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Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

Jonas Persson Follin och Emma Jönsson. Ersättare: Kjell Andersson. 
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Sekreterare 

Ko~=~tad, tisdagen den 31 macs kl. 17.00. 

~ Paragrafer: 41 - 63 
Henrik An ersson 

Ordförande 

Justerande 
Jon 

ANSLAGS BEVIS 

Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-03-25 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

1/4- 23/4 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 

Emma Jönsson 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 25 mars 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

41. Godkännande av dagordningen 

42. Informationsärenden 

43. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

44. Interpellation från Ingela Stefansson (S) - Finansiering av 

friidrottsanläggning/ allväders banor 

45. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) 

- Det ekonomiska läget inom Vård och omsorg 

46. Interpellation från Mats Lundberg (FP) - Praktisk arbetslivsorientering, PRAO 

47. Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 

48. Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

49. Svar på motion från Bjärepartiet 

- Öppethållande av ungdomsgårdar i Båstads kommun 

SO. Svar på medborgarförslag - Namn på Båstads nya stadsdel 

51. Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot fyrverkerier och 

användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen 

52. Svar på medborgarförslag -Avfallspåsar och brottsförebyggande arbete 

i Båstads kommun 

53. Angående utdelning av avfallspåsar i Båstads kommun 

54. Svar på medborgarförslag - Trafikreglering på Strandpromenaden 

55. Svar på medborgarförslag - Kommunala tomter i Lindströms backe 

56. Avsägelse av uppdrag- Håkan Nilsson (SO) 

57. Avsägelse av uppdrag- Fredrik Bengtsson (SO) 

58. Val av ledamot i Valnämnden efter avgående Marie Hron (M) 

59. Interpellation från Thomas Andersson (FP) 

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsuppgifter och arvoden 

60. Fråga från Kerstin Gustafsson (M) - Framtagande av ny dagvattentaxa 

61. Fråga från Kerstin Gustafsson (M) - Kommunikationer 

62. Beslutslogg för kommunfullmäktige 

63. Delgivningar 
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Kommunfu 11 mäktige 

Ledamot 
(M) Kerstin Gustafsson 

(BP) Bo Wendt 

(S) Ingela Stefansson 

(M) Åsa Ragnarsson 

(C) Stefan Olsson 

(BP) Eddie Grankvist 

(SD) Aim GhFistiH IHgemaH 

(MP) Katarina Toremalm 
(S) Göran Klang 

(M) Susanna Heiskanen 

(FP) Thomas Andersson 

(BP) Helena Stridh 

(C) Uno Johansson 

(M) Benkt Ragnarsson 

(S) Ingrid Zäther 

(BP) James Johnson 

(SD) Carolin Gräbner 

(M) Jonas Persson Follin 

(MP) Emma Jönsson 

(BP) Kjell Andersson 

(C) Sonia Larsson 

(FP) ,A,m1a ReseeFg 

(S) Jessica Andersson 

(M) Christer de la Matte 
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Närvarolista 2015-03-25 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

Til! ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
F D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 

Sven-Olof Bengtsson N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
N D D D D D D D D D 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

Ledamot Ti!! ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(BP) Hans Grönkvist N D D D D D D D D D 
(M) Jan Ahlström N D D D D D D D D D 
(S) Niclas Svanberg N D D D D D D D D D 
(SD) Inge Sanden N D D D D D D D D D 
(M) Christian Hallberg N D D D D D D D D [l 
(BP) Marie-Louise Nilsson N D D D D D D D D ~ 
(C) Anders Gunnarsson N D D D D D D D D D 
(MP) Allan Sunnergren N D D D D D D D D [1 
(KD) Ingrid Edgarsdotter N D D D D D D D D D 
(M) Tony Ivarsson N D D D D D D D D D 
(BP) Helena Kruse N D D D D D D D D D 
(FP) Mats Lundberg N D D D D D D D D D 
(M) Göran Brauer N D D D D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson N D D D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg N D D D D D D D D D 
(C) Ann-Marie Johnsson N D D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad N D D D D D D D D D 
SUMMA: 40 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

I 50327\fa3\ha 
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Yrkande 

Ajournering 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 

KF § 41 

Godkännande av dagordningen 

Benkt Ragnarsson (M), Thomas Andersson (FP) och Kerstin Gustafsson (M): 
Ärendet om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program 
för Översiktsplan i Båstads kommun är inte berett och bör därmed utgå. 

Även Håkan Mörnstad (BP) och Helena Stridh (BP) yttrar sig. 

Sammanträdet ajourneras i två minuter. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Uppdragsbeskrivning: Inrättande av en tillfällig beredning för slutförande 
av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik, utgår, 

Val av tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik, utgår, 

Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för 
slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken
Kattvik, utgår, 

Uppdrags beskrivning: Inrättande av en tillfällig beredning för slutförande 
av program för Översiktsplan i Båstads kommun, utgår, 

Val av tillfällig beredning för slutförande av program för Översiktsplan i 
Båstads kommun, utgår, 

Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för 
slutförande av program för Översiktsplan i Båstads kommun, utgår, 

§ 43: Inkommen motion - Uppsägning av avtal om asylmottagning, 

§ 43: Inkommen motion - Sommarjobb i Båstads kommuns verksamheter, 

2 

§ 43: Inkommet medborgarförslag - Tillskapande av trygghets boende eller 
motsvarande i Västra Karup, 

§ 59: Inkommen interpellation - Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
arbetsuppgifter och arvoden, 

§ 60: Inkommen fråga - Framtagande av ny dagvattentaxa, 

§ 61: Inkommen fråga - Kommunikationer. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

cJ-~ /!!-
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Utskott/presidium 

2015-03-25 

KF § 42 

I nformationsärenden 

a). Statusen kring bostadsförsörjning/arbetsmarknad (Henrik Andersson) 

b ). Lägesrapport angående asylboendet i Hemmeslöv (Henrik Andersson) 

c). Nytt passagesystem i kommunhuset (Joacim Nilsson) 

d). Återkoppling angående förstudien om Båstads kommuns vision 
(Christer Linden/Olof Nilsson) 

e). Information från Demokratiberedningen ang. ungdomsråd m.m. 
(Håkan Mörnstad/Olof Nilsson) 

f). Kort information från Bo Wendt, ordförande i KS, Eddie Grankvist, 
ordförande i VN, Katarina Toremalm, ordförande i MN samt Stefan Olsson, 
ordförande i UN. 

justerandes signaturer 
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KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

r/---?72 ~ 
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Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 4 

KF § 43 

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 Allan Sunnergren m.fl. i Miljöpartiet om att avsätta en del 
av Killeröd 11:12 för utvecklande av ekologiskt privat bostadsbyggande 
godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet den 31mars2015 
för beredning. 

2. Motionen från Allan Sunnergren m.fl. i Miljöpartiet om att kommunen 
upplåter mark i Östra Karup för produktion av jordbruksprodukter 
godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet den 31mars2015 
för beredning. 

3. Motionen från Carolin Gräbner i Sverigedemokraterna om att kommunen 
ska värna bygdeskolorna godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 
den 31mars2015 förberedning. 

4. Motionen från Carolin Gräbner i Sverigedemokraterna om införande av 
frånvaro-sms i Båstads kommuns skolor godkänns och skickas till 
ärendegenomgångsmötet den 31mars2015 för beredning. 

5. 14 inkomna medborgarförslag gällande upprustning och modernisering 
av Örebäcksvallen godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 
den 31mars2015 för beredning. 

6. Motionen från Inge Sanden i Sverigedemokraterna om uppsägning av avtal 
om asylmottagning godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 
den 31 mars 2015 för beredning. 

7. Medborgarförslaget från Diakonigruppen i Västra Karup (via talespersonen 
Sten Hjalmarsson) angående tillskapande av trygghetsboende eller mot
svarande i Västra Karup godkänns och skickas till ärendegenomgångs
mötet den 31 mars 2015 för beredning. 

8. Motionen från Niclas Svanberg i Socialdemokraterna angående sommarjobb 
i Båstads kommuns verksamheter godkänns och skickas till ärende
genomgångsmötet den 31 mars 2015 för beredning. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

Ä~~~ 
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MOTION 

Miljöpartiet föreslår 

BÅSTADS KO!Vil\/IUN 

2015 ~03~l ,~ ~· 
Dn~~ .. >.S. .~';i;:)S:il 

mars 2015 ... .. ...... .................. . 

att kommunen avsätter en del, gärna hela, av nyinköpta Båstad l<illeröd 11:12 

för utvecklande av ekologiskt privat bostadsbyggande enligt förebild från t.ex. 

existerande väl fungerande samhälle i Freiburg, Tyskland 

Vi vill att 

intressenter skall få frihet att (inom gällande lagar och förordningar) bygga sina 

( hus enligt egna ideer. Husens utseende, storlek, färger etc ... bestäms av 

byggaren. Husens placering skall vara sådan att tak av solenergi kan utnyttjas 

maximalt.. 

Tomtstorlek bestäms alltefter vad den enskilde eller grupp behöver. Energi 

skall helst produceras inom området, t.ex. solceller, biogas 

De som önskar bo i detta område skall själva få bestämma sin omgivning, t.ex. 

grönytor,ev odlingslotter etc ... 

Gator skall vara bilfria och ett gemensamt garage med bilpool är önskvärt. 

( Närheten till Förslövs nya station är betydelsefull komponent i konceptet. 

'· 

( 

Likaså att t.ex. barnomsorg finns i området så pendlande( även andra) föräldrar 

enkelt kan lämna sina barn 

Detta projekt förutsätter ett gediget förarbete. I Tyskland behövdes 1 a 2 år 

innan byggnation kom igång. Det tar också tid innan intressenter kan komma 

överens om hur de vill ha sitt område. 

Detta blir ett betydelsefullt skäl till varför 11 Båstad är det självklara valet för en 

barnfamilj" 

MILJÖPARTIET i Båstad/Bjäre 
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MOTION 
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..... ........ mars 2015 ····· ··········· ···· 

Båstad kommun äger åkerfastigheter i Östra Karup, beteckning Östra Karup 24:1 

Dessa utgörs av åkermark och kan förmodligen inte att användas för avsett ändamål, 

små industriområde. 

Miljöpartiet föreslår 

att kommunen upplåter denna mark för produktion av jordbruksprodukter 

l.antingen i form av kolonilotter för allmänheten, 

2.eller som en CSA-gård ( Community-Supported Agriculture) . se www.stackvallen .se 

Punkt 2 förutsätter att kommunen eller annan organisation till att börja med organiserar 
verksamheten med minst en ansvarig odlingskunnig. Denne person ansvarar för arbetet under den 

del av året då odling kan ske. Verksammma i projektet kan vara asylsökande, EU-migranter, 
pensionärer eller andra intresserade. 

Det finns personer i nämnda grupper som har en bakgrund i jordbruksverksamhet.Om vi tar vara på 

denna resurs kan vi uppnå följande: 

1. personer i nämnda grupper får en meningsfull aktivitet 

2. Rent penningstöd kan omvandlas till något som är gynnsamt för bägge parter. 

3. Kommunen får meningsfull användning för sina åkrar. 

4. Vi ökar kommunens ekologiska areal 

5. kommuninnevånare kan engagera sig i sin egen mathållning 

Det är inte bara att sätta igång när vårsolen lyser. Det behövs organisation, lokaler, maskiner, 

handledning etc .... 

Vi vill se en utredning om detta . Det bör ge positiva effekter i alla avseenden, även " Båstad skall vara 

det självklara alternativet för barnfamiljer" . 

Miljöpartiet i Båstad/Bjäre 

( 

( 

( 

( 
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Våra mindre skolor är vår stvrka 

Sverigedemokraterna anser att Båstads så kallade bygdeskolor är en stor tillgång för 
kommunen och vi tycker att deras fördelar sällan lyfts fram på det sätt som de 
förtjänar. Småskaligheten ger en trygghet som inte kan återskapas på stora skolor 
och framförallt barn som har svårt att koncentrera sig, klarar sig oftast mycket 
bättre på en skola med färre elever. Genom att utveckla våra små skolor och visa på 
hur bra de kan vara, så kan vi göra Båstads mindre orter populärare som 
inflyttningsorter, då många föräldrar väljer att bosätta sig där deras barn kan få en 
bra skola och en trygg uppväxtmiljö. Låt småskalighet och trygghet vara ledord 
även inom skolan. 

Genom att satsa på rätt saker så kan Båstad med omgivning bli den fantastiska 
lantortsidyll som vi vet att Båstad kan vara. 

Sverigedemokraterna i Båstad föreslår därför: 

Att kommunen ska värna om bygdeskolorna och lyfta fram skolorna och 
småskalighetens fördelar bättre vid marknadsföring av kommunen. 

,- För Sverigedemokraterna i Båstad 
' 

Carolin Gräbner 
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Motion om införande av frånvaro-sms i Båstads kommuns skolor 

I skollagen, kapitel 7, står följande: 

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som 
dnordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
Den obligatoriska verksamheten :far omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta 
årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet :far inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra 
helgdagar. 

' 1.egeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avvikelser från andra 
stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan. 
Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från 
den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras 
om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte . 
informeras samma dag. 

( 

( 

Göteborgs kommun införde 2008 ett system med frånvaro-sms (ibland kallat skolk-sms), vilket anses lyckat och 
som man därför behållit. Tjänsten innebär att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion och att de 
föräldrar som som anmält sig till tjänsten, sedan :far ett sms där det framgår att eleven varit frånvarande. Andra 
skolor i bl.a. Stockholm, har därefter följt efter. 

Frånvaro-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög närvaro vid lektionerna. Det innebär också en möjlighet 
att öka skolbarnens säkerhet, då ett barn som utan känd anledning inte befinner sig på lektion, istället befinner ( 

, sig någon annanstans, där barnet inte bör befinna sig vid den tidpunkten. Skolan har ett ansvar för sina elever 
' under skoltid, och ogiltig frånvaro bör kunna följas upp mycket snabbt. Sådan frånvaro kan, men måste inte, 

bero på skolk, utan kan även bero på sjukdom eller i värsta fall brott. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

• att Båstads alla kommunala skolor ska erbjuda vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via sms. 

För Sverigedemokraterna i Båstad, 150316 

Carolin Gräbner 

( 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralmten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, dress 

1'~ vi!)(_ i/ 
I 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

( 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, adress 

!;:,!A le', Be-w\~ '> 'o"' 1 13 åsJi<-~ 

( 

( 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralo1ien. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

( 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte ldarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

N arnn, adress 

( 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
( ingenting händer! 

( 

( 

( 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, adress 

l_a(~öY\ 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 

( 

något som vi i ideella föreningar hjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, adress 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
( ingenting händer! 

( 

( 

( 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 



BÅSTADS KOMMUN 

2015 =03= l ~ 

Medborgarförslag Dnr .. .. ....... .... .... ........ . 
• • • • • ••• • ••••• • • ••• • •• • ••• •aaaaaa 

Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralmten. · 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 

( 

något som vi i ideella föreningar ltjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, adress 

( 

( 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall :fa en modern friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rnstas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, adress 

26'135 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 

( 

något som vi i ideella föreningar hjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

N ainn, adress 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befmtliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

Namn, adress 

C~v-lsl--er -f:ev:gm~' 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modern friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni änmar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 

N anm, adress 

( 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralo1ten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rustas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
( ingenting händer! 

( 

( 

( 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 
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Båstads GIF arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar skall få en modem friidrottsanläggning och 
konstgräsplan på Bjärehalvön, en anläggning som våra skolor tillsammans med föreningslivet skall kunna 
använda sig av året om. 

Som det ser ut nu har ALLA våra grannkommuner satsat på sina barn och ungdomar och bistår samhället med 
detta! 

. Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunen betonat att detta är något som behövs samt att den bör ligga i 
centralorten. 

Sedan 1999 har politikerna lovat och lovat att det ska rnstas upp och moderniseras på Örebäcksvallen, men 
ingenting händer! 

Sjukgymnaster har dömt ut den befintliga anläggningen som inte ens kommunen längre kallar 
friidrottsanläggning på sin hemsida, utan idrottsplats. 

( 

Skolverket rekommenderar skolorna att ha minst en halvtimmes idrott om dagen, vilket de inte klarar av utan är 
något som vi i ideella föreningar hjälper till med. ( 

Lyssna på de som representerar barn och ungdomsfamiljer om ni ämnar vara attraktiv för den målgruppen. 

Båstad behöver en ny anläggning NU, inte sen. 
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Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Den invandringspolitik som förs i Sverige oavsett borgerlig eller rödgrön regering, är ansvarslös och saknar 
( konsekvensanalys, särskilt när det gäller asyl- och anhöriginvandringen. 

( 

' 

( 
{ 
' 

( 

( 

Medan regeringarna i de flesta andra europeiska länder, inklusive våra nordiska grannländer, ser problemen och 
aktivt bedriver politik för att minska asyl- och anhöriginvandringen, så gör Sveriges regering precis tvärtom. I 
slutändan blir det kommunerna som :far bära bördorna av denna politik. 

I skrivande stund söker över 2000 personer asyl varje vecka i Sverige, d.v.s. över 100000 per år. Båstad kommer 
inom kort tvingas hantera 100-tals asylsökande som kommer till Bert Karlssons boende i Hemmeslöv. Utöver 
detta, bedriver kommunen ytterligare mottagning av asylsökare, baserat på avtal mellan Båstads kommun och 
migrationsverk/länsstyrelse. Dessa skall alla ha boende, offentlig service, slussas in i etableringsprogram, o.s.v. 
Längre fram kan som följd förväntas även en stor våg anhöriginvandrare. 

Förutom att en så hög asyl- och anhöriginvandring från annorlunda kulturer riskerar att förvandla Sverige till ett 
socialt experiment med på sikt svåra spänningar i samhället, så kostar den även enorma summor pengar på både 
kort och lång sikt. Dessa pengar anser Sverigedemokraterna istället borde användas för välfärd till svenska 
medborgare och medlemmar i de svenska kommunerna, och för rättvisa gentemot utsatta medborgare i det 
svenska samhället. Vi vill även lägga dessa pengar på bättre flyktinghjälp i krishärdars närområden, där alla de 
människor med flyktbehov finns som saknar hälsa och styrka, som saknar rätt kontakter, och som saknar pengar 
för de dyra och långväga resor som ofta göder den hänSynslösa människosmugglarindustrin. 

Någon utredning av vad mottagningen av asylanter kostar Båstads kommun på kort och särskilt lång sikt, har inte 
gjorts. Det enda vi vet är att det kommer stå kommunens skattebetalare dyrt. 

Mot bakgrund av ovanstående, och eftersom vi menar att Sveriges kommuner bör markera mot regeringens 
ansvarslösa invandringspolitik, föreslår Sverigedemokraterna: 

* Att de avtal Båstad kommun har med migrationsverk, länsstyrelse och ev. andra instanser om mottagning av 
asylsökande och av personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd, rivs upp så fort som möjligt. 

För Sverigedemokraterna 150316 

Inge Sanden 
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Sedan flera år tillbaka nns en stor oro i Västra Karup med omnejd för Bjärehemmets 
framtid. På Västra Bjäre finns det många äldre människor som vill kunna bo kvar i sin 
hembygd även sedan krafter och sjukdom gör a.tt man inte längre kan bo i eget hus. 

I slutet av februari kom det till allmänhetens kännedom att tolv lägenheter på 
Häradsvägen i nära anslutning till Bjärehemmet ska rivas (enligt brev till hyresgästerna 
2015-02-12). Många blev upprörda över detta besked. Hyresgästerna hade inte fått 
någon tidigare information genom möte eller på annat personligt sätt. 

Vi är nu många i Västra Bjäre som är oroade över den minskade tillgången av 
trygghetsboende, pensionärslägenheter och seniorboende i Västra Karup. 

På Båstads kommun hemsida kan vi läsa: 
Tanken bakom är att du som behöver vård och omsorg ska få en ökad valfrihet och 
ett ökat inflytande. Och att den offentligt finansierade servicen blir mer lyhörd för dina 
behov och önskemål. 

Vi förväntar oss att kommunen och Båstadhem AB vill leva upp till ovanstående ord och 
framför här ett synnerligen tydligt behov och önskemål om att ombesörja att det byggs 
och bibehålls bostäder för alla behov i Västra Karup. 

Vft !U!ppmmaillll.aili !Båsttatdls ]kl{]lmmRlllllUlllll ill>«:lhl l8åstt.ai«J1slhlemm 21tttt slk.aip.ai 
ttryggllllettsll:memlle /JpHellllsllill>llllåirnllägelllllhleter / sellllfoJr!b)l{]lemlle ft Västtira JKaurlUlp 

Västra Karup 2015-03-25 

.J Undertecknat av (se bilagor) 
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Motion om: Sommarjobb i Båstads kommuns verksamheter. 

Båstacts kommun är den största arbetsgivaren i kommun. 
ca 1000 anställda 
För att ge ungdomar mellan 16-18 år möjligheten att prova på arbetslivet och 
tjäna egna pengar bör Båstads kommun erbjuda ett större antal ungdomar 
mellan 16 och 18 år sommararbete i Båstads kommuns olika kommunala 
verksamheter under deras sommarrov. (sommar månaderna juni-Augusti). 

Båstads kommun får dessutom tillfället att marknadsföra sig, för framtida re
kryteringar i de olika kommunala verksamhetsområdena. 

Exempel på en kommun som erbjuder ungdomar mellan 16-18 år sommar
jobb är 
Laholms kommun (ca 23 500 invånare ) erbjuder ca 290 st av sina ungdo
mar 16-18 år sommarjobb 

(S) Yrkar på: 
( att Kommunen undersöker möjligheten att erbjuda ett större antal ungdomar 

i 
Båstads kommun mellan 16-18 år, sommarjobb i kommunens olika verksam-
heter under sommarlovet (Juni-Augusti). -

För Socialdemokraterna: 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 

KF § 44 dnr: KS 371/15-380 

Interpellation från Ingela Stefansson (S) - Finansiering av 
friidrottsanläggning/allvädersbanor 

Ingela Stefansson (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående finansiering av friidrottsanläggning/allvädersbanor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

5 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

;'-- Kl' 
Utdrags bestyrkande 

'._...-/\~ c~ 



( 

( 

( 

iRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 6 

KF § 45 dnr: KS 338/15-700 

Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Det ekonomiska 
läget inom Vård och omsorg 

Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till vård- och omsorgs
nämndens ordförande angående det ekonomiska läget inom Vård och omsorg. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

j usterandes si1maturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~~ t'J 



( 

( 

( 

UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 

KF § 46 dnr: KS 416/15-600 

Interpellation från Mats Lundberg (FP) - Praktisk arbetslivs
orientering, PRAO 

Mats Lundberg (FP) har inlämnat en interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande angående praktisk arbetslivsorientering, PRAO. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

7 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~~t51 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 47 dnr. KS 145/13-906 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel 
från 2014 till 2015 

8 

Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2014 till 120.601 tkr inkl. 
exploateringsutgifter. Utfallet uppgår till 95.092 tkr vilket ger en avvikelse 
gentemot budget på 25.509 tkr. Avvikelsen fördelar sig 19.485 tkr på VA
investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, -2.185 tkr på 
medfinansiering av statlig infrastruktur och 8.551 tkr på exploateringsutgifter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -3.603 tkr överförs från 2014 till 2015 
varav-4.444 tkr avser VA-investeringar, -1.334 tkr avser skattefinansierade 
investeringar och 2.175 tkr avser medel för finansiering av statlig infra
struktur. Därtill överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 tkr 
från 2014 till 2015. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~'--~ (..), 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-02-12 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: \l .. .''::> ·'\. ~5 ~~ - <-\. \:) ~ 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

( Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

( 

( 

( 

Specificering av investeringar och omföringar 2014 
Undertecknade ombudgeteringsblanketter från verksamhetschefer 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 till 2015 

Bakgrund 

Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2014 till 120 601 tkr inkl. exploateringsutgifter. 
Utfallet uppgår till 95 092 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på 25 509 tkr. Avvikelsen 
fördelar sig 19 485 tkr på VA-investeringar, -342 tkr på skattefinansierade investeringar, -2 185 
tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 8 551 tkr på exploateringsutgifter. 

Budget Resultat Avvikelse Begärs över-

2014 2014 2014 fört till 2015 

Skattefinansierade investeringar -44 707 -45 049 -342 -1334 

Medfinansiering statlig infrastruktursatsning -15 525 -17 710 -2 185 2175 

VA-i nveste ringar -51 669 -32 184 19 485 -4 444 

Exploateringsutgifter -8 700 -149 8 551 -600 

Summa -120 601 -95 092 25 509 -4203 

Aktuellt 

Av avvikelsen på 25 509 tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdeschefernas 
ombudgeteringsblanketter att-4 203 tkr överförs till 2015, varav -4 444 tkr avser VA
investeringar, -1 3 34 tkr avser skattefinansierade investeringar, 2 17 5 tkr avser medel för finan
siering av statlig infrastruktur och -600 tkr exploateringsutgifter. 

Efter föreslagen överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2014 skulle investe
ringsbudgeten 2015 uppgå till: 



Ursprunglig budget 2015 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Ex loaterin sut ifter 
Summa ursprunglig bud et 2015 

Överföringar från 2014 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

Ny budget 2015 
Skattefinansierad verksamhet 
Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Ex loaterin sut ifter 

Summa ny bud et 2015 

Överväganden 

tkr 
-83 750 
-33 975 
-51 670 

-3100 

-172 495 

-1334 
2175 

-4444 
-600 

-4203 

-85 084 
-31800 
-56114 

-3 700 

-176 698 

2 (2) 

Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar (exklusive va-investeringar) ska 
finansieras fullt ut av skattemedel, d.v.s. kunna finansieras genom medel från budgeterade av
skrivningar och budgeterat resultat. I den ursprungliga budgeten för 2015 ligger självfinansie
ringsgraden för de skattefinansierade investeringarna på 49 %. Det innebär att utrymmet för 
skattefinansierade investeringar enligt finansieringsmålet redan överskridits med ca 60 mkr. 
Detta förutsatt att ursprungligt budgeterat resultat kvarstår. 

Den föreslagna överföringen av skattefinansierade investeringsmedel om 841 tkr (-1334+2175) 
från 2014 till 2015 innebär att den budgeterade självfinansieringsgraden förbättras marginellt. 

Förslag till beslut 

Budgeterade investeringsmedel om -3 603 tkr överförs från 2014 till 2015 varav -4 444 tkr avser 
VA-investeringar, -1 334 tkr avser skattefinansierade investeringar och 2 175 tkr avser medel för 
finansiering av statlig infrastruktur. Därtill överförs budgeterade exploateringsutgifter om -600 
tkr från 2014 till 2015. 

Båstad och 2015-02-12 

Johan Linden 
Ekonomichef 

( 

( 

( 

( 



( 

( 

Kod 

1001 
1009 

1014 

1004 

1051 

1052 
1053 
1054 

1058 
1059 

1060 

( 1061 

1062 
1063 
1065 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

lnvesteringsredovisning, specifikation per projekt (tkr) 
Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 

mot budget överfört 
Projekt 2014 2014 2014 till 2015 

Kommunledningskontor 
MÖBLER, KANSLI -25 -40 -15 Inköp av TV till Astrakanen 

KOMMUNGEMENSAM DOKUMENTHANT -400 -309 92 -56 Fler inköp planerade men fakturan ej inkommen. 

ARKIVUTRUSTNING -100 -120 -20 Inköp av nytt arkivsystem till gröna arkivet för att kompensera 
en del av de hyllor som förlorades i samband med att delar av 
gula arkivet byggts om till serverrum. 

WEBB FUNKTIONER OCH TJÄNS -379 0 379 överfört till IT under året, delar av investeringar har ingått i 
serverplattform. 

Serverplattform -400 -1267 -867 Byte till redudanta servrar i samband med nya datorhall samt 
projekt 1004, 1062, 1063 

IPTelefoni -250 -72 178 Pågående projekt. 

Om- vidarebygg av nät -200 -517 -317 Uppgradering till snabba gigabit nät. 

Pc överfört från VO -700 -1017 -317 Ökade kostnader pga. stort utbyte av Pc vid Windows 7 
uppgraderingen. 

PC Programvaror -300 -181 119 Kostnaden för nyinköp av programvaror har minimerats. 

Autom av användrakont/pro -100 -244 -144 Utökad automatisering bl.a säker utskrift och korthantering 
kopplat till personal. 

Verksamhetsstödsystem -500 -146 354 Ny lärplattform för grundskolan 

Singel sign on SSO -100 -129 -29 
Flera verksamhetssystem har fått SSO bl.a Safedoc och Diabas 

IT säkerhet -400 -280 120 Ingår i Serverplattformen 

Backup lösning -300 -49 252 Ingår i Serverplattformen 

Automatisering mobila enh -300 0 300 Beslut ej taget hur hantering av mobila enheter ska hanteras. 

Summa Kommunledningskontor -4454 -4370 84 -56 



( 

Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2014 2014 2014 till 2015 

Teknik & service, skattefinansierat 
Administration ( 1900 RAM ADMINISTRATION -400 -533 -133 

2000 TOMTFÖRSÄLJNJNG 0 0 
Måltid 

1920 RAM MÅLTIDSVERKSAMHET -400 -74 326 
1921 Kök lnv 5trandängsskolan 0 -301 -301 Avser projekt 7072 

1922 Skogsliden möbler kontor 0 -11 -11 Belastar Ram måltid 1920 

1923 Mattransportvagn 0 -69 -69 Belastar Ram måltid 1920 

1924 Värmeri 0 -33 -33 Belastar Ram måltid 1920 

1925 Värmer i 0 -38 -38 Belastar Ram måltid 1920 

1926 Värmeri 0 -189 -189 Belastar Ram måltid 1920 

Gata 
3000 RAMGATA -2000 -98 1902 
3001 HUNDESTEDSV - TULPANV 0 -53 -53 Belastar Ram gata 3000 

3004 Pågatågsstation i Förslöv -1150 -424 726 -726 Projekt fortskrider under 2015 

3008 TRAFI K5ÄKERHETSÅTG. -650 -817 -167 Oförutsedda och fördyrande utgifter 

3904 GATUBELYSNING -242 -270 -28 
3906 Maskiner och inventarier 0 -59 -59 Rest belastar Ram gata 3000 

3911 Utb kvicksilverarma Malen -600 -598 2 
3912 Gatubelysning Hemmeslöv 0 -222 -222 Belastar Ram gata 3000 

3913 Belysningskabel Kattvik 0 -138 -138 Belastar Ram gata 3000 

3914 Cykelplan tätort 0 -301 -301 Belastar Ram gata 3000 

3915 Inmätning rännstensbrunn 0 -42 -42 Belastar Ram gata 3000 

3916 Mätning gatubelysning SHK 0 -414 -414 Belastar Ram gata 3000 

3917 GC-Väg Rorsmansgatan 0 -110 -110 Belastar Ram gata 3000 ( 3918 Lagmansvägen Toppbeläggni 0 -221 -221 Belastar Ram gata 3000 

3920 Asfalt Lyavägen 0 -311 -311 Belastar Ram gata 3000 

2031 FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN -500 -477 23 
Gata (medfinansiering statlig infrastruktur) 

3005 Perrong/spår F stat inv -13 200 -13210 -10 

( 



( 

Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2014 2014 2014 till 2015 

Park 

( 4900 RAM PARKER/LEKPLATSER -600 -148 452 
4903 Skatepark 0 -9 -9 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900 

4904 Växthus CF 0 -27 -27 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900 

4906 Utbyte träd o belysning 0 -493 -493 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900 

4913 OFFTOA UTBYTE HEMMESLÖV -500 -409 91 
4914 Sötvattendusch +toa Tore 0 -47 -47 Belastar Ram parker/Lekplatser 4900 
4915 Klimatsäkring utr/åtg -800 -1200 -400 Aterställningsarbeten stormskador 2014 

Fritid 
1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR -400 -42 358 
1469 Poolutrust. Malenbad 0 -20 -20 Belastar Ram fritid 1460 

1472 MALENBADET LEKUTRUSTNING 0 -335 -335 Belastar Ram fritid 1460 

Hamn 
1950 RAMHAMN -1000 -870 130 
1951 östra piren Båstad -1400 -1562 -162 Oförutsedda och fördyrande utgifter 

1952 TOREKOV HAMN BEL YSN. PIR 0 -70 -70 Belastar Ram hamn 1950 
Övrigt 

1461 Utbyte fordon -800 -588 212 
3910 Utbyte fordon 0 -188 -188 Belastar Utbyte fordon 1461 

4916 ÅTG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖRS -1519 -163 1356 -1356 Projekt fortskrider under 2015 
Fastighetsservice 

1400 Kommuna l ledningsplats, kommunhuset 0 -8 -8 
7000 Ram fastighetsförva ltning -1000 -599 401 
7002 Klockarebyn modul 0 -208 -208 Belastar Ram fastigehet 7000 

7003 Kallförråd förskola 0 -149 -149 Belastar Ram fastigehet 7000 

( 7004 NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK 0 -10 -10 Belastar Ram fastigehet 7000 
7007 Paviljong förskola 0 -5 -5 Belastar Ram fastigehet 7000 

7009 EPC energispar fastighet -14035 -16 933 -2898 Oförutsedda och fördyrande utgifter. Ombyggnation Västra 

7011 STRANDÄNGSSK A-HUS OM BYGG -500 -177 323 -323 Projekt fortskrider under 2015 

7012 Förstudie brandst/förråd -300 -81 219 -219 Projekt fortskrider under 2015 
7014 IPTELEFONI KABELAGE -300 -293 7 
7018 Skogsbyn moduler 0 -2 722 2 722 Markberedning för modulbygge med ny utemiljö samt 

( -2722 hyreskostnader för 900 kvm moduler 2014 
7072 Upprustning matsalsmiljö -300 0 300 Kostnaden finns i projekt 1921 Kök Strandängsskolan 

7080 UTEMILJÖ -500 -442 58 
Summa Teknik &service, skattefinansierat -29 896 -33 603 -3707 98 Överförda medel från 2014 kommer att belasta projekt 7018 

Skogsbyn moduler 2015. 
Summa Teknik &service, skattefin. medfin. -13200 -13210 -10 0 



( 

Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2014 2014 2014 till 2015 

Teknik & service, avgiftsfinansierat ( Reinvesteringar 
6993 VATIENPROD VA REINVEST -1500 -1131 370 Awikelsen hör ihop med 6995 
6994 AVLOPPSREN VA REINVESTER -3155 -2428 727 -560 Försenat projekt 
6995 DRICKSVATIEN REIVESTERING -4325 -4744 -419 Awikelsen hör ihop med 6993 

Landsbygdsinvesteringar 
6008 ÄNGALAG, V+S -200 -246 -46 
6010 VA LEDNING KATTVIK -11400 -10 969 431 
6069 Hov landsbygd etapp 2 -2800 -2 958 -158 Även etapp 3 utbyggd 

Nyinvesteringar 
6006 RENINGSVERK HEDHUSET/ÄNGSTORP -1000 -34 966 
6007 DRIFTÖVERVAK DRICKSVATIENPROD -1000 -1200 -200 
6009 SERVISER -700 -611 89 
6011 ÖVERVAKNING AVLOPPSRENSNING -1100 -686 414 Lägre kostnad än budget 
6012 MÄTNING V -75 -36 39 
6013 TANKSTATIONER VA -200 -233 -33 
6014 SANERINGSPLAN TOREKOV -2000 -1821 179 
6015 SKALSKYDD -750 -352 398 
6017 MÄTNINGS -125 -28 97 
6018 DAGVATIENLEDNING DIVERSE -100 -188 -88 
6019 MÄTNINGD -so -75 -25 
6026 UTREDN VADEN FÖRSÖRJN ING -1000 -434 566 Lägre kostnad än budget 
6031 VA UTB SKOTIORP ESKILSTOR -3300 -148 3152 Awaktat beslut om vattenverket 
6042 VATIENDOMAR -300 0 300 Ej utfört 
6043 SKYDDSOMR FÖRESKRIFTER -300 -182 118 ( 6045 VARAMMLJÖR3 -400 -363 37 
6046 R1-RAMMSJÖ PROJEKTERING -1300 -12 1288 Awaktar vattenutredning 
6049 VA UTB ÖLLÖVSSTRAND 0 -11 -11 
6056 Ny prod Borrar Eskils torp 0 -325 -325 Kommer att flytt as till proj 6031 
6057 Nytt låssystem 0 -72 -72 Felkonterat, rättat hos NSVA, tillhör 6015 
6102 VA ledning Ramsjö -4000 -2706 1294 Lägre kostnad än budget 
6904 ÅTG ENL VA FÖRSÖRJINGSPLA 0 -19 -19 Belastar proj 6031 

( Exploatering VA 
5003 Grevie Kyrkby exploatering VA -500 0 500 Skjuts till 2015 
5004 Heden exploatering VA -500 0 500 Skuts till 2015 



( 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs Kommentar till avvikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2014 2014 2014 till 2015 
5005 Östra Karup 6:7 exploatering VA -3100 -13 3087 Utförs2015 

( 5010 FÖRSLÖV 2:4 EXPLOATERING 0 -5 -5 
5021 EXPLÅSTAD BASVAINV -4000 -156 3844 -3 884 Investeringen överförs till 2015 
6906 VA-LEDNING ÖSTRA KARUP -2489 0 2489 Utförs2015 

Summa Teknik &service, avgiftsfinansierat -51669 -32184 19485 -4444 

Anslutningsavgifter 
5202 Anslutningsavgifter övriga tomter 0 7195 7195 Totalt resultat ej fördelat 
5204 Anslutningsavgifter Förslöv Vadbäck 0 0 0 
5208 Anslutningsavgifter Kattvik 2013 3 333 0 -3333 
5209 Anslutningsavgifter Stora Hult 2013 555 0 -555 
5210 Anslutningsavgifter Slättaröd 1666 0 -1666 

Summa anslutningsavgifter 5554 7195 1641 0 

Teknik & service, exploaterinsområden (ej VA) 
Östra Karup 
Skattefinansierde investeringar inom Östra Karup-projekt 

3130 GATOR EXP ÖSTRA KARUP -1000 0 1000 Utförs2015 
Grevie Kyrkby 

8040 GREVIE KYRKBY -500 0 500 Framflyttat till 2015, på grund av överklagad detaljplan 
Heden, Hemmeslöv 

8060 HEDEN HEMMESLÖV -500 0 500 Framflyttat till 2015, avvaktar detaljplan 
Åstad 
Skattefinansierde investeringar inom Åstad-projekt 

3101 STATIONSTORGET HEMMESLÖV -250 -512 -262 Avser även 3103 
3103 P-plats vid stationen -250 0 250 Se ovan 
4923 OMGRÄVNING STENSÅN -500 0 500 

Medfinansieringar statlig infrastruktur Åstad 
3117 NY GCTUNNELSTATION HEMM -2325 -4500 -2175 2 175 Högre kostnader 2014 än budget, kompenseras över tid 

Övrig exploateringsverksamhet Åstad 
8961 FLYTTGASLEDNING -600 0 600 -600 Utfört men vi har inte fått fakturan 
8963 FASTIGHETSBILDNING -100 0 100 

( 8965 PROJEKTLEDNING -2000 -149 1851 
Ospec exploateringar 

8099 OSPEC EXPLOATERINGAR -5000 0 5000 Inga ospec exploateringar 
S:a TS, exploateringsområden (ej VA) sk.fin. -2000 -512 1488 0 
S:a TS, expk>ateringsområden (ej VA) medfin. -2325 -4500 -2175 2175 
S:a TS, exploateringsområden (ej VA) övr. expl. -8700 -149 8551 -600 



( 

Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2014 2014 2014 till2015 

Samhällsbyggnad ( 1409 DIGITALISERING MICROF ARK -76 -227 -151 
1420 INF AV FOCUS DETALJ PLAN -150 110 -50 För att kunna genomföra projektet som helhet har pengar 

saknats i driften. Investering i program leder ti ll ökade årliga 
-40 driftskostnader gällande licensavgifter. 

1425 E-ARKIV BYGGLOV DIREKTARK -150 143 -40 Projektet har inte kunnat genomföras pga. avsaknad av teknisk 
-7 lösning från programleverantör. 

1427 UTÖKN PRIM KARTA KVAL BEF -150 -55 95 -45 Projekt som inte hunnits med pga. föräldraledigheter 
1428 UPPGRADERING Bygg-R -221 0 221 -221 Projekt som inte hunnits med pga. föräldraled igheter 

1430 Digital utv av verksamhet -246 -167 79 
1435 DIGITAL! ARKIV/PLANER WEB -150 -18 132 -132 Projekt som inte hunnits med pga. föräldraledigheter 

Summa Samhällsbyggnad -1143 -514 629 -488 

Samhällsskydd 
1400 KOMMUN LEDNINGSPLATS KOMM -2280 -437 1843 -1843 Pågående investering. 

1401 INV BIDRAG KOM LEDNINGSPL 1140 0 -1140 1140 MSB ger investeringsbidrag efter godkänd slutbesiktning. 

140S INVENTARIERSHS -20 -19 1 
1406 BRANDFORDON -2BS -408 -123 123 Underskott kompenserades delvis med ersättning från 

försäkringsbolag. 

1408 SKYDDSUTRUSTNING -40 -11 29 -29 
1410 UPPGRADERING VERKS MILJÖ -80 0 80 -BO 
1411 MÄTINSTRUMENT MILJÖ -20 0 20 -20 
1412 RÄDDNINGSUTRUSTN ING -so -26 24 -24 

Summa Samhällsskydd -1635 -901 734 -733 

Barn&skola 
( 

1600 INVENTARIER KUL TURSKOLAN -11S -114 1 
1601 INV. ARBETSMILJÖ FÖRSKOLA -soo -494 6 
1610 I NVENTERI ER STU -so 0 so 
1611 INV. ARBETSMILJÖ SKOLOR -7BS -771 14 
1612 UNDERVISN INGSDATORER -1SOO -1502 -2 
1618 LÄRARARBETSPLATSER -300 -214 86 ( 
1621 INV BARN MED BEHOV -200 -246 -46 
1624 KURSPLANERELATERADE, 8 GR -600 -S9S s 

Summa Barn &skola -405Q -3 936 114 0 



( 

Budget Bokslut Awikelse Begärs Kommentar till awikelse 
mot budget överfört 

Kod Projekt 2014 2014 2014 till 2015 

( 
Bildning & arbete 

1484 BIBLIOTEK INVENTARIER -50 -41 9 
1488 SJÄLVBETJÄNINGSSYSEM -235 -80 155 -155 Projektet har ej kunnat slutföras p.g.a attfilialerna i V:a Karup 

och Grevie har stängts. 
1609 INVENTARIER loF -50 -9 41 
1619 UNDERVISN.DATORER VUXENUT -100 -118 -18 
1629 INVVUXENUTB ILDNING -75 -63 12 
1635 INVENTARIER loF, VUXNA -50 -9 41 
1640 INV ARBETSMARKNAD -150 -112 38 
1650 MINNESSTATY BIRGIT NILSSO -50 -51 -1 
1692 INVGYMNASIUM -50 -39 11 
1693 BIOSCALA -50 -so 0 

Summa Bildning & arbete -860 -571 289 -155 

Vård & omsorg 
1700 INVENTARIER -509 -411 98 
1704 TRYGGHETSTELEFONER -100 -182 -82 
1713 ARBETSTEKNISKA HJÄLPM -60 -50 10 

Summa Vård & omsorg -669 -642 27 0 

TOTALT (inkl. exploatering) -120601 -95 092 25509 -4203 
varav 
skattefinansierad investering -44 707 -45049 -342 -1334 
avgiftsfinansierad investering -51669 -32184 19485 -4 444 

( medfinansiering statlig infrastruktursatsning -15 525 -17 710 -2185 2175 
exoloateringsverksamhet -8 700 -149 8551 -600 

Summa anslutningsavgifter 5554 7195 1641 0 

( 



( 

Ombudgetering av investeringsanslagtill 2015 (tkr) 

Y.r::_~?-~'.'.1-~!:!?_Cl!!:~?-~~: __ _____ ___ ____ ___ _ ~_C?!'.1.':f:l_l!!"!l.r:~!"!i_l)):l?~~-l)~_Cl!" ........ ·-·-··············-----------
( 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2014 2014 om budgetering 

KUMMU1~uEMc:"~AM 

1009 DOKUMENTHANT -400 -309 92 56 Fler inköp planerade men fakturan ej inkommen. 

( 

/ 
/ 

I 
, 

/ 
d , 

SUMMA ! A eo ~369 92 56 / /? 
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Om budgetering av investeringsanslag till 2015 (tkr) 

( 
Verksamhetsområde: Teknik och Service ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering - Benämning 2014 2014 om budgetering 

3004 Pågatågsstation Förslöv -1150 -424 726 726 Projekt fortskrider under 2015, avtal finns. 

3117 NYGCTUNNELSTATION -2325 -4500 -2175 -2175 Underskott 2014 överförs till 2015 och minskar budget. 

4916 Åtg. Förhind. Översv. Förs! -1519 -163 1356 1356 Projekt fortskrider under 2015 

7011 StrandängA-hus ombyggn. -500 -177 323 323 Fortsatt projektering samt ombyggnation sommar 2015 

17012 Förstudie brand/förråd -300 -81 219 219 Fortsatt förstudie under 2015 

7018 Skogsbyn moduler 0 -2722 -2722 -2722 Kostnader som inkommit 2014 men som är budgeterade 2015 

6994 Avlopp reinvestering -3155 -2428 727 560 Pågående projekt över årsskiftet 

5021 Expl Åstad BasVAinv -4000 -156 3884 3884 Pågående projekt 

8961 Flytt gasledning -600 0 600 600 Ufört men vi har ej fått fakturan 

( 

( SUMMA -13 549 -10651 2938 2771 
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Ombudgetering av investeringsanslag till 2015 (tkr) 

.Y~r..~.s..<1.11.1.h~~~i:>.11.1.r.~9.e..= .................................................... ?..<1.11.1.h~!.l~~Y.~~r:i<19. .................... .... ..................................................... . 
( 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Avvikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2014 2014 01 

För att kunna genomföra projektet som helhet har pengar 
saknats i driften. Investering i program leder till ökade årliga 

1420 Införande av Focus detaljplan150 150 40 110 50 driftskostnader gällande licensavgifter. 
Digitalisering av planarkiv/planer 132 

1435 på webb 150 18 132 Projekt som inte hunnits med pga föräldraledigheter 

1427 UTÖKN PRIM KARTA KVAL BEF 150 55 95 45 Projekt som inte hunnits med pga föräldraledigheter 
Projektet har inte kunnat genomföras pga avsaknad av 

1425 E-ARKIV BYGGLOV DIREKTARK 150 7 143 40 teknisklösning från programleverantör. 

1428 UPPGRADERING Bygg-R 221 0 221 221 Projekt som inte hunnits med pga föräldraledigheter 

( 

SUMMA 821 120 701 488 

( 
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Ombudgetering av investeringsanslagtill 2015 (tkr) 

( Y.E!!.~?-~!'.lc~~!?g~~~-9.i:: ................. ~~-~~~}!?~~x~.9 ............ .................. ................... . 

I nvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2014 2014 ombudgetering 

1400 Kommunal ledningsplats -2280 -437 1843 1843 Pågående investeringsprojekt. Slutbesiktigas 2015-03-17. 

1401 lnvesteringsbidrag MSB 1140 0 -1140 -1140 Bidrag utbetalas efter godkänd slutbesiktning. 

1406 Brandfordon -285 -408 -123 -123 

1408 Skyddsutrustning -40 -11 29 29 Löpande utbyte av skyddsutrustning 

1410 Uppgradering Miljö -80 0 80 80 Uppgradering av verksamhetssystem 

1411 Mätinstrument Miljö -20 0 20 20 Utbyte av mätinstrument 

1412 Räddningsutrustning -50 -26 24 24 Löpande utbyte av räddningsutrustning 

SUMMA -1615 -882 733 733 

f.0•(,~'!-~'-'-m_h_~,,,,;_;., _________ ~~~---------------------
Anders Nilsson 

A-~ fJ . 
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Om budgetering av investeringsanslag till 2015 (tkr) 

. .Y.e.r.~~-a.rr:i .~!7.!~~.~r.~9.~= .................. ................. ~.i!.<:f.~.~11_~.?..~b .. ~.r.~~~~ ............... ...................................................... ................. . ( 

lnvesteringsprojekt Budget Utfall Awikelse Begärd Motivering 
Projektnr Benämning 2014 2014 ombudgetering 

1488 Självbejäningssystem 235 80 155 155 Projektet har ej kunnat slutföras p.g.a att filialerna i 
V:a Karup och Grevie har stängts 

J 

SUMMA 235 ,/i/ I. 80 155 155 

-~-~~!~'!..f!!..~~-~f_!}_~_e.!~_r:_r:i_r_~g_e_: __________________ p~------------------------------
Henrik Andersson 

( 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 48 dnr. KS 311/15-380 

Program för idrott och det rörliga friluftslivet 

Beskrivning av ärendet Inkommet initiativ från Mittkoalitionen - BP-C-KD. Idrottsrörelsen är en 
vital del för vidmakthållande och förbättringar i folkhälsan. Idrott har stor 

9 

( betydelse i människors liv, för såväl aktiva som passiva utövare. 

( 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Mittkoalitionen föreslår att en beredning tillsätts för att ta fram ett program 
för ovanstående som utgör underlag för planlagda insatser. Mittkoalitionen 
föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att senast till 
KS-sammanträdet i maj 2015 ta fram förslag till uppdragsbeskrivning 
för att föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning. 

Inkommet initiativ 2015-02-18 från Mittkoalitionen - BP-C-KD. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Uno Johansson (C) och Helena Stridh (BP): Bifall till liggande förslag. 

Även Göran Brauer (M) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en tillfällig beredning för att ta fram 
förslag till ett program för idrott och det rörliga friluftslivet godkänns. 

2. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram förslag till en uppdrags
beskrivning till en tillfällig beredning. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

.~~ f·J· 
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Miltkoalitionen 
Biäreparliel Cen1erparlie1 Kris1demokra1erna 

20150203 

BÅSTADS KOMMUN 
- i<ommunstyrelsen 

2015 -0Z-~ . ' - "~\.~ ~-'.:/61 !Dn~~';.> •••••••••••••• ~". 

Idrott och rörliga friluftslivet - program 
Idrottsrörelsen är vital del för vidmakthållande och förbättringar i folkhälsan. Idrott har stor betydelse i 
människors liv, såväl som aktiva som passiva utövare. 
Inom idrottsrörelsen fostras unga till aktivt liv, kamratskap och goda vanor. Ledare utvecklas . Spänning av 
positiv bemärkelse skapas. Bland det mest spännande man kan beskåda finns fotboll mellan 10-åriga barn. 
Rörliga friluftslivet har stort utrymme i Båstad kommun men kan underlättas genom långsiktiga satsningar, t 
ex på ridleder, promenadleder, elljusspår, rastplatser mm. 
Upplevelsen är att det krävs en del satsningar på idrottsanläggningar av olika slag och då även för fria 
aktiviteter. Det kan gå att skapa bättre förutsättningar för föreningar att få fler aktiva till sina verksamheter 
genom att kommunen bidrar med långsiktigt planerade insatser. 

Beredningens mål: 
Kaitläggning av kommunens samtliga idrottsanläggningar. 
Förslag till investeringsplan 
Skapa aktiviteter för ökad samverkan inom idrottsrörelsen. T ex kva1talsmöten, årliga event. 
Samlad möjlighet att enkelt synas på kommunens hemsida. 
Tillfälliga stöd för t ex utveckling av rörliga friluftslivet. 

Mittkoalitionen föreslår att en beredning tillsätts för att ta fram ett program för ovanstående som utgör 
underlag för planlagda insatser. 

Mittkoalitionen föreslår kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att senast till KS-sammanträdet i maj 
2015 ta fram förslag till uppdrags beskrivning för att föreslå kommunfullmäktige tillsätta tillfällig beredning. 

Gösta Gebauer 
Centerpa1tiet 
Talesperson i ärendet 

Bo Wendt 
B j ärepaitiet 

Ingrid Edgardsdotter 
Kristdemokraterna 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 49 dnr. KS 1129 /12-900 

Svar på motion från Bjärepartiet - Öppethållande 
av ungdomsgårdar i Båstads kommun 

10 

Beskrivning av ärendet Helena Stridh (BP) lämnade 2012-06-15 in en motion gällande öppethållande 
av kommunens ungdomsgårdar året om. Motionen blev återremitterad 
2013-05-20 till Teknik och service för att kompletteras med kostnadsberäkning 
samt kartläggning av behovet av att ha öppet året om. Kommunfullmäktige 
beslöt 2014-11-26 om återremiss för att finansieringen av öppethållandet 
skulle klargöras. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från Mia Lundström och Johan Linden, daterad 2015-01-28. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Helena Stridh (BP) och Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. Dock tillvaratas intentionerna i motionen enligt nedan. 

2. Musteriet håller öppet sommaren 2015 t.o.m. den 10 juli. Öppettiderna 
är tisdag-torsdag kl. 14.00-21.00 och fredag kl. 16.00-23.00. 

3. Utvärdering/återkoppling av det utökade öppethållandet ska ske till 
KS au 2015-09-30. 

4. För att under 2015 finansiera de kostnader som undersökandet av behovet 
av utökat öppethållande medför ianspråktas 100 tkr av de medel som finns 
till KS förfogande under 2015. 

justerandes sil(naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

l7~#'cJ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-01-28 

Handläggare: Mia Lundström 

Dnr: KS 1129/12-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Ekonomiavdelningen 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Bjärepartiet 
Föreståndare Kent Larsson 
Ekonomichef Johan Linden 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Motion från Bjärepartiet - Öppethållande av ungdomsgårdar i Båstads 
kommun 

Bakgrund 
Helena Stridh, Bjärepartiet, lämnade 2012-06-15 in en motion gällande öppethållande av 
kommunens ungdomsgårdar året om. Motionen blev återremitterad 2013-05-20 till Teknik & 
service för att kompletteras med kostnadsberäkning samt kartläggning av behovet av att ha 
öppet året om. Kommunfullmäktige beslöt 2014-11-26 om återremiss för att finansieringen av 
öppethållandet skulle klargöras. 

Utlåtande 
Efter överläggningar med Bjärepartiet och personalen på ungdomsgårdarna lämnas följande 
förslag: 

För att undersöka om behov av ett utökat öppethållande finns, föreslås att Musteriet i Båstad 
har öppet tom den 10 juli 2015 (vecka 28), fyra veckor längre än normalt och att verksamhet
en öppnar som vanligt i slutet av augusti när skolorna börjar. Det är viktigt att verksamheten 
har en sammanhängande öppettid och inte får ett avbrott efter att skolan slutar i juni. Öppetti
derna föreslås till att vara följande: Tisdag-torsdag ld 14.00-21.00 och fredag ld 16.00-23.00. 

En utvärdering/återkoppling av den utökade verksamheten, besöksantal"mm kommer att ske 
till KSau onsdagen den 30 september. 

Finansiering 
Beträffande finansieringen beräknas merkostnaderna (personal, städ, verksamhetspengar) att 
uppgå till 100 tkr. Teknik & service gör bedömningen att en om budgetering av befintliga medel 
inom ram inte är möjlig, varför förvaltningen anhåller om ett tilläggsanslag om 100 tkr. Försla
get är att undersöka om behov av utökat öppethållande finns och därmed är det inte klarlagt 
än om det kommer behövas en permanent utökning av de budgeterade resurserna inom Tek
nik och service. Finansiering under 2015 föreslås ske genom ianspråktagande av de medel som 
finns till KS förfogande enbart under 2015. Efter att utvärdering av behovet gjorts prövas en 

150212\7df\ml 



2 (2) 

eventuell tillsvidare-finansiering av verksamhetsförändringen/utökningen på nytt inom ordi
narie budgetprocess. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Musteriet håller öppet sommaren 2015 tom den 10 juli. Öppettiderna är tisdag
torsdag kl 14.00-21.00 och fredag kl 16.00-23.00. 

2. Utvärdering/återkoppling av det utökade öppethållandet ska ske till KSau onsdagen 
den 30 september. 

3. För att under 2015 finansiera de kostnader som undersökandet av behovet av utökat 
öppethållande medför ianspråktas 100 tkr av de medel som finns till KS förfogande un
der 2015. 

Båstad 2015-02-02 

Administratör 

. { · 

Johan Linden 
Ekonomichef 

( 

( 

( 

( 



Motion ang. öppethållande av ungdomsgårdar i Båstad kommun. 

Så stänger då Musteriet återigen för säsongen. 

BASTADS KOMMUN 
Kommunstyre/sen 

2012 -DB- 1 5 
,..~ OD•• Cl O ···1'··· t) c;; ••oGe 00 

0 

••••• '!.k.t!/.?..:i. 0 b 

Det verkar för mig som förälder helt galet att under den tid på året då många av Båstad 
kommuns egenföretagare och anställda arbetar som allra mest, då stänger man ungdomarnas 
mötesplats! 

Föräldrar som arbetar hamnar då i dilemmat att deras ungdomar, vissa från tolv år, skall vistas 
ensamma hemma under en hel dag. Alla har inte möjlighet att pussla ihop 9 veckors semester 
under skolloven. Särskilt inte den som är ensamstående eller har ett arbete som kräver stora 
arbetsinsatser över säsongen. 

Ungdomsgårdarna behöver vara öppna året om för att ge dem som så behöver en plats att gå 
till och en vuxen att prata med även under den tid då skolorna är stängda. 

Jag yrkar därför på att Båstad kommuns ungdomsgårdar Ungdomens hus i Förslöv samt 
Musteriet i Båstad tilldelas medel i årets budget vilket medger ett öppethållande året om. 

Helena Stridh 
Bjärepmiiet 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § so dnr. KS 322/14-350 

Svar på medborgarförslag - Namn på Båstads nya stadsdel 

Beskrivning av ärendet Den 3 mars 2014 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
avseende namnsättning av ny kommundel i Hemmeslöv. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Blad 

11 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget att namnsätta den nya kommundelen 
i Hemmeslöv till "Bellevue". 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~~c~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-02-17 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 322/14-350 

Till: KSAU 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Skrivelse, medborgarförslag namnsättning ny kommundel i Hemmeslöv 

Samråd har skett med: 
N amnkommitten 

Medborgarförslag, namnsättning av ny kommundel i Hemmeslöv 

Bakgrund 

1 (1) 

Den 3 mars 2014 inkom ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige avseende namnsättning 
av ny kommundel i Hemmeslöv. Dnr KS 322/14-35. 

Aktuellt 
Skrivelsen innebär att den nya stadsdelen föreslås kallas "Bellevue" med motiveringen att Bå
stad genom åren har sneglat åt utlandet då det gäller namnsättning. Exempelvis "Italienska 
vägen" och "Riviera". Förslagsställaren skriver också "Låt gärna en huvudgata i området heta 
Bellevuevägen". Se bifogad skrivelse. Namnkommitten har diskuterat medborgarförslaget och 
anför följande. Processen angående namnsättning av det aktuella området pågår i kommunen 
just nu. Det är Namnkommittens ansvar att lägga fram ett förslag till Kommunstyrelsen. Namn
kommitten tar tacksamt emot medborgarförslaget i handläggningen av ärendet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige att inte bif
alla medborgarförslaget att namnsätta den nya kommundelen i Hemmeslöv till "Bel
levue". 

Båstad 2015-02-17 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg 

150217\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\hs 



THORSTEN HANSTÅL 
INGASVÄG24 

. 269 39 BÅSTAD 
t:· TEL 0431-74735 

Till Kommunfulhnäktige i 
Båstads kommun 

Medborgarförslag. 

_, "( 1 r1 l.J ~.-; l\:CJ i\:l i\11( J t\ J 
\ommu11:;'1;,·,o /.oor1 .. 

; _, ... J\..i 

20'/f.. -·03 .. (1 ') ' ' '. _, J 

on,.f(~JzX 
.. .. .. ...... .... ............ 74~' ? fr) 

-·r ····L:Jc.JV 

Båstad 2014-03-02 

Då det för närvarande diskuteras namnförslag gällande vår nya kommundel i 
Hemmeslöv vill undeitecknad bidraga med ett förslag. 

Båstad har genom åren sneglat åt utlandet då det gäller namnsättning. Ex. - vis 
finns namn som Italienska vägen och Riviera för att nämna några. Låt oss fort
sätta med att prägla Båstad som den berömda turistort Båstad är. 

Underteclrnad föreslår med hänvisning till ovanstående att vår nya "stadsdel" 
skall heta BELLEVUE. . 

Låt en småskalig bebyggelse prägla vår nya "stadsdel" såvida inte för höga 
exploate1ingskostnader förhindrar detta. 

Låt gä1na en huvudgata i området heta Bellevuevägen. 

Båstad dat. som ovan. 

Med vänlig hälsning 

Thorsten Hanstål. 

PS. Även om de flesta kanske känner till vad franska Bellevue betyder, är 
översättningen "Vacker utsikt". Namnet Bellevue rättfärdigas bl. a. genom 
utsikten mot Hallandsåsen, (i högsta grad från toppen av ett sexvåningshus.) 

( 

( 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 51 dnr. KS 73/14-900 

Svar på medborgarförslag - Allmänt förbud mot 
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning 
inom kommunen 

Beskrivning av ärendet Den 15 januari 2014 inkom ett medborgarförslag, "Allmänt förbud mot 
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen''. 
Slutsatsen i medborgarförslaget är att man önskar ett allmänt förbud mot 
okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. Verk
samhetsområde Samhällsskydd har besvarat medborgarförslaget i samråd 
med Polismyndigheten. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från samhällskyddschef Anders Nilsson. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

12 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

<?~ <-)-
Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum: 2015-01-23 

Handläggare: Anders Nilsson 

Dnr: KS 73/14 -900 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Helen Hesselbom 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Svar på medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier 
och användanade av pyroteknisk utrustning inom kommunen 

Bakgrund 
Till Samordningsgruppen inkom 2014-01-15 ett medborgarförslag "Allmänt förbud mot fyr
verkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen". Slutsatsen i medbor
garförslaget lyder "Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier 
och pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när pyroteknik kommer att användas för att 
därmed kunna planera våra liv, för oss själva och våra djur!" Verksamhetsområde Samhälls
skydd fick 2014-02-05 i uppdrag att avge ett svar på medborgarförslaget. I samråd med polis
myndigheten lämnas härmed följande svar. 

Svar på medborgarförslag 
Jag tackar Er för Ert engagemang och medborgarförslag. Fyrverkerier och pyroteknik orsakar 
varje år omfattande kroppsliga och materiella skador. Varje år skad;:i.s cirka 100 människor så 
allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta är män och 
många är under 18 år. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Ska
dor på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa 
olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt rekommendation
erna och varit nykter. 

Fyrverkeri innehåller inte kvicksilver, arsenik eller kadmium. Däremot kan enstaka fyrverke
rier innehålla blyföreningar. Det handlar främst om äldre produkter. Dessutom kan enstaka 
fyrverkeriprodukter för sceneffekter, som kräver polistillstånd för att få köpa, innehålla blyför
eningar. När MSB får en kemisk specifikation för en fyrverkeriprodukt som innehåller bly, 
uppmanas företaget att byta ut blyföreningen mot ett mer miljövänligt alternativ. 

Det behövs ökad information till allmänheten om hur fyrverkerier och pyrotelmik ska hanteras 
på ett säkert sätt. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förser samhället med före
byggande information, bland annat via www.msb.se. På lokal nivå informerar vi om vad som 
gäller inför nyårsfirande. 

Det finns inget lagstöd för att förbjuda fyrverkerier i Sverige. Båstads kommun har valt att be
gränsa användandet av fyrverkerier och pyrotelmik. Vid alla tillfällen då fyrverkerier och pyro
teknik ska användas krävs tillstånd- förutom på påskafton och nyårsafton från klockan 20.00 
fram till klockan 01.00 följande dag. Vid övriga tider krävs tillstånd från polismyndigheten. 

150126\7df\a 
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Båstads kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, som antogs av Kommunfullmäktige 
2013-03-27, beslutat om fyrverkerier och pyrotekniska varor enligt nedan: 

För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela kommunen krävs tillstånd 
av polismyndigheten. 

Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd av polismyndighet 
på påskafton och nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 följande dag. Avfyrnings
plats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare byggnad än 25meter. 

Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske på förskolor och skolor, 
boende inom vård- och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser inom 
Båstads kommun. 

Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. 

Med detta svar hoppas jag att motionsställaren har fått tillräcklig information om de regler 
som gäller i Båstads kommun för användande av fyrverkerier och pyrotekniska varor. 

Förslag till beslut: 
Med hänvisning till svaret i denna tjänsteskrivelse kan inte medborgarförslaget bifallas. 

( 

( 

( 
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Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning ~nom-kommunen · · · · · · · · 

Vi vill att det skall vara ett allmänt förbud att använda fyrverkerier och pyroteknisk utrustning, annat än 
vid de traditionella högtider som vi firar enligt svensk tradition och hävd. Exempelvis nyårs- och 
valborgsmässoafton. Även vid dessa tillfällen skall detta ske på, av kommunen avsedda och godkända 
platser, samt under kontrollerade förhållanden och under en begränsad tid. 

Det eskalerande användandet av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning i våra kommuner är ohållbart. 
Självklart ska vi med glädje fortsätta att fira det nya årets ankomst liksom att vi firar vårens intåg vid 
Valborg. Vid andra tillfällen, t ex vid firande av privata högtider, skall tillstånd ansökas hos kommunen 
och hos berörda myndigheter. Man anger var och när man vill använda pyroteknik. Den som får 
tillståndet att inhandla pyrotekniska varor sl<a även vara ansvarig vid användandet. 

Det värsta med det okontrollerade användandet av pyroteknik, är de många gånger tragiska och 
onödiga konsekvenser detta får på både människor och djur. Många människor upplever det mycket 
obehagligt med plötsliga ljudknallar. En del har nedsatt hörsel och använder hörapparat, vilket ger 
dem en obehaglig upplevelse när det smäller, pga att hörapparaten förstärker ljudet. Andra har 
hjärtproblem. Att då utsättas för de ljudupplevelser, som avfyrande av tjutande raketer innebär, kan 
vara direkt livshotande. Antalet onödiga olyckor i samband med fyrverkerier ska inte heller glömmas 
bort. Andra grupper i vårt moderna samhälle är de som genomlevt krigshärdar, där bomber och 
granater inte innebär något glädjande. Tvärtom en sl<räckupplevelse som många gånger har gett 
bestående men. 

De flesta av oss djurägare har svårt att glädja oss när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop 
och skakar eller blir helt apatiskt. Vi är många som får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur 
lugnande preparat. De mentala skador på djuren som detta fenomen kan ge tar mycket lång tid att 
reparera, om det ens är möjligt. 

Vårci vilda djur, som vi också har ansvar för, tar också skada av pyroteknik. Under vissa tider kan tex 
igelkottar vakna för tidigt för att sedan frysa ihjäl. Fåglar, rävar, med flera är även de mycket känsliga 
för plötsliga och kraftiga ljud. Våra uppstallade djur så som hästar, kor, får med flera, far även de illa. 

Genom ett allmänt förbud minskas också spridningen av kemikaliska produkter. 

Vi vill ha ett allmänt förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och 
pyroteknisk utrustning! Vi vill veta var och när pyroteknik kommer att användas 
för att därmed kunna planera våra liv, för oss själva och våra djur! 

Medborgare 

\~~~Q~\ -\-\e~s.e \ ~)c~" ----.(>~~~\c,dk)u,l~\\\J1) r('/ \ - ? o ~ \ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 52 dnr. KS 775/14-500 

Svar på medborgarförslag-Avfallspåsar och 
brottsförebyggande arbete i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, "Brottsförebyggande arbete i 
Båstads kommun''. Det handlar om att en gång per år delas kompostpåsar 
samt mjukplastsäckar ut till alla abonnenter i kommunen. Utdelningen 
sker under januari, februari och mars, vilket resulterar i att de som har 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

fri tidsabonnemang också får ut kompostpåsar som ligger väl synliga 
för förbipasserande, ibland ända fram till sommaren. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Sonia Larsson (C), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S) och Eddie 
Grankvist (BP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att hantera kompostpåsarna enligt 
bilagt förslag från Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). 

2. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen kan medborgarförslaget 
bifallas i sin helhet. 

justerandes si naturer 

Blad 

13 

Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-02-16 

Handläggare: FredrikJönsson 

Dnr: KS 775/14-500 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR 
Lars Olefeldt 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 11 Brottsförebyggande arbete i Båstads kommun11 

Bakgrund 

1 (1) 

Det har inkommit ett medborgarförslag "Brottsförebyggande arbete i Båstads kommun". 
Det handlar om att en gång per år delas kompostpåsar samt mjukplastsäckar ut till alla 
abonnenter i kommunen. Utdelningen sker under januari, februari och mars. Vilket resulterar i 
att de som har fritidsabonnemang också får ut kompostpåsar som ligger väl synliga för 
förbipasserande, ibland ända fram till sommaren. 

Övervägande/framtid 
NSR har kommit med följande förslag på åtgärd: 
Inga påsar delas ut till de som har fritidshus abonnemang, de får istället höra av sig om de 
behöver påsar. De kan även själv hämta på kommun förrådet (Kalkgatan) eller på 
Återvinningscentralen i Svenstad. Antagligen har fritids boende kompostpåsar sparade från 
tidigare år. Därför kan detta förslaget fungera mycket bra i år. I kommande upphandling ser vi 
över när påsarna ska delas ut. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: Att hantera kompostpåsarna enligt NSRs förslag 

Båstad 2015-02-16 

-~~i.' N\_,, ~- . 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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BÅSTADS f<OMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Medborgarförslag 

Brrottsfö rre l!Jyggaradle airlbe1i:e ö Båstads kommun ··········· ··· "' ·· ····························••& 

På kommunens hemsida kan man läsa: Bästads brottsförebyggande råd 
har till syfte att initiera, stimulera och främja sädana åtgärder pä lokal 
nivfJ som leder till brottsförebyggande och trygghetsskapande resultat. 

Båstad är en attraktiv sommarkommun. Det betyder att i de flesta 
bostadsområden finns det blandad bebyggelse, bofasta och 
sommarboende. 

Många som äger sommarbostad i kommunen vistas i denna huvudsakligen ( 
sommartid och kanske några helger övriga delen av året. 

I kommunen finns en väl fungerande sopsortering med matavfall i 
speciella bruna påsar och mjuk plast i speciella plastsäckar. ( 

En gång om året delar kommunen ut påsar och säckar till alla som har 
soptömning. Dessa läggs en bit in på varje fastighet, på garageuppfarten, 
i carporten eller utanför husdörren. Väl synliga för förbipasserande. Ibland 
läggs de invid soptunnorna. 

Av någon anledning delas ovannämnda påsar/säckar ut vintertid, när det i 
många fall är 5 månader till dess den sommarboende fastighetsägaren 
besöker sin fastighet nästa gång. 

I år delades påsarna/säckarna ut i Stora Hult vecka 6. (Se bilder nedan). 

Om inte någon granne gör en insats kommer dessa påsar/säckar i många 
fall att ligga kvar till sommaren och tydligt visa för ev. kriminella var det 
inte bor folk och alltså det kan vara "fritt fram" att göra inbrott. 

f örslag: 
Om Båstads brottsförebyggande råd vill initiera, stimulera och främja 
åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och 
trygghetsskapande resultat har kommunen som jag ser det två alternativ. 

1. Dela ut påsar/säckar under juli månad då även sommarbostäderna 
ärbebod a.) · 

2. Dela vid annan tid på året, men då placera såväl påsar som 
säc r ba;~6m soptunnorna, som ju i de allra flesta fall inte står 
1° gt f~n tomtgränsen. 

S~or ,~!y,,t'O~ 
Las - ef~ -11 , , j /',/ be ~kd Ji,ll' 

Mor Botildas väg 10, 

.... -. ·)," 

26651 Vejbystrand lars@olefeldt.com 

\ . 
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Bilaga till medborgarförslag ang. brottsförebyggande arbete i Båstads kommun 

Några exempeD på varr påsarr och sopsäckar Digger i Stora IHluDt 
vecka 6 2014. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 53 dnr. KS 479/15-500 

Angående utdelning av avfallspåsar i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Sonia Larsson (C) väcker nytt ärende under behandlingen av ärendet ovan 
gällande svar på medborgarförslag om avfallspåsar och brottsförebyggande 
arbete (KF den 25 mars 2015, § 52). Sonia skriver att Båstads kommun i 
samråd med NSR tar fram ett förslag på att påsarna istället för att delas ut 
till hushållen finns att hämta i livsmedelsaffärer i tätorterna eller i annan 
gemensamhetslokal. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för sedvanlig beredning. 

justerandes signaturer 

14 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 54 dnr. KS 1544/14-350 

Svar på medborgarförslag 
-Trafikreglering på Strandpromenaden 

15 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag om trafikregleringen på 
Strandpromenaden mellan Havsbadsvägen och strax öster om Sjövägen. 
I medborgarförslaget ges synpunkter och förslag på förändring av nuvarande 
trafikreglering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes Sill:naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~~ 0) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-02-12 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Handläggare: Andreas Jansson, Trafik- och gatuingenjör 

Dnr: KS 1544/2014-350 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Polismyndigheten i Skåne, NPO Kulla-Bjäre 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, trafikreglering på Strandpromenaden 
Båstads kommuns lokala trafikföreskrift om gågata på strandpromenaden, 1278 2014:00087 

Samråd har skett med: 
Polismyndigheten i Skåne 

Medborgarförslag - trafikreglering på Strandpromenaden 

Bakgrund 
Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om trafikregleringen på Strandpromenaden 
mellan Havs badsvägen och strax öster om Sjövägen. I medborgarförslaget ges synpunkter och 
förslag på förändring av nuvarande trafikreglering. 

Skyltningen på Strandpromenaden var tidigare otydlig, oenhetlig och missvisande. Den 
trafikreglering som gällde innan maj 2014 var enligt skyltning förbud mot trafik med 
motordrivna fordon (vägmärke C3) med undantag för behörig trafik (genom tilläggstavla), 
däremot saknades en lokal trafikföreskrift för regleringen. Efter påtryckningar från 
Polismyndigheten beslutade Teknik och Service i maj 2014 genom en lokal trafikföreskrift att 
en del av Strandpromenaden ska vara gågata, se bilaga 2. 

Aktuellt 
I trafiklagstiftningen finns inte angivet vad som genom tilläggstavla är "behörig trafik" och 
Transportstyrelsen avråder från att använda den typen av skyltning. Att kontrollera 
efterlevnaden av den trafikregleringen är inte möjligt. 

Införandet av gågata gjordes för att skapa en tydlighet gentemot trafiklagsstiftningen för vilka 
motorfordon som är behöriga att trafikera sträckan. Bestämmelser för vad som gäller på en 
gågata finns angivet i 8 kap. 1 §Trafikförordningen (SFS 1998:1276), se nedan. 

8 kap. Bestämmelser fö-1· trafik på gågata och i gångfartsområde m.m. 
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. 
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på 
gågator om det behövs för 
· 1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, 

150213\ h: \ tjänsteskrivelser\medborgarförslag strandpromenaden\ tj. skr.docx\aj 
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2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, 
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller 
4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. Förordning (2007:101 ). 

På en gågata får inte fordon, inklusive cykel, färdas med högre hastighet än gångfart. Rent 
juridiskt finns ingen hastighet satt på gångfart, men enligt gällande praxis gäller mellan 7-10 
km/h. Normal cykelhastighet är mellan 15-20 km/h. Trafiken på en gågata är helt och hållet på 
de gåendes villkor, vilket skapar en lugnare trafik och därmed bättre trafiksäkerhet för de 
oskyddade trafikanterna. 

Undertecknads bedömning är att fördelarna med att reglera Strandpromenaden som gågata 
överväger nackdelarna. 

Övervägande/framtid 
Undertecknad vill påpeka att det alltid är polismyndigheten som är tillsynsman för att gällande 
trafikreglering följs. Utöver detta ger också trafiklagstiftningen kommuner möjlighet att 
kontrollera trafikregler gällande stannande och parkering, genom s.k. kommunal 
parkeringsövervalming. 

Teknik och Service kommer under våren i samråd med polisen att utföra en trafikmätning på 
Strandpromenaden. Påvisar mätningen att det finns behov av att göra en hastighetskontroll 
kommer polisen att utföra en sådan. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Båstad 2015-02-12 

~~ 
Trafik- och gatuingenjör 
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1278 2014-00087 
RÅS'fADS KOMMUN 

Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på 

Strandpromenaden; 

beslutade den 1mars2014. 

Båstads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första 

stycket trafik.förordningen (1998: 1276) följande. 

Strandpromenaden mellan Havsbadsvägen och 150 meter öster om Sjövägen enligt 

kartbild ska vara gågata. 

.. _ -

På Båstads kommuns vägnar. 

Andreas Jansson 

/ --



Båstad kommun 

Medborgarförslag 

Båstad den 25 oktober 2014 

BÅSTADS KOMMUN 
Kornmunstyrefaa rr 

2014 -10- z 7 
Dnr .... t.,-d. ... 15.~~11~.:.9..§6 

Strandpromenaden i Båstad har så länge jag mim1s, men det är ege'ilffigeil'i'iite"fil'ef'äii'ä'f)lf:tl'. 
20 år, varit förbjudet tillhåll för obehöriga motorfordon, även mopeder. Detta har fungerat 
hyggligt även utan bevalming. 

I våras infördes dock en skärpning. Då utnämndes nämligen Strandpromenaden till gågata 
vilket enligt Båstads egna regler innebär att det nu är förbjudet att framföra även behöriga ( 
fordon med högre hastighet än vad en rask vandrare presterar. Och då inkluderades cyklar 
såsom varande fordon trots att Strandpromenaden utgör en cykelled genom Malen. 

Att bilars, motorcyklars och mopeders hastigheter minskas till högst 7 km/h kan man 
acceptera och förstå, men att detta även skall gälla cyklar kan väl lmappast vara avsikten, men 
så blev det. I sommar har det inte varit minsta problem med motorfordon, menjag har aldlig ( 
sett en cyklist som cyklat så sakta som 7 lan/h, vilket ju kan vara farligt för cyklisten. 7 lan/h 
är ju knappt styrfa1t och att ramla från cykeln är inte något att rekommendera. 

Om brott mot det här nya påbudet skall beivras så behövs polisbevakning, ingen annan har 
mig veterligt den rätten och jag tror inte att en tjänstgörande polis varit på Strandpromenaden 
på bra länge. 

För att inte våra cyldande vänner (själv har jag slutat) skall antingen vingla h'ing i lågfa1t 
eller begå en olaglig handling när de cyklar på den med skyltar utmärkta cykelleden genom 
Malen så föreslår jag att fullmäktige beslutar att återgå till att enbmt förbjuda obehörig 
mot01trafik på Strandpromenaden i Båstad. 

. i 

P.S. Det kan ju t.o.m. vara så illa att någon fullmäktigeledamot under sommaren olagligen 
cyklat med en hastighet av t.ex. 15 lan/h. D.S. 

Kristoffer Huldt 
Malenvägen 8 
269 32 Båstad 

e-brev: kristoffer.huldt@gmail.com 
telefon: 0431-36 92 24 
Mobil: 070 626 72 07 

. . .. ~ ·.t . . •' - . . : : ~ . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 16 

KF § 55 dnr. KS 835/14-200 

Svar på medborgarförslag 
- Kommunala tomter i Lindströms backe 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om kommunala tomter i Lindströms backe i Västra Karup 
har inkommit till Båstads kommun den 27 maj 2014. Förslaget ger utryck för 
önskemål om att inrätta en tomtkö för Lindströms backe, avsätta budgetmedel 
till projektering av kommunala tomter samt att planeringen av området ska 
ske i samråd med lokalbefolkningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och 
projektingenjör Fredrik Jönsson. 

Yrkanden 

Notering 

Ajournering 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-25. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-03-11. 

Anders Gunnarsson (C): Bifall till medborgarförslaget. 

Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist (BP): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Även Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M), Ingrid 
Edgarsdotter (KD), Ingela Stefansson (S), Ann-Margret Kjellberg (S) och 
Allan Sunnergren (MP) yttrar sig i ärendet. 

Samtliga närvarande ledamöter från Folkpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
fullmäktige bifallit det liggande förslaget från kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~-~ r!.J. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2014-11-05 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Lisa Rönnberg/Fredrik Jönsson/Mia Lundström 

Dnr: KS 835/14-200 

Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

1 (2) 

Västra Karups byaråd (kontaktperson Josefin Nygren, Birgit Nilssons väg 189, 26994 Båstad) 
Samhällsbyggnad 
Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag: Kommunala tomter i Lindströms backe 2004-05-27 

Medborgarförslag: Kommunala tomter i Lindströms backe, 
Västra Karup 

Bakgrund 
Medborgarförslag från Västra Karups byaråd om Kommunala tomter i Lindströms backe har 
inkommit till Båstads kommun 2014-05-27. Förslaget ger utryck för önskemål om att inrätta 
en tomtkö för Lindströms backe, avsätta budgetmedel till projektering av kommunala tomter 
samt att planeringen av området ska ske i samråd med lokalbefolkningen. 

Aktuellt 
Båstads kommun förmedlar kommunala villatomter genom kommunens tomtkö. Man anmäler 
sig via en blankett som finns på kommunens hemsida. På blanketten anger man i vilken ort 
man önskar tomt och Västra Karup är ett av alternativen. 

Budgetmedel för projektering och entreprenad för "Lindströms back/'; hanteras inom den 
ordinarie budgetprocessen. Budget för 2015 och plan för 2016 och 2017 är för närvarande 
inne i en politisk process. Preliminärt bedöms projektering påbörjas 2017. 

För Lindströms backe, Västra Karup 17:36, finns sedan KS 2012-04-11 §ett planuppdrag med 
avsikt att planlägga för bostäder. Området utgör dock sedan 1980 skyddsområde för vattentäkt 
och vattentäkten behövs tills dess att ny vattenförsörjning för sydsidan av kommunen är 
upprättad, vilket bedöms ta 2-4 år. 

När planläggningen påbörjas finns möjlighet till tidig medverkan ifrån Västra Karups byaråd, 
invånarna i byn samt de personer som står i tomtkön genom medborgardialog i 
uppstartskedet, samt vidare i samråd- och granskningsskedet för detaljplanen. Detaljplanen 
som planinstrument reglerar inte upplåtelseform, inte heller vilken typ av "profil" bostäderna 
ska ha. Detaljplanen reglerar markanvändning och utformning/gestaltning. I detaljplanen görs 
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. 

Övervägande/framtid 
De synpunkter som framförs i medborgarförslaget bedöms redan som hanterade. 

141110\7ec\ha 
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Förslag till beslut 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige att inte 
bifalla medborgarförslaget. 

Båstad enligt ovan 

Lisa Rönnberg 
Samhälls byggnadschef 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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BÅSTADS f(Ol\/IMUN 
l(ommuns tyrelsen 

Medborgarförslag 
2on -os-z 7 

Dnr .. (S <J;,?:J. ~;. .~1-~ .7\~Q 

Kon1munala t01nter i Lindströms backe, Västra Karup 

Västra Ka1ups byaråd med kontaktperson J osefine Nygren, Birgit Nilssons väg 189, 
26994 Båstad (tele: 0431-360018) lägger ett medborgarförslag angående inrättandet 
av kommunala tomter i Lindströms backe (ovanför Bjärehemmet) i Västra Kamp. 

Inrätta en tomtkö för Lindströmsbacke 
Under många år har Västra Karup-bor efterfrågat kommunala tomter i 
Lindströmsbacke. Några har uttryckt ambitioner att bygga i Lindströms backe med 
hållbara material och med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Västra Kamps 
byaråd uppmanar därför kommunen att uppföra en tomtkö till Lindströmsbacke 
med syftet att undersöka hur stor efterfrågan är. 

Avsätt budgetmedel till projektering av kommunala tomter i Lindströms 
backe 
Ett första steg mot kommunala tomter i Lindströmsbacke är att avsätta tid och 
medel för tjänstemän att arbeta med frågan. Därför uppmanar Västra Kamps 
byaråd kommunen att avsätta budgetmedel för projektering. 

Planera kommunala tomter i samråd med lokalbefolkningen 
Avslutningsvis föreslår vi att planering och projektering av kommunala tomter i 
Lindströms backe sker i samråd med Västra Kamps byaråd, invånarna i byn samt 
de personer som ansluter sig till en tomtkö. 
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ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 

KF § 56 dnr: KS 377 /15-903 

Avsägelse av uppdrag- Håkan Nilsson (SD) 

Håkan Nilsson (SD) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

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

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF 

[.J 

Blad 

17 

Utdragsbestyrkande 
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Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-03-25 

KF § 57 dnr: KS 378/15-903 

Avsägelse av uppdrag - Fredrik Bengtsson (SD) 

Fredrik Bengtsson (SD) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

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

Justerandes signaturer 

Blad 

18 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

A~ c;J, 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 58 dnr. KS 1718/14-903 

Val av ledamot i Valnämnden efter avgående 
Marie Hron (M) 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot i Valnämnden efter 
avgående Marie Hron (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till ledamot i Valnämnden för tiden 
2015-03-25 - 2018-12-31: 

Birgitta Abelin (M) 

Justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

cA? FJ 
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[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärende beskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 20 

KF § 59 dnr: KS 447 /15-900 

Interpellation från Thomas Andersson (FP) - Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts arbetsuppgifter och arvoden 

Thomas Andersson (FP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsuppgifter och 
arvoden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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l:fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-03-25 

KF § 60 dnr: KS 437 /15-500 

Fråga från Kerstin Gustafsson (M) 
- Framtagande av ny dagvattentaxa 

Ärendebeskrivning Fråga inlämnad av Kerstin Gustafsson (M) angående ny dagvattentaxa. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

justerandes signaturer 

Blad 

21 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

cA#O-



~ÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

0 e 
2015 -03- 2 3 
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Fråga till Kommunstyrelsens ordförande 

Framtagande av ny dagvattentaxa 

( I ditt informationsbrev till "Bästa kommuninvånare" skriver du att du upptäckte på din andra dag på 

arbetet, förmodar andra dagen som kommunstyrelsens ordförande, att kommunens dagvattentaxa 

inte är relaterad till "tomtytan som direkt påverkar avrinningen från tomten blir avgörande för taxans 

storlek". Detta lJpptäckte du som sagt den andra dagen du var kommunstyrelsens ordförande när du 

( upptäckte hur underfinansierad verksamheten var. 

( 

( 

Du skriver vidare att uppdraget till taxeändring är nu beslutat och ärendet som nu är på gång 

kommer att ändras förhoppningsvis 1 juli. Vi får nu en taxa mer lik övriga kommuner i Skåne NV. 

Du skriver även att nya skyddsområdesbestämmelser varit vi_lande och att nu har du bett 

kommunens VA-bolag att skyndsamt föra upp nya bestämmelser för beslut. 

Följande frågor önskar jag få förtydligade 

1. Taxeförändring avser du då VA-taxan? 

2. Underfinansierad verksamhet, vilken? 

3. Hur upptäckte du detta? 

4. Är det du som gett NSVA uppdraget att göra en översyn av VA-taxan och komma med ett 

nytt förslag mer lik övriga kommuner i Skåne NV? 

5. Är det du som bett NSVA att göra en översyn av kommunens skyddsområdesbestämmelser? 

Kerstin Gustafsson (M) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-03-25 

KF § 61 dnr: KS 439/15-350 

Fråga från Kerstin Gustafsson (M) - Kommunikationer 

Fråga inlämnad av Kerstin Gustafsson (M) angående kommunikationer 
och pågående förhandlingar med Skånetrafiken. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ rJ 
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~ÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2015 -03- 2 3 
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Fråga till Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunikationer 

~ o 

Jag har läst i ditt informationsblad till kommuninvånarna om hur ni arbetar med att Öresundstågen 

ska stanna i Förslöv där stationen skulle kunna namnändras till Förslöv/Ängelholms flygplats för att 

motivera stoppet. Detta är en intressant tanke. Du skriver vidare att huvudalternativet är Pågatåg till 

Båstad. Med Pågatåg genom tunneln till Båstad eller att Öresundståget stannar i Förslöv slipper 

Förslövsborna åka först åka till Ängelholm för tågbyte när de skall norrut. Kontakter för träff med 

Skånetrafiken har redan tagits. 

Mina frågor till dig är 

1. Vad gav träffen med Skånetrafiken för resultat? 

2. Hur ser du på att lyckas med förhandlingarna med Pågatåg till Båstad eller att Öresundståget 

stannar i Fö rslöv? Inom vilket tidsperspektiv förväntas detta bli verklighet? 

3. Vad kommer detta att kosta om Pågatåget kommer att vända i Båstad? 

Kerstin Gustafsson (M) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-03-25 

KF § 62 dnr: KS 65/15-903 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas, över 
de fattade fullmäktigebeslut 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 2015-03-18, godkänns. 

Justerandes sil!naturer 

23 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~/'J 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

2015-03-18 
Dnr: KS 65 /15-903 Beslutslogg för kommunfullmäktige 2015 

Ärenden: 

§ 139, KF 2012-06-27 I 235/11 I Programmet antaget av KF 2012-06-27. 
Miliönrogram 2012-2020 
§ 25, KF 2013-02-27 I 318/11 I Programmet antaget av KF 2013-02-27. 
Program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet 2013-2020 
§ 60, KF 2013-03-27 I 236/11 I Programmet antaget av KF 2013-03-27. 
Vård- och omsorgsprogram 
2013-2020 
§ 172, KF 2013-12-18 I 1231/12 I Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
Skol- och utbildnings-
program 2014-2021 

§ 108, KF 2014-06-25 I 1039 /12 I Programmet antaget av KF 2014-06-25. 
Energiprogram 2014-2020 

§ 109, KF 2014-06-25 I 1038/12 I Programmet antaget av KF 2014-06-25. 
Vindkraftsnrogram 
§ 6, KF 2015-01-28 I 685/14 I Programmet antaget av KF 2015-01-28. 
Kulturprogram för Båstads 

2015 - 2025 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 

KLK, Miljö-1 Programmet ska ses över, utvärderas och 
strategen revideras under 2016. 
Samhälls- I Programmet ska ses över, utvärderas och 
skydd revideras under 2015. 

Vård& 
omsorg 

Barn& 
skola, 
Bildning 
&arbete 
KLK 

Programmet ska ses över, utvärderas och 
revideras under 2016. 

Programmet ska ses över, utvärderas och 
revideras under 2016. 

Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 
programmet när miljöprogrammet utvärderas 
2016. 
Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 

rogrammet under 2017. 
Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 
programmet under 2017. 

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

1 (5) 

Maj 2016 

Juni 2015 

Sept. 2016 

Nov.2016 

Okt. 2016 

2017 

2017 



Ärenden (forts.): 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 
§ 65, KF 2009-04-22 
Evenemangsområde, yttre 
och inre . 

§ 141, KF 2013-10-23 
Delägarinträde i Sydvatten AB 

§ 22, KF 2015-02-25 
Överlåtelse av badanläggning 
i Torekov 

J 

Dnr 

270/09 

Beskrivning av uppdraget 

Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd 
och markupplåtelse för evenemangsytor i 
Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att 
hela eller delar av det inre evenemangsområdet 
utarrenderas till annan organisation. 

service 

15 72/13 I För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs I Teknik & 
att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god service 
kvalitet samt att det kan nå ut till kunderna. 
Ärendet återremitterades 2013-10-23, då 
utskickat material inte utgjorde ett fullgott 
beslutsunderlai:r. 

88 /14 I Ärendet återremitteras till förvaltningen för I Teknik & 
att klargöra vad "jämförlig standard" innebär service 
samt utreda vad det skulle kosta att uppnå 
en jämförlig standard med anläggningen 
i Segelstoro. 

Då det planeras för ett nytt planuppdrag för 
väsentliga delar av det som utgör evenemangsyta 
kan riktlinjer tas fram först då planerad detaljplan 
vunnit laga kraft. Separat uppdrag från KS angående 
översyn av evenemangspolicyn (dnr 1974/14). 
Denna översvn kan delges KF fiärde kvartalet 2015. 

2 (5) 

.filM(F 
(~2) 

Plan: 
2016 

SGU-utredningen är klar. Förvaltningen planerar att I Maj 
ta upp ärendet för beslut i KS au under april 2015. 2015 

Förvaltningen påbörjar utredningen inom ramen 
för återremissen under sommaren. 

Hösten 
2015 



3 (5) 
Beredningsuppdrag: 

Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status '(*1) ·]illKF 
och paragraf . . . ... t~.Z). . . .... 
§ 79, KF 2014-05-21 425/14 Genom diskussion i beredningen har leda- Demokrati- Förslag till reglemente är på väg att tas fram i Maj 2015 
Inrättande av ungdomsråd möterna framfört en vilja att öka ungas delak- beredningen beredningen. 

eller liknande för att öka tighet, för att stärka demokratin och öka 

ungas delaktighet representativiteten i beslutsprocessen. 

§ 27, KF 2014-02-26 298/15 En tillfällig fullmäktige beredning får i uppdrag Tillfällig Uppdrags beskrivning till KF 2015-03-25. Juni 2015 
Program för ny fördjupad över- att slutföra programmet för ny fördjupad beredning 
siktsplan för Norrviken-Kattvik översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

§ 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 2015 
Program för ny översiktsplan teten i kommunen och svara upp mot rådande för tillväxt en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 

förutsättningar och kunskaper. Kommun- och sam- Uppdrags beskrivning till KF 2015-03-25. 
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 uppdragsbeskrivnirnren. 

§ 174, Kf 2013-12-18 226/13 Programmen är underordnade kommunens Beredningen Uppdraget är slutfört, men redovisningen 2015 
Förstudie om kommunens vision, vilket innebär att visionens intentioner för tillväxt återstår. Information till KF 2015-03-25. 

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. 
§ 128, KF 2011-06-22 684/11 Kommunerna ska enligt bostadsförsörjnings- Beredningen Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Dialog om 2015 
Bostadsförsörjningsprogram lagen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. för tillväxt en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 

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) 
Skrivs fram av förvaltningen och avslutas i KF 
under våren 2015. 

\ 

' 
\ 
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Motioner: 

Inkommande~ Dllr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) . TillKF 
datum ' J*2) .. 
2011-05-16 476/11 Motion från (S) - Inrättande av en modem återvinnings- Teknik Till KS 2015-04-15 April 2015 

central i Svenstad & Service 

2012-06-15 1129/12 Motion från (BP): Öppethållande av ungdomsgårdar Teknik Till KF 2015-03-25. Mars 2015 
i Båstads kommun sommartid & Service 

2013-11-14 1868/13 Motion från (S): Vitajobb Bildning Till KS au 2015-04-01 April 2015 
&Arbete 

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

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

2015-01-29 158/15 Motion från (S): Starta upp en Kofoed-inspirerad skola Bildning Till ärendegenomgångsmötet 2015-03-31 för beredning. September 
i Båstad &Arbete 2015 

2015-02-25 285/15 Motion från (MP): Kommunen ska införa ett Bildning Till ärendegenomgångsmötet 2015-03-31 för beredning. September 
integrationspris &Arbete 2015 



Medborgarförslag: 
5 (5) 

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- Till KF 2015-03-25. Mars 2015 

fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom skydd 
kommunen. 

2014-02-10 201/14 Medborgarförslag från Mona Lötblad: Öka flykting- Bildning Ärendet återremitterades till förvaltningen i KS 2014-09-10 April 2015 
mottagandet i Båstads kommun. &Arbete och utgick i KS vu 2014-10-21... Tas upp på nytt till ärende-

genomgångsmötet 2015-03-31. 
2014-03-03 322/14 Medborgarförslag från Thorsten Hanstål: Förslag på att KLK Till KF 2015-03-25. Mars 2015 

namnge Båstads nya stadsdel i Hemmeslöv "Bellevue". 
2014-04-02 490/14 Medborgarförslag från Niklas Banck: Upplös vägföreningarna KLK/Teknik Hos kommunchefen för handläggning. April 2015 

i Båstads kommun. & Service 
2014-04-23 611/14 Medborgarförslag från Cecilia Widen: Ny förskola i Förslöv. Barn & Skola Till KSau 2015-04-01 April 2015 
2014-05-19 775/14 Medborgarförslag från Lars Olefeldt: Dela ut avfallspåsarna S.skydd/NSR/ Till KF 2015-03-25. Mars 2015 

under juli månad, alternativt att de placeras ut på baksidan av Teknik& 
soptunnorna, för att förhindra inbrott. Service 

2014-05-27 835/14 Medborgarförslag från J osefine Nygren: Teknik Till KF 2015-03-25. 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 riksintres- byggnad, 
sen vid en detaljplanläe:e:ning KLK 

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

2014-10-27 1544/14 Medborgarförslag från Kristoffer Huldt - Återgå till att enbart Teknik Till KF 2015-03-25. Mars 2015 
förbjuda obehörig motortrafik på Strandpromenaden i Båstad & Service 

2014-11-03 1571/14 Medborgarförslag från Lars Olefeldt - Förtydligande av rikt- KLK Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 
linjer som beslutats av kommunfullmäktige 

2014-11-14 1629/14 Medborgarförslag från Bo Sveninge - Allvädersbanor Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i samband med Juli 2015 
för friidrott &Service översyn av centrumplaneringen. 

2014-11-24till 1698/14 68 medborgarförslag (från Jonathan Larsson m.fl.) ang. Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i samband med Juli 2015 
2014-12-19 m.fl. Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen &Service, översyn av centrumplaneringen. 

Samhälls-
byggnad 

2015-01-13 57/15 Medborgarförslag från Helen Hesselbom - Önskan om Teknik Hos förvaltningen för handläggning. September 
hundrastgård i Grevie &Service 2015 

2015-02-20 272/15 Medborgarförslag från Anders Hedlund - Simhall i kommunen Teknik Till ärendegenomgångsmötet 2015-03-31 för beredning. Senast dec. 
[) & Service 2015 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 63 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-03-25 24 

a). Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 

Utskott/presidium 

Dnr: KS 344/15-903 

b ). Kommunrevisionens granskning av fastighetsunderhållet i Båstads 
kommun. Dnr: KS 1874/14-900 

justerandes signaturer 
I<S/nämnd I<F Utdragsbestyrkande 

-~tcJ 
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