöra ärendet 
idag. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 13 Nej-röster, samt 3 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Då det 
krävdes minst 14 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige kan bifalla liggande förslag 
från kommunfullmäktiges presidium. 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

lh 11 c_4 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

KF 2015-02-25 
Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

Forts. Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för 
slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken-Kattvik 

KF § 33 

Kommunfullmäktige beslutar: 
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1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 

2. Uppdrags beskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga 
beredningen ska upp för beslut på fullmäktigesammanträdet 2015-03-25. 

Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Folkpartiet 
och Moderaterna. 

J usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 11 Cct 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
2015-02-17 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av 
program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

I januari 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken
Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Den fördjupade översikts
planen skulle särskilt beakta de frågeställningar som Länsstyrelsen belyst i sitt gransknings
yttrande över den nuvarande planen. Kommunfullmäktige gav 2014-02-26 Beredningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken-Kattvik. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick det politiska 
processansvaret för framtagandet i samarbete med berörda verksamhetsområden. 
I programskedet skulle kommunens politiska viljeriktning utarbetas, baserad på platsernas 
förutsättningar. Uppdraget var 2014-12-31, då beredningen upplöstes, ännu ej slutfört. 

Kommunfullmäktiges presidium anser att en tillfällig beredning ska få uppdraget att slutföra 
programmet för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. Uppdragsbeskrivningen och 
sammansättningen av den tillfälliga beredningen bör godkännas på nästa fullmäktigemöte. 
Den tillfälliga beredningen kommer då att föreslås bestå av fem ledamöter och lika många 
ersättare, samt föreslås arbeta aktivt med uppdraget under perioden 2015-04-30 -
2015-05-31. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. En tillfällig beredning inrättas för slutförande av program för ny fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 

2. Uppdragsbeskrivningen och sammansättningen av den tillfälliga beredningen 
ska upp för beslut på fullmäktigesammanträdet 2015-03-25. 

Båstad enligt ovan 

Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande i KF 

Ann-Marie Johnsson (C) 
1:e v.ordf. i KF 

Ann-Margret Kjellberg (S) 
2:e v.ordf. i KF 
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IRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-25 

§ 34 dnr: KS 167 /15-903 

Avsägelse av uppdrag-Ann Philipson (SD) 

Ärendebeskrivning Ann Philipson (SO) avsäger sig följande politiska uppdrag: 

Blad 
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- Ersättare i kommunfullmäktige, numera ledamot på Mattias Philipsons plats. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Ny sammanräkning för Sverigedemokraterna begärs hos 
Länsstyrelsen i Skåne. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

~11 CCc 

Utdrags bestyrkande 
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1XiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-02-25 

KF § 35 dnr. KS 1642/14-903 

Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att förrätta val av fyra stycken huvudmän i 
Sparbanksstiftelsen Gripen. 

Föredragande Valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) är föredragande. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande personer utses till huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen 

Blad 
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för tiden från stämman 2015 fram till och med ordinarie stämma 2019: 

Jan Ahlström (M) 

Göran Klang (S) 

Daniel Nilsson (C) 

Inge Henriksson (BP) 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

-~ 11 CC( 
V 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 36 dnr: KS 275/15-600 

Fråga från Göran Klang (S) - Ensamkommande flyktingbarn 
som försvinner från HVB-hem 

24 

Fråga inlämnad av Göran Klang (S) angående ensamkommande flyktingbarn 
som försvinner från HVB-hem. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 11 cei 
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~-: ~ / . Id k t · __ ,. .. - soc1a emo ra erna 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

BÅSTADS KOMMUN 

. 2015 -02- 2 3 

Dnry" '"~·~~ ... ~, ·;;.:GptJ 7/ .> 1- ;/. . . ....... 
r.~ ~ ........ . . 

( De senaste dagarna har det framkommit uppgifter i pressen att ensamkommande flykting
barn försvinner från de HVB-hem där de bor. Har detta förekommit i Båstad och vad har vi 
för beredskap om det händer här? 

Båstad den 22 februari 2015 

r~i v '- /c1rJ~I) t 
Göran Klang {s) 

( 

( 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-02-25 

KF § 37 dnr: KS 276/15-500 

Fråga från Göran Klang (S) 
-Återvinningsanläggningen i Svenstad 

Fråga inlämnad av Göran Klang (S) angående återvinningsanläggningen 
i Svenstad. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

j usterandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

vX 11 cq 



~il, 
~, - socialdemokraterna 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -02- 2 3 

~13· ····· i·/J ·· ·····~····· J~ .~ ... 1171-.S. ~ .5 .. C?. 9. . 

( Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

( 

( 

( 

16 maj -2011 blev min motion om Svenstad instämlad på kommunen . 

Jag undrar vad kommer att hända med den? Det är verkligen en skam fläck när man besöker 
anläggningen". Konstigt att det någon som kör dit. Personalen som jobbar där försöker hålla 
den ren och färdbar. Skall frågan om Svenstad fortsätta att vara en följetong. Vad har kom
munalrådet för planer för anläggningen. 

Båstad den 22 februari 2015 

CJ:i"', l ldow: -1 _ 
Göran Klang (S) 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 38 dnr: KS 65/15-903 

Besluts logg för kommunfullmäktige 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas, över 
de fattade fullmäktige beslut som ska verkställas, har bordlagts eller åter
remitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagd redovisning, daterad 2015-02-17, godkänns. 

justerandes signaturer 
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KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

t>h--11 c~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

2015-02-17 
Dnr: KS 65 /15-903 

Uppdrag/ärenden: 

-· ·- ,--... --
1 (5) 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 2015 

Bes1lutsinstarrs, ~atum I G>nr . Beskrivning av uppdraget -- - - I Ansvarig I Status (*1') - - - · - j THl'Kr- ~ 
,. ·1 I . "" < - h - - - -,,___ ""'f I (*2) I oc "'paragra~ __ , ~ _ ·~ _ _ ____ ~·~~ ~ ~~ 

§ 139, KF 2012-06-27 235/11 Programmet antaget av KF 2012-06-27. KLK, Miljö- Programmet ska ses över, utvärderas och Maj 2016 
Miljöprogram 2012-2020 strategen revideras under 2016. 
§ 25, KF 2013-02-27 318/11 Programmet antaget av KF 2013-02-27. Samhälls- Programmet ska ses över, utvärderas och Juni 2015 
Program för folkhälsa, trygghet skydd revideras under 2015. 
och säkerhet 2013-2020 
§ 60, KF 2013-03-27 236/11 Programmet antaget av KF 2013-03-27. Vård & Programmet ska ses över, utvärderas och Sept. 2016 
Vård- och omsorgsprogram omsorg revideras under 2016. 
2013-2020 
§ 172, KF 2013-12-18 1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. Barn & Programmet ska ses över, utvärderas och Nov. 2016 
Skol- och utbildnings- skola, revideras under 2016. 
program 2014-2021 Bildning 

&arbete 
§ 108, KF 2014-06-25 1039 /12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. KLK Kommunfullmäktige genomför en utväraering av Okt. 2016 
Energiprogram 2014-2020 programmet när miljöprogrammet utvärderas 

2016. 
§ 109, KF 2014-06-25 1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Samhälls- Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 2017 
Vindkraftsprogram byggnad programmet under 2017. 
§ 6, KF 2015-01-28 685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Bildning Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 2017 
Kulturprogram för Båstads & arbete programmet under 2017. 
kommun 2015 - 2025 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 
* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt. 

~ (_ Gt 



2 (5) 
Uppdrag/ärenden (forts.): 

Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget 
- - -· . - . 

Ansvarig Status (*1) 
- . rrn KF 

och paragrC!f 
- ('"2) 

" - -- - - - - -

§ 65, KF 2009-04-22 270/09 Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd Teknik& Riktlinjerna kring den ambulerande försäljningen Februari 
Evenemangsområde, yttre och markupplåtelse för evenemangsytor i service regleras i separat författning. Ärendet är delvis 2015 
och inre Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att beroende av ett klargörande i detaljplan, för att 

. - hela eller delar av det inre evenemangsområdet klargöra vilka områden som ska vara evenemangs-,• . 
utarrenderas till annan organisation. områden. Utkast till riktlinjer på försök sommaren 

2014. 
§ 141, KF 2013-10-23 1572/13 För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs Teknik& Utredningen är klar och ligger hos SGU. April 
Delägarinträde i Sydvatten AB att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god . service Förvaltningen planerar att ta upp utredningen som 2015 

kvalitet samt att det kan nå ut till kunderna. ett beslutsärende med start på KSau 2015-02-25. 
Ärendet återremitterades 2013-10-23, då ut-
skickat material inte utgjorde ett fullgott besluts-
underlag. 

- ~ - - ~ /!1 cq 



I c 

Beredningsuppdrag: 3 (5) 

Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status. (*l.) TiUKF 
och paragraf 

. .... 
(*2) 

§ 128, KF 2011-06-22 684/11 Kommunerna ska enligt bostadsförsörjnings- Beredningen Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Dialog om Mars 
Bostadsförsörjningsprogram lagen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. för tillväxt en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 2015 
för Båstads kommun Dessa ska antas av kommunfullmäktige under och sam- Under beredningsarbetets gång har det krävts 

varje mandatperiod. hälls bygg-
en del omtag då lagstiftningen numera ställer nad 
hårdare krav, bland annat på samråd med 
regionala aktörer (Skåne Nordväst, Länsstyrelsen) 

§ 26, KF 2014-02-26 207/14 ÖP:n ska spegla viljan hos den politiska majori- Beredningen Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Dialog om Mars 
Program för ny översiktsplan teten i kommunen och svara upp mot rådande för tillväxt en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 2015 

förutsättningar och kunskaper. Kommun- och sam-
fullmäktige ska därför under varje mandat- hälls bygg-

period avgöra om översiktsplanen är aktuell nad 

eller behöver göras om. Beredningen har fått 
i uppdrag att ta fram ett program för ny ÖP, i 
enlighet med uppdrags beskrivningen. 

§ 27, KF 2014-02-26 208/14 Beredningen får i uppdrag att ta fram ett Beredningen Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Presidiet Feb-mars 
Program för ny fördjupad över- program för ny fördjupad översiktsplan för tillväxt skissar på en fortsättning/nytt uppdrag via en 2015 
siktsplan för N orrviken-Kattvik Norrviken-Kattvik, i enlighet med uppdrags- och sam- tillfällig fullmäktige beredning. 

beskrivningen. hälls bygg-
nad 

§ 174, KF 2013-12-18 226/13 Programmen är underordnade kommunens Beredningen Uppdraget är slutfört, men redovisningen Februari 
Förstudie om kommunens vision, vilket innebär att visionens intentioner för tillväxt återstår. Information till KF 2015-02-25. 2015 
vision återspeglas i programmens inriktning. Det har och sam-

visat sig vara svårt att applicera visionen på hälls bygg-

programmen, och det råder delade meningar nad 

om visionens bärighet. 
§ 79, KF 2014-05-21 425/14 Genom diskussion i beredningen har leda- Demokrati- Uppdragshandlingen är på väg att tas fram. 2015 
Inrättande av ungdomsråd möterna framfört en vilja att öka ungas delak- beredningen 
eller liknande för att öka tighet, för att stärka demokratin och öka 
ungas delaktighet representativiteten i beslutsprocessen. 

~·· 11 



4 (5) 
Motioner: 

Inkommande- Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig; Status (*1) 
"" - - - - •• r· 

Till KF ' ' 

datum --- ~ - S"2) 
2011-05-16 476/11 Motion från (S) - Inrättande av en modem återvinnings- Teknik Ärendet återremitteras i KF 2012-09-26 för att avvakta den Feb. 2015 

central i Svenstad & Service kommande utredningen om lokalisering av återvinningscentral. 
Kommer att hanteras i samband med beslutet om lokalisering 
av återvinningscentralen. 

2012-06-15 1129/12 Motion från (BP): Öppethållande av ungdomsgårdar Teknik Återremiss i KF 2014-11-26. Mars 2015 
i Båstads kommun sommartid & Service Till KS au 2015-02-25. 

2013-10-09 1727 /13 Motion från (MP): Nätmobbning Barn Till KF 2015-02-25 Feb. 2015 
& Skola 

2013-11-14 1868/13 Motion från (S): Vitajobb Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Feb. 2015 
&Arbete 

2013-11-20 1893/13 Motion från (C): Aktiv/servicecentra i Grevie tätort Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Feb. 2015 
&Arbete 

2014-04-23 614/14 Motion från (C): Kommunikationsplan för Båstads KLK Hos förvaltningen för handläggning. Mars 2015 
kommun 

2014-06-26 969/14 Motion från (C): Djur i vård och omsorg Vård& Hos förvaltningen för handläggning. April 2015 
Omsorg 

2014-06-26 970/14 Motion från (C): Demenssjuksköterska Vård& Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 
Omsorg 

2014-09-09 1305/14 Motion från (S): Bostadsförmedling KLK Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 

-- .-.., - /-- 11 C<4 



5 (5) 
Medborgarförslag: 

Inkommande- Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Till KF 
datum (*2) 
2014-01-15 73/14 Medborgarförslag från Helen Hesselbom: Allmänt förbud mot Samhälls- Hos förvaltningen för handläggning. Mars 

fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom skydd 2015 
kommunen. 

2014-02-10 201/14 Medborgarförslag från Mona Löfblad: Öka flyktingmottagandet i Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Mars 
Båstads kommun. &Arbete 2015 

2014-03-03 322/14 Medborgarförslag från Thorsten Hanstål: Förslag på att namnge KLK Till KSau 2015-02-25 Mars 
Båstads nya stadsdel i Hemmeslöv "Bellevue". 2015 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag från Niklas Banck: Upplös vägföreningarna i KLK Hos kommunchefen för handläggning. Oktober 
Båstads kommun. 2015 

2014-04-23 611/14 Medborgarförslag från Cecilia Widen: Barn&Skola Hos förvaltningen för handläggning. Mars 2015 
Ny förskola i Förslöv. 

2014-05-19 775/14 Medborgarförslag från Lars Olefeldt: Dela ut avfallspåsarna S.skydd/NSR/ Till KSau 2015-02-25 Mars 2015 
under juli månad, alternativt att de placeras ut på baksidan av Teknik& 
soptunnorna, för att förhindra inbrott. Service 

2014-05-27 834/14 Medborgarförslag från J osefine Nygren: Teknik Till KF 2015-02-25 Februari 
Cykelvägar i och omkring Västra Karup & Service 2015 

2014-05-27 835/14 Medborgarförslag från J osefine Nygren: Teknik Till KSau 2015-02-25 Mars 2015 
Kommunala tomter i Lindströms backe, Västra Karup & Service 

2014-08-06 1171/14 Medborgarförslag från Per Fredlund: Kommunfullmäktige ska Samhälls- Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 
anta riktlinjer, så att hänsyn tas till miljölagar och riksintressen byggnad, 
vid en detaljplanläe:e:ning KLK 

2014-08-07 1170/14 Medborgarförslag från Anna Matre: Naturistbad Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 
& Service 

2014-09-29 1393/14 Medborgarförslag från Gösta Löfström - Gång- och Teknik Till KF 2015-02-25 Februari 
cykelväg från Ranviksterassen mot centrala Båstad &Service 2015 

2014-10-27 1544/14 Medborgarförslag från Kristoffer Huldt - Återgå till att enbart Teknik Till KSau 2015-02-25 Februari 
förbiuda obehörig motortrafik på Strandpromenaden i Båstad & Service 2015 

2014-11-03 1571/14 Medborgarförslag från Lars Olefeldt - Fi:irtydligande av riktlinjer KLK Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 
som beslutats av kommunfullmäktige 

2014-11-14 1629/14 Medborgarförslag från Bo Sveninge - Allvädersbanor Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Juli 2015 
för friidrott & Service 

2014-11-24 till 1698/14 67 medborgarförslag (från Jonathan Larsson m.fl.) Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i Juli 2015 
2014-12-19 m.fl. ang. Upprustning och modernisering av Örebäcksvallen &Service, samband med översyn av centrumplaneringen. 

Samhälls-
byggnad 

1} 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Utskott/presidium 

2015-02-25 27 

KF § 39 

Delgivningar 

a) . Rapport om elevenkät, november 2014. Dnr: KS 1830/14-600 

b) . Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 
Dnr: KS 186/15-903 

c). Skrivelse angående EU-migranter. Dnr: KS 240/15-600 

d) . Närvaro på kommunkontoret två timmar/ vecka för ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna i kommunfullmäktige 
(Beslut i KS 2015-02-11). Dnr: KS 202/ 15-900 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~~7 (~ - /,,, 
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1J:iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-02-25 

KF § 40 dnr: KS 262/15-903 

Avsägelse av uppdrag- Marie Hron (M) 

Marie Hron (M) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ledamot i Valnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

Ä 11 cc, 
l 

Blad 

28 

Utdrags bestyrkande 
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