
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum: Onsdagen den 9 november 2016 

Tid och plats: kl. 10:00, Astrakanen 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-09 Daniel Kling KS 1 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-09 Daniel Kling KS 2 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-11-09 Daniel Kling KS 3-56 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-11-09 Daniel Kling KS 57-92 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2016-11-09 Daniel Kling KS 93 

6.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 94-98 

7.  Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. - Beslut om antagande Camilla Nermark KS 99-154 

8.  Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet Henrik Eliasson KS 155-
169 

9.  Fullskaleexperiment i Båstads hamn Emma Johansson KS 170-
175 

10.  Samråd - Utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv Kristina Bell KS 176-
205 

11.  Arrendeavtal för telemast i Malenskogen Sven-Inge Granlund KS 206-
217 

12.  Motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under 
högsäsong 

Andreas Jansson KS 218-
225 

13.  Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun Jenny Hertsgård KS 226-
230 

14.  Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala mötesplatser i 
Förslöv 

Jenny Hertsgård KS 231-
243 

15.  Medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala mötesplatser i 
Förslöv 

Jenny Hertsgård KS 244-
261 

16.  Motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov Helene Steinlein KS 262-
264 

17.  Motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen och 
skyltning av konst i offentlig miljö 

Helene Steinlein KS 265-
267 



Båstads kommun 
Datum 

2016-11-02 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

18.  Motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid Helene Steinlein KS 268-
270 

19.  Nämndsplan 2017 för kommunstyrelsen Patrik Johansson KS 271-
294 

20.  Förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-2019 Johan Lindén KS 295-
376 

21.  Vård- och omsorgsnämndens beslut om ny resursfördelningsmodell 
samt förändrade schablonersättningar 

Johan Lindén KS 377-
380 

22.  Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne Ingrid Pettersson KS 381-
414 

23.  Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg Magnus Ohlsson KS 415-
421 

24.  Kulturskoleplan 2017-2019 Anna Johansson KS 422-
435 

25.  Plan för öppen förskola och familjecentralsliknande verksamhet Ingrid Berg Brynje KS 436-
444 

26.  Försäljning av villan Lyan, tillfällig skollokal i Östra Karup Birgitte Dahlin KS 445-
449 

27.  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 

Olof Nilsson KS 450-
453 

28.  Driftning av lekplatser i Båstads kommun Daniel Kling KS 454 

Båstad den 2 november 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fcac\dk 
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Datum: 2016-11-01 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-- 
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-11-09 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  

 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Johan Swanstein Olsson (M) 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 november kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 1 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-11-01 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-11-09 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 1 november 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-11-02 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-10-12 
 
1. Socialbidragsstatistik Individ och familj för september 2016. KS 000172/2016-600 
 
2. Protokollsutdrag från VN 161010, § 98 - Sammaträdesdagar 2017 för vård- och 
omsorgsnämnden 
 
3. Protokollsutdrag från MN 161013, § 119 - Sammaträdesdagar 2017 för myndighetsnämnden 
 
4. Protokollsutdrag från MN 161013, § 117 - Hålarp 4:212 i Grevie - Ansökan om 
förhandbesked för ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus)  
 
5. Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB - 2016-04-21. KS 001241/2016-900 
 
6. Styrelseprotokoll från Båstadhem AB - 2016-03-03. KS 001241/2016-900 
 
7. Bilaga till styrelseprotokoll nr. 4 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - - 2016-
10-05. KS 000576/2016-900. 
 
8. Styrelseprotokoll nr. 3 med sammarbetskommittén Familjen Helsingborg - 2016-10-05. KS 
000576/2016-900. 
 
9. Familjen Helsingborgs yttrande över Region Skånes plan för ökat cyklande - Cykelstrategi för 
Skåne. KS 001080/2016-350.   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Båstad den 2 november 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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Hur ser processen ut hösten 2016? 
 
 
 
 

 

Verksamhetsplan 2017- 2019 

september oktober november december 

Seminariet, inspel till förändringar från 
målområdesansvariga och styrelsen 

Diskussion o prioriteringar i  
kom dir gruppen 161028   

Sekretariatet uppdaterar förslag till 
Verksamhetsplan för 2017-2019.  

Verksamhetsplan 
2017-2019 o budget 
fastställs i styrelsen 
161209 

Inspel från våra 
nätverk 

Kom dir gruppen lägger förslag 
till Verksamhetsplan  o budget 
161118   

Förslag till Budget 
2017 

Sekretariatet samman-
ställer våra samarbet-
en, vad o vem  

Diskussion om upplägg, 
m m i kom dir gruppen 
160923   

Info om upplägg, m m   
till styrelsen 161005   

Disk om framtida 
samarbeten, 
komdir gruppen 
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Höstens process 
 
 

 
 

1. Info om kommande process på styrelsemötet 161005 
2. Sekretariatet upprättar Verksamhetsplan 2017-2019, ver 1.0 utifrån inspel på styrelseseminariet 

och våra nätverk (klart till 161020) 
3. Diskussion och direktiv från kom dir gruppen 161028 
4. Sekretariatet gör Verksamhetsplan 2.0 utifrån direktiv 161028, inkl förslag till budget 2017  
        (klart till 161110) 
5.     Kom dir gruppen beslutar om förslag till styrelsen avseende Verksamhetsplan 2017-2019 samt  
        förslag till budget 2017, 161118  
6.     Presidiet behandlar förslag till styrelsen avseende Verksamhetsplan 2017-2019 samt  
        förslag till budget 2017, 161122  
7.     Styrelsen fastställer Verksamhetsplan 2017-2019 samt förslag till budget 2017, 161209 
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Vårt samarbete 
 
 

Slutsatser under styrelseseminariet 160901-02 
 

Ska vi och vill vi samarbeta mer/annorlunda framöver för att utveckla ett mera ”framtidssäkert” 
Familjen Helsingborg? Om ja, hur gör vi då?  

 
1. Skala upp befintlig samverkan 
2. Omvärldtryck och teknikutveckling, utveckla. Vi har påbörjat lite kring detta. Profilera FH som 

starkt teknikutvecklat, vad innebär tekniken. 
3. Skapa forum/arb former för gemensam innovativ utveckling, utveckl labb, famtidsverkstad. 
4. Hur gör vi med stuprören? 
5. Hur hanterar vi att vi konkurrerar med varandra 
6. För mycket topp-down i vårt sätt att arbeta 
 
Gå vidare med att vara en region tillsammans, vi är oerhört protektionistiska, vi delar upp oss i 
många tårtbitar 
Vidareutveckla redan befintliga samarbeten så att fler ansluter sig 
Vi ska bli bättre på att landa med avfall, va, räddning, m fl verksamhetsområden. 
Bli en sammanfattande stad enl visionen! 
Det är klart att vi ska samarbeta, det krävs mer stuns i vissa saker, t ex framtidsverkstad, ta nya 
positioner. 
Nya bollar ska identifieras och prövas, t ex upphandling, hemtjänst 
Mer samarbete, yrkeshögskola, gå över från HVB till stödboende, utveckla former för stödboende 
Utveckla gem krafter vid problem 
Hjälpa varandra med t ex skolfrågor, stordriftsfördelar 
Utveckla bef samarbete, Nårab, NSVA, m m 
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”Kom Ihåg att aldrig glömma” 

 Filmprojekt om Emerich Roth – det handlar om alla människors lika värde.  
 

SYD TV & Hjärtans(G)Hjärna AB, Ingrid Ohlsson, Villagatan 18, 262 32 Ängelholm. 
Mobil 070 – 576 66 40 E-mejl hej@ingridohlsson.se 

 

Till styrelsen för Familjen Helsingborg! 

Det händer så mycket otäckt här i världen. Människor dödas, barn blir föräldralösa eller far 
illa. Och mycket av det onda beror på hat som föds ur oförståelse. Ingen av oss kan rädda 
hela världen, men om vi följer Emerich kloka ord kan vi var och en bidra till att göra världen 
en smula bättre. Och det tillsammans är värt riktigt mycket! 

Emerich Roth kom till Sverige den 3 december 1950. Då hade han överlevt fem 
koncentrationsläger och drabbats av dubbelsidig tuberkulos. Han hade förlorat nästan hela 
sin familj. I Sverige utbildade sig han till socionom och under sina sista år i yrkeslivet 
arbetade han som föreståndare för ett behandlingshem för ungdomar. Parallellt med det 
besökte han skolor runt om i landet för att föreläsa om Förintelsen. Tusentals ungdomar har 
fått höra hans berättelse. Och att höra Emerich berätta är ett sant privilegium. Men idag har 
denna enastående man hunnit bli 92 år och snart kan han inte längre själv föra budskapet 
vidare. Det är därför vi vill göra denna film. För att Emerich klokskap ska få leva i all framtid 
och hjälpa våra unga att välja rätt väg. 

Det mesta av vårt filmmaterial är filmat här i Nordvästra Skåne. Vi har 60 timmars 
filmmaterial och 5000 bilder där vi har dokumenterat Emerich sedan sommaren 2015. 

I oktober-november-december 2016 har vi bokat upp klippning och redigering för filmen. Just 
nu jobbar vi med storyboarden som kommer att innehålla Emerich föreläsningar, möten med 
ungdomar, underlag från hans bok ”vägen ut ur hatet” samt övrigt material som vi fått ta del 
av från Emerich. 

Vårt mål är att premiärvisa filmen den 27 januari 2017, på Förintelsens minnesdag. Jag har 
lovat Emerich att han ska få se filmen, däremot är det inte bestämt var filmen skall visas. 

Vår sida på FB heter ”Kom håg att aldrig glömma”: 

https://www.facebook.com/Kom-ih%C3%A5g-att-aldrig-gl%C3%B6mma-786519338114407/ 

Vår hemsida heter ”Aldrig glömma”: 

http://aldrig-glomma.se/ 

Vårt mål är att få ihop 500.000 kronor och vi kommer att uppdatera status på vår insamling 
på vår FB sida. Därmed är vi helt öppna med hur mycket vi får in. 

Ser framemot Er återkoppling samt om så önskas kommer jag gärna och berättar mera.  Jag 
avslutar med en del av Emerich många klok ord:  ”Bara genom att hjälpa andra kan man 
hjälpa sig själv”, Emerich Roth 92 år 

Ängelholm den 6 september 2016 

Varma hälsningar  

 

Ingrid Ohlsson 
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”Kom Ihåg att aldrig glömma” 

 Filmprojekt om Emerich Roth – det handlar om alla människors lika värde.  
 

SYD TV & Hjärtans(G)Hjärna AB, Ingrid Ohlsson, Villagatan 18, 262 32 Ängelholm. 
Mobil 070 – 576 66 40 E-mejl hej@ingridohlsson.se 

 

OM VÅRT PROJEKT 
 
Den 6 juni 2015 är en dag jag alltid kommer att bära i mitt hjärta. Då, på Sveriges 
nationaldag, mötte jag för första gången mannen som kom att förändra mitt liv – 
Emerich Roth. 
 
Under många år hade jag haft en önskan att få göra en intervju med någon som varit 
vittne till Förintelsen och överlevt. Tiden har varit min värsta fiende. Det är mer än 70 
år sedan Andra världskriget slutade och det finns inte så många kvar som kan 
berätta. 
 
Möjligheten dök upp via en kontakt i Rotary Ängelholm som kände Emerich Roth. 
Vårt första möte skedde i Varberg, dit Emerich var inbjuden av Varbergs kommun för 
att tala på arrangemanget Varberg Calling for Peace. Jag och min kollega Jörgen 
Nilsson filmade Emerich fina och tänkvärda tal. När han tystnat tycktes applåderna 
aldrig ta slut. 
 
Emerich föreslog att vi skulle komma upp till Stockholm i slutet av juli för att filma 
hans föredrag på Försvarshögskolan och dessutom göra en intervju i hemmamiljö. 
Det blev en omtumlande upplevelse. Du som har haft förmånen att lyssna på 
Emerich förstår mig nog. Hans klokskap går rakt in i hjärtat. Denna fantastiska man 
har varit med om något av det mest fasansfulla man som människa kan uppleva. 
Ändå gör han allt för att förmedla sin kunskap och sin kärlek till världen och sina 
medmänniskor. För att vi ska se varandra för de vi är. För att vi ska övervinna 
rädslan och hatet. Den första intervjun blev början till en berättelse som idag är vårt 
mantra: Kunskap berikar, berättelser berör. 
 
Den 27 augusti 2015 fick Emerich Roth tillsammans med Hédi Fried ta emot Raoul 
Wallenberg-priset. Juryns motiverande var: ”Idag finns få kvar som kan vittna om 
nazismens illdåd. Hédi och Emerich insatser för att nå unga människor är 
grundläggande för den framtida upplysningen kring rasism, främlingsfientlighet och 
antisemitism.” 
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”Kom Ihåg att aldrig glömma” 

 Filmprojekt om Emerich Roth – det handlar om alla människors lika värde.  
 

SYD TV & Hjärtans(G)Hjärna AB, Ingrid Ohlsson, Villagatan 18, 262 32 Ängelholm. 
Mobil 070 – 576 66 40 E-mejl hej@ingridohlsson.se 

 

Dagen efter, den 28 augusti, fyllde Emerich 91 år. Jag ringde för att gratulera och 
passade samtidigt på att fråga om det fanns någon möjlighet att han kunde komma 
ner till Ängelholm för att föreläsa. Min dröm blev sann den 2 december 2015. 
 
Vi fyllde Jarl Kulle-salen i Ängelholm till sprängningsgräns. 450 gymnasieungdomar 
satt helt blickstilla och tysta när Emerich talade. På kvällen fick ytterligare 550 
personer chansen att se och höra Emerich. Hans föredrag förgylldes av musik och 
sång från eleverna på Kulturskolan i Ängelholm och Erik Ruths kulturskola i 
Höganäs. 
 
 
I samband med Emerich födelsedag den 28 augusti 2017 gjorde vi nedanstående 
inlägg på FB som har nått 89 442 personer: 

Kom ihåg att aldrig glömma 
Publicerat av Maggie Thauersköld Crusell · den 28 augusti kl 09:00 ·  

Idag fyller Emerich Roth 92 år. Han är en av de få som fortfarande finns kvar och kan vittna om 
vad som hände under Förintelsen. Han överlevde fem koncentrationsläger. Sedan dess har han 
ägnat en stor del av sitt liv åt att resa runt till skolor över hela Sverige och berätta om det som 
hände. En dag kommer han inte längre att vara här. Men historien måste få leva vidare. Det är 
därför vi vill ta fram en dokumentärfilm som visar hans möten med svenska ungdomar. Vi har allt 
material vi behöver. Nu behöver vi bara få finansiering för att kunna redigera de 60 timmar film 
och de 5000 bilder vi har. Vi behöver hjälp. Om du som läser detta vill hjälpa till maila till Ingrid 
Ohlsson på hej@ingridohlsson.se. Eller Swisha till 123 483 8645. 

 

 
 

 
89 442 personer har nåtts 
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Kära Vänner! 
 
Under de senaste 25 åren har jag föreläst i skolor över hela landet. 
 
Vid min första föreläsning i början på 90-talet, då jag berättade om händelser och egna upplevelser 
under andra världskriget, fick jag höra både från lärare och elever:  
 
"detta har vi aldrig  hört talas om" 
 
Jag trodde då att det bara var denna skola som var dåligt påläst. Men samma reaktion fick jag 
uppleva i alla andra skolor jag besökte. 
 
Jag förstod så småningom att det jag och andra överlevande av förintelsen berättar, står det väldigt 
lite om i historieböckerna och ännu mindre i läroböckerna. 
 
Vi, som ännu kan berätta om det vi varit med om, är bara några få kvar. Vi är i stort sett jämngamla, 
själv fyllde jag 92 år den 28 augusti och när vi slutar berätta gör vi det nästan samtidigt. 
Det är nu viktigt att förena alla positiva krafter för att finna en väg framåt. En väg som bäddar för 
kontinuiteten att hålla minnet av förintelsen levande så att kommande generationer kan lära något 
av den och inte bara om den. 
 
Med facit i hand vet vi nu, att om våra grannar och alla andra hade reagerat och protesterat hade 
förintelsen inte kunnat äga rum. 
Med andra ord, det är passiviteten och likgiltigheten som är mänsklighetens största fiende. 
 
Jag kommer snart att dra mig tillbaka och vill gärna dela med mig av mina dyrköpta erfarenheter 
samt 30 års arbete inom social- och kriminalvården med utslagna ungdomar. 
 
Som vi alla vet, är film det effektivaste sättet att nå fram till en bredare publik. Jag är därför mycket 
tacksam att Ingrid Ohlsson och hennes filmteam med kunniga dokumentärfilmare helt ideellt har följt 
mig och filmat mitt arbete under det senaste året. Det som återstår är klippning och redigering, vilket 
kräver ekonomiska resurser. 
 
Jag vädjar till er alla som har intresse och möjlighet att sponsra färdigställandet av filmen. 
Historien upprepar sig och det är endast med lärdom om det förgångna som vi kan möta framtiden 
med öppna ögon och ha en chans förhindra att historien upprepar sig. 
 
Jakobsberg den 7 september 2016 

 
Emerich Roth 
Stiftare av Emerichfonden, 
Fonden mot våld för Medmänsklighet 
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Ärendeutlåtande till 
Kommundirektörsgruppen 2016-09-23 
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 Familjen Helsingborg 
 Åsa Åberg – Projektledare Mångfaldsprojektet 
 042-10 22 70 
 asa.aberg@familjenhelsingborg.se 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Yttrande över ärende om Emerich Roth ” Kom ihåg att aldrig 
glömma”. 
 

Ärendebeskrivning 
 

På Kommundirektörsgruppens möte 160520 togs frågan upp gällande Emerich Roth projektet 
”Kom ihåg att aldrig glömma” - skapandet av en dokumentärfilm som beskriver Emerich 
möte med svenska ungdomar där han berättar om sin livshistoria om bl a tiden på olika 
koncentrationsläger. Ärendet kom även upp på Familjen Helsingborgs styrelsemöte den 
160603. Stefan Johansson (t f stadsdirektör Landskrona stad) fick i uppdrag att handlägga 
ärendet som i sin tur kopplat in Familjen Helsingborgs Mångfaldsprojekt. 
 
Ingrid Ohlsson och hennes kollega Maggie Thauersköld Crusell har spelat in en 
dokumentärfilm om Emerich möten med svenska ungdomar. Det mesta av deras filmmaterial 
är filmat här i Nordvästra Skåne. De har 60 timmars filmmaterial och 5000 bilder där de har 
dokumenterat Emerich sedan sommaren 2015. De söker nu på olika sätt ekonomiskt stöd om 
500 000 kr för att kunna färdigställa filmen tillsammans med SVT och en speciell visning för 
bl a gymnasieungdomarna inom Familjen Helsingborg.  
 
Insamlingen går att följa på deras facebooksida som även visar hur mycket finansiering som 
kommit in. (https://www.facebook.com/Kom-ih%C3%A5g-att-aldrig-gl%C3%B6mma-
786519338114407) - Hemsida: http://aldrig-glomma.se 
 
Deras mål är att filmen ska kunna premiärvisas på Förintelsens minnesdag den 27 januari 
2017.  

 
Budskapet i filmen är att sprida Emerich Roth liv och visa upp hans historia för dem som inte 
fått förmånen att få träffa Emerich, han är en av dem som överlevt Förintelsen och som i 
nästan 25 år arbetat för att sprida kunskap om det som hänt så att det aldrig någonsin 
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upprepas. Trots den grymhet han själv fått uppleva vill han lära oss att hitta vägen ut ur hatet 
och bort från våldet.  

 
Det finns bara några få ögonvittnen kvar och när de också är borta är det upp till oss alla att 
hålla minnena vid liv. Det är därför Ingrid och Maggie vill nå ut till så många som möjligt. 
Deras mål är att hålla minnena av Förintelsen levande. De vill förmedla att kunskap berikar 
och berättelser berör. 
 

  

Bakgrund/Utredning 
Ärendet har varit uppe för diskussion i Mångfaldsnätverket och Skolchefsnätverket. 
 
Mångfaldsgruppen uppfattning är att det skulle vara bra för Familjen Helsingborg att stödja ett 
sådant projekt. Positivit ur ett medarbetarperspektiv att sprida information och dela kunskap 
hur vi vill ha ett tillåtande arbetsklimat där alla är unika på sitt sätt och att vi ska respektera alla 
medarbetares livshistorier. Gruppen kom dock fram till att filmen skulle ha störst 
genomslagskraft inom skolmiljön i utbildningssyfte. 
 
Mångfaldsgruppen ville dock inte ta ställning hur detta projekt kan användas i skolmiljön och 
kontaktade därför skolchefsnätverksgruppen inom Familjen Helsingborg. Det är alltid bra och 
viktigt att sprida kunskap om förintelsen och om det hot som rasistisk hatretorik utgör idag, 
men att frågan om intresse för den här filmen och hur den i så fall ska spridas på skolorna 
måste riktas till skolorna. Åsa Åberg tog därför kontakt med Anders Grundberg, skolchef 
Landskrona stad som tog upp ärendet på deras skolchefsnätverksträff den 26 augusti. 
Skolchefsnätverket svarade efter mötet att de är intresserade av att ta del av filmen och 
använda den som utbildningsmaterial i skolorna inom Familjen Helsingborg, de kan dock inte 
själva finansiera filmen från sin befintliga budget. 
 

Förslag till beslut 
 
att Familjen Helsingborg medverkar till att medfinansiera projektet med 10 000 kr 
(bronspaket) 
samt att filmen ska tillgängliggöras och visas för gymnasieeleverna inom Familjen 
Helsingborg och vid andra lämpliga tillfällen. 
 
 
 
Åsa Åberg  
Projektledare Mångfaldsprojektet 
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2016-10-05 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Cykelstrategi för Skåne 
Sammanfattning och synpunkter  
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2016-10-05 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Strategin 

• Strategidokumenten ”Det öppna Skåne 2030” och ”Det 
flerkärniga Skåne”  

• Remissversionen av ”Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2050”  
 

• I dag är cykeln det näst vanligaste färdmedlet i Skåne 
och cykeln används av flera hundratusen skåningar 
dagligen 
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2016-10-05 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Stärk den Skånska 
cykelkulturen 
• Ta tillvara på och öka viljan att cykla 
• Sprid cykelkulturen i Skåne 
• Öka förståelsen för vad som gör cykeln attraktiv 
• Ändra invanda resmönster vid investeringar i infrastuktur 
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2016-10-05 

Lyft cykeln i 
samhällsplaneringen 

• Tillgängligheten till viktiga målpunkter inom tätorter ska 
öka med cykel 

• Alla Skånes kommuner ska ha en aktuell cykelstrategi 
eller motsvarande dokument som behandlar cykling 
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2016-10-05 

Investera i regionalt viktiga stråk 
och leder 
• Säkerställ god tillgänglighet till data om den skånska 

cykelinfrastrukturen 
• Verka för att ett regionalt huvudnät för cykling ska definieras 

och vägvisas 
• Verka för att det rekreativa cykelvägnätet i större 

utsträckning blir klassificerat som lokala-, regionala eller 
nationella cykelturismleder och rekreationscykelleder 

• Bygg ut Sydkustleden så att den klassas som nationell 
cykelturismled 

• Säkerställ att hela det prioriterade huvudnätet för cykling är 
utbyggt till att hålla mycket god standard år 2030 
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2016-10-05 

Förbättra kopplingen mellan cykel 
och kollektivtrafik 
• Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde med satsningar 

på cykelinfrastruktur 
• Förbättra cykelinfrastrukturen kring viktiga bytespunkter 
• Öka tillgängligheten till lånecyklar 
• Verka för att framtida tågupphandling möjliggör att fler 

cyklar kan tas med ombord på tågen i Skåne 
• Verka för möjligheten att ta med cykel på kollektivtrafik på 

strategiskt viktiga stråk för fritidsresande och cykelturism 
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2016-10-05 

Förbättra säkerheten för cyklister 

• Nollvision om antalet dödade och svårt skadade cyklister 
• Alla Skånes kommuner ska ha en plan för hur drift och 

underhåll för cykel ska förbättras i syfte att öka 
trafiksäkerheten 

• Öka acceptansen för att använda cykelhjälm i Skåne 
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2016-10-05 

Stärk näringslivet med 
cykelsatsningar 

• Andelen skåningar som cyklar till arbetet och till handeln 
ska öka 

• Skåne ska utvecklas till en internationellt etablerad 
cykelturismdestination 

• Skåne ska ligga i framkant vad gäller cykelinnovationer 
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2016-10-05 

Synpunkter på remissen 
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2016-10-05 

Investera i regionalt viktiga 
cykelstråk och leder 
• Cykelsatsningar för 3 % ökad 

cykling är billigare än för andra 
trafikslag 

• Åtgärder i prioriterat huvudnät i 
närtid 

• Stärkt cykelkultur genom 
cykelsatsningar mellan 
samhällen och till 
kollektivtrafikens målpunkter 

• Fortsatta kommunala 
satsningar på 
cykelinfrastruktur 
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2016-10-05 

Förbättra kopplingen mellan cykel 
och kollektivtrafik 
• Cykel- och kollektivtrafik 

kompletterar varandra som 
trafikslag 

• Avvaktande i skrivningarna hur 
cyklandet ska öka med hjälp av 
kollektivtrafik 

• Förslag för att  
 Utveckla infrastrukturen för 

Lånecyklar 
 Förenkla kollektivtrafik-

resandet för cyklande 
 Utveckla och förbättra 

kollektivtrafiken för el- och 
lastcyklar 
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2016-10-05 

Förbättra säkerheten för cyklister 
• Gynna cyklandet genom ändrad 

lagstiftning 
• Cykling på landsväg 
• Ej delad samsyn mellan 

cyklister och bilister 

48



2016-10-05 

Stärk näringslivet med 
cykelsatsningar 

• Fortsatta satsningar som gynnar 
cykelturism är positivt 

• Gemensamma kampanjer inom det 
flerkärniga Skåne i syfte att öka 
cyklandet 

”Med Kattegattleden 
har Sverige gått från 
att vara ett U-land 
inom cykelturism till 
att ha kvalificerat oss 
in i Premier League” 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160126\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-11-02 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-10-12 
 
 
1. Kommunledningskontoret. Johan Lindén. Lista daterad 2016-11-01. 
 
2. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-10-28. 
 
3. Teknik och service. Jenny Hertsgård. Lista daterad 2016-10-28. 
 
4. Individ och familj. Lista daterad 2016-09-01 – 2016-09-30. 
 
5. Teknik och service. Ingemar Lundström. Lista daterad 2016-10-05.     

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad den 2 november 2016 
 
Daniel Kling  
Registrator
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