
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Sida 

1 av41 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 19 april 2017 kl 18:30-22:15 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Olof Nilsson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Jan Bernhardsson, tillförordnad kommunchef 

Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (L), ersättare Mats Lundberg (L). 

kansliet 2017-04-26, kl 15:00. 

~ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-04-27 till och med 2017-05-22 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 



ilTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2017-04-19 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 65 65 65 80 80 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej 

{IJP) !Jo Wendt Kerstin Johansson (BP) ./ D [X] D [X] D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ [X] D D [X] D 
(BP) Eddie Grankvist ./ D [X] D [X] D 
(S) Ingela Stefansson ./ [X] D D D [X] 
E~I)j Ann bRFist:in lngeman Ingemar Nilsson (SD) ./ D [X] D [X] D 
(C) Stefan Olsson ./ [X] D D D lXJ 
(BP) Helena Stridh ./ D lXJ D lXJ D 
(M) Christer de la Motte ./ [X] D D lXJ D 
(L) Thomas Andersson ./ [ZJ D D D [ZJ 
Eg123 James Jehnsen Claes Sjögren (BP) ./ D [X] D [X] D 
(S) Adem Qerimaj ./ [X] D D D [X] 
ESB3 6sr=elitt 6r=älmer= D D D D D 
(C) Uno Johansson ./ IXl D D D [X] 
(--)Jonas Persson Follin Närvarade§§ 63-71 ./ D [X] D 
(BP) Kjell Andersson ./ D [X] D [X] D 
(BP) Hans Grönqvist ./ D [X] D [X] D 
{MP) Kata1=ina '.fo1=emalm D D D D D 
EM3 '.fetty l •v'ar=ssett Susanne Jung (M) ./ [X] D D [X] D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ D [X] D [X] D 
(S) Göran Klang ./ [X] D D D [X] 
(SD) Inge Sanden ./ D [X] D [X] D 
Eb3 ~enia baFssen Johan Arnoldsson (C) ./ [X] D D D [X] 
(L) Mats Lundberg ./ [X] LJ D D [X] 
(BP) Inge Henriksson ./ D [X] D [X] D 
DELSUMMA: 22 11 11 0 13 8 

I (2) 

§ § § § 

80 82 82 82 

Avst ja Nej Avst 

D [X] D D 
D D [X] D 
D [X] D D 
D [X] D D 
D [X] D D 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
D D [ZJ D 
D D [X] D 
D [X] D D 
D [X] D D 
D D D D 
D D [X] D 

D D D 
D [X] D D 
D [X] D D 
D D D D 
D D [X] D 
D [X] D D 
D [X] D D 
D [X] D D 
D D [X] D 
D D [X] D 
D [X] D D 
0 13 7 0 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 65 65 65 80 80 80 82 82 82 

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

(M) Claes Sundin Närvarade§§ 63-86 ./ [X] D D [X] D D D [X] D 
(BP) Lars Fagerberg ./ D [X] D [X] D D [X] D D 
(S) Ingrid Zäther ./ [X] D D D [X] D [X] D D 
EQPj MaFiaRRe e. MjeseFg Horst Dieter Schmidt (BP) ./ D [X] D [X] D D [X] D D 
(SD) Jonatan Andersson ./ D [X] D [X] D D [X] D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ [X] D D [X] D D D [X] D 
(C) lb Nilsson ./ [X] D D D [X] D D [X] D 
(BP) Karin Schmidt ./ D [X] D [X] D D [X] D D 
(BP) Roland N elson ./ D [X] D IX] D D [X] D D 
(M) Ann Elofson ./ [X] D D IX] D D D [X] D 
(MP) Mårten Sterner ./ D [X] D [X] D D D [X] D 
(SD) Ingegerd Nilsson ./ D [X] D IX] D D [X] D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ [X] D D D IX D D 00 D 
(C) Ebba Krumlinde Jäv§§ 65-66 ./ D D D D [X] D D 00 D 
(M) Susanna Heiskanen ./ [X] D D [X] D D D [X] D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ [X] D D D [X] D [X] D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ D [X] D D [X] D [X] D D 
TOT ALSUMMA: 39 19 19 0 24 14 0 22 15 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

f/C!ll 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2017-04-19 

KF § 63 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 64 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 65 Dnr KS 001118/2016 - 200 
Exploateringsavtal - Båstad 109:368 och 109:370 

KS § 66 Dnr KS 000949/2010 - 315 
Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 

KS § 67 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärenden 

KS § 68 
Delgivningar 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

KS § 69 Dnr KS 000018/2017 - 900 
Beslutslogg 

KF § 70 Dnr KS 000145/2017 - 900 
Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun 

KF § 71 Dnr KS 000283/2017 - 300 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026 

KF § 72 Dnr KS 000239/2017 - 350 

Sida 

2 av41 

Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads 
kommun" 

KF § 73 Dnr KS 000227 /2016 - 900 
Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

KF § 74 Dnr KS 001632/2014 - 901 
Revidering av reglemente för Myndighetsnämnden 

KF § 75 Dnr KS 000303/2017 - 900 
Beslut om revidering av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

KF § 76 Dnr KS 001280/2016 - 700 
Svar på motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

KF § 77 Dnr KS 001211/2016 - 350 
Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

KF § 78 Dnr KS 000230/2016 - 600 
Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

KF § 79 Dnr KS 000584/2016 - 100 
Svar på motion - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 

KF § 80 Dnr KS 001371/2016 - 903 
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

KF § 81 Dnr KS 000863/2016 - 900 
Svar på motion - IOP - Ide buret offentligt partnerskap 

KF § 82 Dnr KS 001231/2016 - 900 
Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

KF § 83 Dnr KS 001363/2015 - 200 
Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan i kommunal ägo 

KF § 84 Dnr KS 000090/2016 - 500 
Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på återvinningsstationen i Svenstad 

KF § 85 Dnr KS 000192/2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Ljussättning av träd på Lyavägen 

KF § 86 Dnr KS 000991/2016 - 200 
Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt cirkus med vilda djur 

KF § 87 Dnr KS 000603/2016 - 200 
Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan Grevie och Båstad 

KF § 88 Dnr KS 000702/2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen 

KF § 89 Dnr KS 000717 /2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda järnvägsbanan 

KF § 90 Dnr KS 000267 /2017 - 903 
Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 2019-2022 

KF § 91 Dnr KS 000390/2017 - 903 
Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet 

KF § 92 Dnr KS 000391/2017 - 903 
Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet 

KF § 93 Dnr KS 000392/2017 - 903 
Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet 

KF § 94 Dnr KS 000393/2017 - 903 
Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet 

KF § 95 Dnr KS 000389 /2017 - 900 
Väckt motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

KF § 96 Dnr KS 000388/2017 - 900 
Väckt motion - Heltid för alla 

KF § 97 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Årsredovisning 2016 

Sida 

3 av41 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

KF § 98 Dnr KS 000432/2017 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel Olofsson (M) 

KF § 99 Dnr KS 000433/2017 - 903 

Sida 

4av41 

Fyllnadsval för ersättare i Fullmäktige Bjäre Krafts ekonomiska förening efter Daniel Olofsson 
(M) 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

DnrKS000014/2017-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

5 av41 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (L) som 
justeringspersoner. 

2. Utse Mats Lundberg (L) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2017-04-26 klockan 15.00 på kommunkansliet 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000015/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

6av41 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

DnrKS001118/2016-200 

Exploateringsavtal - Båstad 109:368 och 109:370 

Sida 

7 av41 

Beskrivning av ärendet Detaljplanen för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp Il, i 
Båstad är nu föremål för slutlig handläggning inom Båstads kommun. För att 
reglera finansiering och genomförande av planens infrastruktur har upprättats 
ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören av detaljplanen, 
Fastighetskonsult i Båstad AB. 

Föredragande: Camilla Nermark, planarkitekt, föredrar ärendet. Lisa Rönnberg, 
samhällsbyggnadschef, medverkar vid föredragning. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Helena Stridh (BP), Hans Grönkvist (BP), Thomas 
Andersson (L) och Jonas Persson Follin (-). 

Jäv: Ebba Krumlinde (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-15, § 55. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-14. 
Upprättat exploateringsavtal med bilagor. 
Inkomna bankgarantier. 

Yrkanden Hans Grönkvist (BP), Jonas Persson Folin (-)och Helena Stridh (BP): Avslag till 
exploateringsavtalet. 

Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Hans Grönkvists (BP) m.fl. avslagsyrkande 
och kommunstyrelsens förslag om att godkänna exploateringsavtalet. Efter 
framställs proposition finner ordförande att kommunstyrelsen förslag har 
bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Hans Grönkvists (BP) m.fl. avslagsyrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 19 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 

Beslut 

Då ordförandes röst är utslagsgivande vid lika röstetal har fullmäktige därmed 
beslutat att bifalla Hans Grönkvists (BP) m.fl. avslagsyrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Exploateringsavtal för Båstad 109:368 och 109:370 avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 

KF § 66 Dnr KS 000949/2010 - 315 

Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 

Beskrivning av ärendet Antagande av detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. 
fastigheter, etapp Il, i Båstad. Planområdet ligger i flygfältsområdet/ 
Äppeldalen i Båstad. 

Debatten om detaljplanen skedde i samband med ärendet om 
exploateringsavtal om Båstad 109:368 och 109:370 (§ 65). 

Sida 

8 av41 

Då ärendet om exploateringsavtal och detaljplanen ska hanteras tillsammans 
föreslår ordförande Håkan Mörnstad (BP) att detaljplanen ska avslås med 
bakgrund av att exploateringsavtalet avslogs. 

Jäv: Ebba Krumlinde (C) har lämnat sammanträdet på grund av jäv. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-10-12, § 185. 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-13. 
Granskningsutlåtande efter förnyad granskning, daterad 2016-05-06. 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2016-05-06. 
Plankarta med illustration, daterad 2016-05-06. 
Granskningsutlåtande, daterad 2015-12-11. 
Samrådsredogörelse, daterad 2015-01-08. 

Yrkanden Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 
avslås. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget avslagsyrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 

KF § 67 Dnr KS 000016/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid sammanträdet förelåg följande informationsärenden: 
- Helena Stridh (BP) informerade om utbildningsnämnden. 
- Eddie Grankvist (BP) informerade om vård- och omsorgsnämnden. 
- Göran Klang (S) informerade om myndighetsnämnden. 
- Inge Henriksson (BP) informerade om kommunstyrelsen. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerade om demokratiberedningen. 
- Skriftlig information från integrationsenheten. 

Underlag till beslutet Nyhetsbrev från integrationsenheten. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sida 

9 av41 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 10 av 41 

KF§ 68 Dnr KS 000017 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till sammanträdet: 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 
- Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-01-16 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-02-13 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-02-20 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-03-30 

Under ärendet framför ledamot Helena Stridh (BP) önskemål om att 
granskningsrapporter inte delges kommunfullmäktige förrän svar är upprättat. 

Under ärendet yttrar sig Helena Stridh (BP). 

Granskning av myndighetsnämndens ärendehantering 
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
kommunledningskontoret 
Kommunrevisionens protokoll 2017-01-16 
Kommunrevisionens protokoll 2017-02-13 
Kommunrevisionens protokoll 2017-02-20 
Kommunrevisionens protokoll 2017-03-30 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 69 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

Sida 

11av41 

Beskrivning av ärendet 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 
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-04-06. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 6 april 2017 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 12 av 41 

KF§ 70 Dnr KS 000145/2017 - 900 

Införande av vissel blåsarsystem i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för 
repressalier på grund av att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. 
Kommunledningskontoret föreslår att ett kommungemensamt system för att ta 
hand om visslingar införs. 

Föredragande: 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Visslingen ska kunna göras via intranätet och anställd informeras vid funktion 
för visselblåsning om att vissling inte begränsar deras rätt att uttrycka sin 
åsikter enligt TF och YGL. Anställd behöver inte lämna namn eller 
kontaktuppgifter, men informeras om att larmet kan utgöra offentlig handling 
och att anonymitet därmed inte kan garanteras. 

Visslingen hanteras internt av kommunjurist. Beslut om vidare åtgärd med 
anledning av larmet fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens 
ordförande, beroende av om larmet gäller anställd eller förtroendevald. Beslut 
fattas i samråd med kommunjurist. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Under ärendet yttrar sig Ann Elofson (M). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 108. 
Tjänsteskrivelse av kommunjurist Elin Ax 
Regler för system för visselblåsning i Båstads kommun 
Förslag till gallrings beslut 

Ann Elofson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

2. Systemet för visselblåsning utvärderas efter 1 år. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-03 
Handläggare: Elin Ax 
Dnr: KS 000145/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (6) 

Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för repressalier på grund av 
att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. Kommunledningskontoret föreslår att ett 
kommungemensamt system för att ta hand om visslingar införs. 

Visslingen ska kunna göras via intranätet och anställd informeras vid funktion för 
visselblåsning om att vissling inte begränsar deras rätt att uttrycka sin åsikter enligt TF och 
YGL. Anställd behöver inte lämna namn eller kontaktuppgifter, men informeras om att larmet 
kan utgöra offentlig handling och att anonymitet därmed inte kan garanteras. 

Visslingen hanteras internt av kommunjurist. Beslut om vidare åtgärd med anledning av larmet 
fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande, beroende av om larmet 
gäller anställd eller förtroendevald. Beslut fattas i samråd med kommunjurist. 

Vad innebär visselblåsning i förhållande till annan rätt att framföra kritik? 

En visselblåsare är en anställd som avslöjar brottsliga eller omoraliska handlingar i den egna 
organisationen. Avslöjandet brukar göras till media eller kontrollmyndighet och gälla 
allvarliga missförhållanden. Skvaller och allmängods framförs inte av visslare. 

Flera organisationer har infört ett system för visselblåsning, vilket ger visslaren möjlighet att 
larma till den egna organisationen. Det innebär för det mesta en eller flera kanaler för att ta 
emot tips eller larm om oegentligheter. Några organisationer har rutiner för att behandla dessa 
larm intern, andra tar hjälp av utomstående företag. Visselblåsningssystemet inbegriper 
naturligt nog att tips och larm huvudakligen kan lämnas utan risk för repressalier för visslaren. 

Visselblåsningssystemet innebär inte ett alternativ till anställds möjlighet att offentligt 
framföra sin åsikt eller kritik. Den innebär en möjlighet för organisationen att på ett bättre sätt 
ta tillvara anställdas kunskap om oegentligheter eller missförhållanden i organisationen. 

Den lagstadgade rätten att offentligt framföra sin åsikt 
Offentliganställda har med stöd av meddelarskyddet i Tryckfrihetsfördningen (TF) och 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) rätt att i stort sett utan risk för repressalier från det allmänna 
framföra åsikter eller missförhållanden med avsikt att publicera dessa. Meddelarskyddet ger 
alla rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och den 
innefattar en rätt att vara anonym. Meddelarskyddet innefattar dock inte rätt att sprida 
sekretessbelagda handlingar, utan bara att förmedla innehållet i dessa. Ska en offentlig 
arbetsgivare kunna ingripa mot en anställd som uttrycker sin åsikt, krävs stöd i lag och att 
åtgärden främjar ett legitimt ändamål samt är nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att 
tillgodose detta ändamål. Undantagen från meddelarskyddet gäller främst vissa grövre brott 
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mot rikets säkerhet som högförräderi och spioneri, men också flera tystnadsplikter gällande 
skydd av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, t.ex. tystnadsplikter inom vård 
och omsorg eller socialtjänst. Genrella sekretessförbindelser påverkar inte tystnadspliktens 
omfattning. Då meddelarfriheten skyddar spridning i syfte att publicera, omfattar skyddet bara 
röjande till vissa i grundlagen angivna mottagare. Skyddet gäller inte spridning till 
kommunjurist eller annan anställd i kommunen. 

Efterforsknings- och repressalieförbudet innebär att kommunen inte får efterforska identiteten 
hos meddelare som omfattas av rätten till anonymitet i och med meddelarskyddet. All form av 
efterforskning är förbjuden, även att försöka ta reda på om meddelaren vill vara anonym eller 
inte. Överträdelse av efterforskningsförbudet är straffbelagt. Kommunen får heller inte ingripa 
mot någon för att han eller hon brukat sin tryck- eller yttrandefrihet. Det innebär t.ex. att en 
meddelares uppgiftslämnande inte får leda till negativa konsekvenser såsom avskedande, 
uppsägning eller disciplinpåföljd. Vissa andra åtgärder är visserligen inte straffbara enligt TF 
och YGL, men kan ändå få kritik av JO och JK. 

Kritikrätten innefattar arbetstagares rätt att offentligt kritisera arbetsgivaren och förhållanden 
på arbetsplatsen. Kritikrätten har vuxit fram genom Arbetsdomstolens (AD) praxis och är 
kopplad till anställds lojalitetsplikt som utgör gräns för hur långt kritikrätten går. Överskrids 
kritikrätten, riskerar anställd arbetsrättsliga sanktioner. Kritikrätten anses vara en viktig 
förutsättning för goda arbetsförhållanden, ett gott arbetsresultat och en effektiv facklig 
verksamhet. Vid bedömnigen av om anställd överskridit sin kritikrätt, tas mycket stor hänsyn 
till yttrandefriheten. Av AD:s praxis kan man läsa att det saknar betydelse om arbetstagarens 
agerande förorsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende och 
allmänhetens förtroende för myndigheten. Endast i vissa ytterlighetssituationer har 
arbetsgivarens haft rätt att vidta åtgärer mot arbetstagare som utnyttjat sin yttrandefrihet. En 
intresseavvägning har då gjorts av arbetstagarens ställning och verksamhetens art. 

Som motvikt till kritikrätten gäller lojalitetsplikten vilken anses innehålla skyldighet för 
offentliganställda att agera på ett sätt som inte rubbar allmänhetens förtroende. En viss 
tystnadsplikt om arbetsgivarens verksamhet kan ingå i lojalitetsplikten. Reglerna till skydd för 
yttrandefriheten fritar inte den offentliganställde från skyldigheten att i sin verksamhet lojalt 
rätta sig efter arbetsgivarens beslut och direktiv angående hur verksamheten ska bedrivas, 
oavsett vilken uppfattning han eller hon kan ha om dessa. Offentliganställda är tillsatta för att 
hjälpa och inte att hindra det demokratiskt valda folkstyret. 

Arbetstagares skyldighet att framföra kritik 
Enligt Lex Maria är vissa arbetstagare skyldiga att rapportera till arbetsgivare risk för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
Arbetsgivaren är sedan skyldig att samtidigt ge in en utredning om händelsen till IVO. Detta 
kan inbegripa kritik mot arbetsgivaren. Lex Sarah innebär en liknande plikt inom 
socialtjänstens område och inbegriper skyldighet att påtala missförhållanden. 
Rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och lex Maria är inte fullgjord om rapporteringen 
sker anonymt. Den som repporterar enligt lex Maria och lex Sarah ska göra detta till sin 
arbetsgivare. 

Förstärkt skydd för visselblåsare 
En ny lag som innebär förstärkt skydd för arbetstagare som larmar om allvarliga 
missförhållanden inom organisationen började gälla vid årsskiftet. Den ger arbetstagare rätt 
att få skadestånd för ekonomisk förlust och kränkning om arbetsgivaren vidtar repressalier på 
grund av vissling. Skadestånd utgår som huvudregel endast om arbetstagare först larmat 
internt, innan den larmar externt. Möjligheten att få skadestånd bedöms extra viktig för 
arbetstagare som inte är starkt skyddade arbetsrättsligt, som visstidsanställda och personer i 
företagsledande ställning. 
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I själva begreppet slå larm ligger en avsikt att uppmärksamma mottagaren på ett 
missförhållande. För att skyddas mot repressalier ska det finnas konkreta misstankar och 
skyddet gäller redan när larmet görs. Arbetstagarens lojalitetsplikt innebär dock att ett larm 
inte får göras på ett sätt som riskerar att skada arbetsgivaren i onödan. Om arbetstagarens 
enda syfte med larmet är att tillfoga arbetsgivaren skada eller larmet orsakar onödig skada, 
finns skäl för att jämka skadeståndet. Gör arbetstagare sig skyldig till brott vid visslingen, 
skyddas han inte av lagen. 

Allmänintresset av larmet är av stor vikt vid bedömningen av om en visslare ska skyddas enligt 
lagstiftningen. Ju allvarligare missförhållande, ju större allmänintresse att det kommer fram. 
Men då visselblåsning samtidigt kan innebära att arbetsgivarens verksamhet och enskilda 
personers intresse av integritet skadas eller att arbetsgivarens rätt att leda verksamheten 
försvåras, anser lagstiftaren det inte motiverat att alla missförhållanden ger rätt till 
skadestånd. Lagens skydd gäller därför endast allvarliga missförhållanden. Dessa utgör 
misstanke om brott med fängelse i straffskalan men också gravt oetiska förhållanden eller 
andra förhållande när det skulle framstå som stötande att repressalieförbudet inte är 
tillämpligt. I Europadomstolens praxis anses allmänintresset vara stort när det gäller 
exempelvis grym och oetisk djurhållning och oetiska anställningsförhållanden. 

Skyddet mot repressalier gäller om arbetstagaren i första hand slår larm internt. Interna larm 
betraktas vara en del av arbetstagares lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare, då denna har ett 
intresse av att på ett tidigt stadium få signaler om att något inte står rätt till i verksamheten. Ett 
internt larm bör i de flesta fall inte heller innebära någon skada för arbetsgivaren, även om det 
handlar om uppgifter som senare visar sig vara felaktiga. 

Skydd mot repressalier gäller också om arbetstagare larmar externt efter det att arbetsgivare 
inte agerat på internt larm. Misstankar om brott kan anmälas till polismyndighet eller 
tillsynsmyndighet. Skydd gäller dock i fall av till exempel akut fara, risk för bevisförstöring 
eller mycket allvarliga missförhållanden som kan berättiga att visslaren vänder sig direkt till 
polis eller tillsynsmyndighet. För att skyddet ska gälla vid externa larm, måste visslaren haft 
fog för larmet. 

Den nya lagen är avsedd att tillämpas parallellt med annan lagstiftning. Det särskilda skyddet 
mot repressalier ska därför inte inskränka annat skydd som kan finnas, till exempel 
meddelarskyddet eller skyddet enligt lagen om anställningsskydd. 

Varför system för visselblåsning? 

Det främsta skälet till att införa ett system för visselblåsning i Båstads kommun är att ha ett 
kommungemensamt system för att ta emot larm i det fall någon anställd väljer att vissla i 
Båstads kommun. Särskilt då anställd som utsätts för repressalier på grund av visslingen har 
rätt till skadestånd, är det vikigt att larm hanteras enligt fastslagna rutiner. 

Det ligger också i kommunens intresse att minska korruption och oegentligheter i den 
kommunala verksamheten. Skattemedel ska användas på det sätt förtroendevalda har beslutat. 
Ett sätt att aktivt arbeta för optimal användning av gemensamma medel är att ha 
tillfredställande rutiner för att ta emot tips eller larm om missförhållanden. Anställda har ofta 
en särskild möjlighet att upptäcka och påtala missförhållanden. Visselblåsningenssystemet 
utgör då en del i detta system. 

Omfattande studier från bland annat Norge, Australien och USA visar att visselblåsning inom 
myndigheter och företag är långt ifrån någon marginell företeelse. Studierna visar att mellan 
34 procent och 73 procent av respondenterna har observerat oegentligheter inom en tolv- till 
tjugofyramånadersperiod. Andelen som har slagit larm varierar stort mellan 
undersökningarna. Det finns inga motsvarande nationella undersökningar, men några 
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enkätundersökningar om offentliganställdas attityder och farhågor kring visselblåsning. 
Unionen gjorde en undersökning 2009 som visade på att 64 % av medlemmarna tycker 
systemet behövs, men endast 23 % att de själva skulle kunna tänka sig att använda det. I TNS 
Sifos undersökning 2013 svarade 92 % att de skulle prata med sin chef om de upptäckte 
oegentligheter, 44 % att de skulle prata med sina kollegor, 20 % att de skulle informera facket, 
8 % att de skulle kontakta berörda myndigheter och 1 % att de skulle kontakta media. 79 % av 
de svarande trodde att chefen skulle anstränga sig för att komma till rätta med 
oegentligheterna och 7 % att chefen skulle strunta i dem eller gömma undan problemen. 10 % 
trodde också att risken var stor att de skulle drabbas av negativ påföljd för att påtalat 
missförhållandena till chefen och 11 % trodde att de skulle mötas av negativa reaktioner från 
sina kollegor. Vision presenterade 1999 en undersökning som angav att var fjärde 
kommunanställd haft erfarenheter av att bestraffats för att ha framfört kritik på arbetsplatsen. 
Byggchefsbarometern angav 2011att9 % av de tillfrågade någon gång varit rädda för att 
förlora sitt jobb på grund av att de uppmärksammat missförhållanden. Ungefär 30 % av ST:s 
medlemmar uppgav 2008 och 2012 att de drabbats av nackdelar på grund av framförd kritik I 
en undersökning av lärarnas riksförbund 2008 uppgav ungefär hälften att de trodde de skulle 
drabbas av represalier om de offentligt framförde kritik 

Begränsningar vid utformningen av en visselblåsningsfunktion 

Det finns en relativt omfattande praxis från JK och JO rörande myndigheters reglering av 
kommunikation. Av den följer att intern reglering av kommunikation inte får uppfattas som en 
inskränkning av rätten till mediakontakter. Myndigheter måste vara mycket noggranna i sin 
rättsliga information till personal så att de inte överbetonar kravet på lojalitet och lydnad på 
bekostnad av rätten att föra fram egna åsikter. Kommunen får inte kräva att de interna 
ordningarna används först innan arbetstagare utnyttjar sin grundlagsskyddade tryck- och 
yttrandefrihet. Den måste ge saklig information om arbetstagarnas rättigheter så att det inte 
råder några tvivel om att tryck- och yttrandefriheten inte inskränks genom införandet av 
interna rapporteringsordningar. 

Datainspektionen har gjort bedömningen att en whistleblowingsfuktion innebär en behandling 
av personuppgifter som omfattas av personuppgifts/agen (PuL): Om en anmälan däremot 
endast görs på papper och inte registreras automatiserat i till exempel dator är PuL inte 
tillämplig. Om kommunen använder sig av intranätet eller mail för att ta emot visslingen är PuL 
lagstiftningen tillämplig. Kommunen har utöver sedvanliga personuppgifter rätt att 
automatiserat behandla uppgift om lagöverträdelse som innefattar brott och straff för dessa. 
Behandlingen ska då följa kraven i PUL. Datainspektionen har fastslagit att starka skäl krävs för 
att så integritetskänsliga uppgifter som brott ska få registreras utan den registrerades 
samtycke och anför därmed att behandlingen ska begränsas till allvarliga oegentligheter av 
personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner. Behandlingen ska vara sakligt motiverad 
för att utreda om personen varit delaktig i allvarliga oegentligheter. 

Meddelafrihetens anonymitetsskydd gäller inte ett system för visselblåsning. Ett larm som 
kommer in till kommunens visselblåsningsfunktion blir offentlig handling och då föremål för 
sedvanlig sekretessbedömning. Är larmet försett med namn och kontaktuppgifter, är det troligt 
att dessa offentliggörs vid ett eventuellt utlämnande av handlingen. Möjligheterna att 
garantera anonymitet ökar inte för att extern mottagare för larm inrättas. 

Även den som utpekas vid ett larm har rättigheter. Den har ett intresse av att anklagelserna 
utreds på ett på ett rättssäkert sätt och att han underrättas och får möjlighet att bemöta 
påståendena. Ur integritetsaspekt är det viktigt att uppgifterna behandlas med försiktighet, 
både uppgifter om den som slår larm och den som pekas ut. Detta särskilt om personen 
anklagas med ont uppsåt. Enligt gällande regler finns ett visst skydd för personer som utpekas i 
samband med visselblåsning. Om uppgifterna som lämnas utgör förtal, ärekränkning eller 
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förolämpning kan uppgiftslämnaren lagföras för dessa brott. Den som är utpekad har möjlighet 
att utnyttja sin lagenliga rätt att offentliggöra uppgifterna. 

Slutligen är den nya lagstiftningen så pass ny att rättsläget ännu inte är bekräftat i praxis. Det 
innebär att en kommun som inför visselblåsning måste agera försiktigt särskilt då så många 
många lagstiftningar är tillämpliga. Det innebär också en frihet i hur systemet formuleras, då 
det finns liten vägledning i hur det inte får se ut. 

Förslag att Båstads kommun inför ett visselblåsningssystem 

Kommunledningskontoret förslår att ett system för att ta emot och behandla larm från vissel
blåsare inrättas i Båstads kommun. Avsikten är inte att ta emot generella synpunkter på kom
munens verksamhet, utan att ta emot larm om grova oegentligheter rörande nyckelpersoner i 
den kommunala verksamheten. Generella synpunkter tas istället emot genom redan befintliga 
kommunikationskanaler som arbetsplatsträffar, samtal med närmaste chef och förslagslåda. 

Visslingssystemet ska finnas på intranätet och rutin ska kopplas till denna för att ta emot lar
met internt. Det ska vara tydligt på hemsidan att anonymitet inte kan garanteras visslaren, 
men försäkran om att kommunen inte kommer efterforska identitet ska finnas. Det ska också 
på hemsidan tydligt framgå att rutin för visselblåsning inte innebär någon begränsning av an
ställds yttrandefrihet. 

Larmet (visslingen) går till kommunjurist, vilken har befogenhet att utreda anmälda oegentlig
heter innan beslut fattas om eventuell åtgärd. Att begränsa kretsen vilken behandlar larmen 
gör systemet lättare att rättfärdiga ur PuL-synpunkt. Beslut om att vidta annan åtgärd än av
skrivning av larmet sker sedan av kommunjurist i samråd med kommunchef respektive kom
munstyrelsens ordförande beroende av om larmet gäller anställd eller förtroendevald. 
Beslut om vidare åtgärd kan till exempel vara disciplinpåföljd eller polisanmälan. 

Rapporter om hur många larm som kommer in och hur de behandlas, kommer inte ske till 
kommunchef eller förtroendevalda. Alla larm kommer att gallras så snart som möjligt. Hur 
snart de kan gallras är beroende av larmets karaktär och lagstiftning gällande PuL, Offentlig
hets- och sekretesslagen och arkivreglementet. Förslag på gallringsbeslut är bifogad tjänste
skrivelsen. 

Konsekvenser av beslutet att införa visselblåsningssystem 

Det är givetvis omöjligt att uppskatta hur många larm som kommer att komma in till kommu
nen och hur belastande hanteringen av dessa kommer bli. Utgångspunkten är att larmen ska 
behandlas inom kommunjurists nuvarande tjänst. 

Systemet bedöms däremot ha en positiv effekt på kommunens arbete mot oegentlighet och 
korruption. 

Båstad 2017-03-03 

Elin Ax 
Kommunjurist 



Beslutet skall expedieras till : 
Kommunjurist, samtliga nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns system för visselblåsning 
Förslag till gallrings beslut 
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Regler för system för visselblåsning i Båstad kommun 
Antagen av Båstad kommunfullmäktige 2017-

Båstads kommun har system för att ta emot larm från visselblåsare. 
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För att betraktas som vissling krävs att larmet gäller allvarliga oegentligheter och person i le
dande ställning eller i nyckelposition (se Båstad kommuns definitioner av dessa begrepp ne
dan). Andra larm kan på grund av rådande PUL-lagstiftning inte utgöra underlag för vidare 
hantering. Generella åsikter eller larm utgör inte vissling. 

Hur man visslar i Båstads kommun 
I Båstads kommun finns vissel blåsarfunktionen på intranätet. Vid denna funktion framgår tyd
ligt att visselblåsningssystemet inte är ett alternativ till anställdas rätt att enligt TF och YGL 
uttrycka sin åsikt. Det ska också framgå att larm som inte utgör vissling inte kommer att utre
das eller bemötas. Vid funktionen bör hänvisning finnas till alternativa vägar att föra fram larm 
eller åsikter som inte utgör visslingar. 

Visslare måste när den larmar inte ange sitt namn eller kontaktuppgifter, men visslare ska vara 
medveten om att vissling kan bli offentlig handling. Visslingen hanteras internt i kommunen av 
kommunjurist. 

Vad som händer med visslingen i Båstads kommun 
Kommunjurist utreder om larm uppfyller kriterier för vissling. I annat fall gallras larmet. Upp
fylls kriterierna för vissling påbörjar kommunjurist utredning i frågan. Beslut om vidare åtgärd 
fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande beroende av om larmet gäller 
anställd eller förtroendevald. Beslut om vidare åtgärd sker i samråd med kommunjurist. Vidare 
åtgärd kan som exempel vara disciplinpåföljd eller polisanmälan. 

Gäller larmet kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande fattas beslut om vidare åtgärd 
av kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med kommunjurist. 

När gallring sker eller utredning påbörjats kontaktas föremålet för vissling. Larm kommer inte 
redovisas eller rapporteras. 

Vad som enligt Båstads kommun utgör allvarliga oegentligheter 
Åtgärder som vidtagits i strid mot god sed för bokföring, intern bokföringskontroll, revision, 
bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegent
ligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa utgör allvarliga 
oegentligheter. Misstankarna kan gälla ekonomisk brottslighet, mutor eller liknande där någon 
på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående. Även för
faranden som medför grov och oetisk djurhållning eller oetiska anställningsförhållanden kan 
som exempel vara av sådant allmänintresse att de utgör allvarliga oegentligheter. Detsamma 
gäller brott med fängelse i straffskalan. 

Vilka som enligt Båstads kommun är personer i ledande ställning 
samt i nyckelposition 
Personer i ledande ställning är personer som innehar chefstjänst och alla förtroendevalda i 
kommunfullmäktige eller nämnder. Person i nyckelposition är person som har möjlighet att 
utnyttja sin ställning för att gynna sig själv eller närstående. 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. I samband med att det i kommunen har etablerats 
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Sammanfattning av ärendet 
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Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år. I samband 
med att det i kommunen har etablerats två nya stationsområden har nya detaljplaner möjlig
gjort en stor ökning av bostäder i kommunen - bostads byggandet kommer i närtid att fördubb
las vilket antas påverka kommunens invånarantal. 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars inrapporte
rade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av bostads byggandet blir inte 
bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt ökade behov av kommu
nal service grund på grund av ökad inflyttning. 

Politiker och tjänstemän behöver en prognos för att kunna bedöma kommande behov i skola, 
vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolkningsprognos under
lättar även arbetet med kommunens budget. 

Övervägande/framtid 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås befolknings
prognosen att ligga till grund för behovs bedömning av kommunens verksamheter så som skol
struktur och vård/omsorg. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som underlag för behovsbe
dömning av kommunens verksamheter. 

Båstad 2017-03-13 

Olof Sellden 
Planchef /Samhällsbyggnad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000239/2017 - 350 

Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkningar i Båstads kommun" 

Sida 

14 av 41 

Beskrivning av ärendet Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin 
författningssamling TSFS 2015:115 som anger överträdelsekoder vid 
utfärdande av felparkeringsavgifter. I ärendet föreslås inga ändringar av 
felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och överträdelskoder för att 
stämma överens med transportstyrelsens ändringsbilaga TSFS 2016:116. 

Frånvaro: Under beslutet är Ann Elofson (M) och Johan Olsson Swanstein (M) ej 
närvarande i lokalen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 88. 
Gällande författningssamling om avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkning i Båstads kommun. 
Förslag till revidering av författningssamling om avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkning i Båstads kommun. 
UtdragurTSFS 2016:116. 
Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i 
Båstads kommun" revideras enligt följande: 

Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykelöverfart." 

Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 

Överträdelsekod 11 byts till 24. 

Överträdelsekod 12 byts till 25 

Överträdelsekod 13 byts till 26 

Överträdelsekod 14 byts till 27 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-02 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 000239 /2017 - 350 

Tj ä nsteskrive I se 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av parkerings
anmärkningar i Båstads kommun" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Författningssamlingen "Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kom
mun" revideras enligt följande: 

- Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykelöverfart." 
- Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 
- Överträdelsekod 11 byts till 24. 
- Överträdelsekod 12 byts till 25 
- Överträdelsekod 13 byts till 26 
- Överträdelsekod 14 byts till 27 

Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin författningssam
ling TSFS 2015:115 som anger överträdelsekader vid utfärdande av felparkeringsavgifter. I 
ärendet föreslås inga ändringar av felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och över
trädelskoder för att stämma överens med transportstyrelsens ändrings bilaga TSFS 2016:116. 

Aktuellt 
Båstads kommuns författningssamling (reviderad i KF den 26 juni 2014, § 107) om avgifter vid 
utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun stämmer inte längre överens med 
Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2012:115. Detta påverkar inte kommunens 
parkeringsövervakning men det kan leda till problem i rättsliga processer vid överklagan av 
utfärdade parkeringsanmärkningar. 

För att kommunens författningssamling återigen ska stämma överens med Transportstyrel
sens motsvarighet krävs en revidering enligt följande: 

- Överträdelsekod 04, tillägg" ... en cykelpassage eller en cykelöverfart." 
- Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 
- Överträdelsekod 11 byts till 24. 
- Överträdelsekod 12 byts till 25 
- Överträdelsekod 13 byts till 26 
- Överträdelsekod 14 byts till 27 

Föreslagna revideringar är markerade i gult i bilaga 2. 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och service 



2 (2) 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, trafik- och gatuingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Gällande författningssamling om avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkning i 
Båstads kommun. 
Bilaga 2. Förslag till revidering av författningssamling om avgifter vid utfärdande av parke
ringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 3. Utdrag ur TSFS 2016:116. 

Samråd har skett med: 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 15 av 41 

KF§ 73 Dnr KS 000227 /2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag 
i Båstads kommun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var 
öka och förbättra dialogen med medborgarna. I samband med 
kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 
fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. 

Yttrande: 

Frånvaro: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag 
avskaffas och införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från 
kommunfullmäktige till demokratiberedningen för att se över om det går att 
utveckla medborgarförslag. 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla 
medborgarförslagsmodellen eller ersätta den. Att ersätta innebar att antingen 
införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller en förslagslåda. Med 
bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOV 2016:5) har 
beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda. 

Under ärendet yttrar sig ordförande Håkan Mörnstad (BP). 

Under beslutet är Mårten Sterner (MP) ej närvarande i lokalen. 

Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 94. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 
Underlag från demokratiberedningen med förslag. 
Utvärdering av system med medborgarförslag. 

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): På grund av att den stundande 
kommunallagsändringen inte innehåller förändrade regler kring 
medborgarförslag så föreslås att ärendet utgår och medborgarförslag bibehålls. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Systemet med medborgarförslag bibehålls och ärendet om utvärdering av 
systemet avslutas. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-26 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000227 /2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 

1 (2) 

2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda till septem
ber 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag i Båstads kom
mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var öka och förbättra dialogen 
med medborgarna. I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medbor
garförslag beslutade fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två 
år. 

Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag avskaffas och 
införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från kommunfullmäktige till demokratibe
redningen för att se över om det går att utveckla medborgarförslag 

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslagsmodellen eller 
ersätta den. Att ersätta innebar att antingen införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller 
en förslagslåda. Med bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016 :5) 
har beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda. 

Aktuellt 
Demokratiberedningen har processat frågan hur medborgarförslag kan utvecklas med ut
gångspunkt av det yrkande som framställdes i kommunfullmäktige. Nämndsekreterare Johan 
Petersons utredning och demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
använts som stöd i det arbetet. Den sistnämnda presenterar en heltäckande analys av medbor
garförslag i Sveriges kommuner, och föreslår att modellen ska avvecklas i nuvarande form. 

En enig demokratiberedning ställer sig bakom att medborgarförslag i dess nuvarande form ska 
avvecklas och över tid ersättas med det som kallas för folkmotion i demokratiutredningen. 
Folkmotion innebär att förslag behöver stöd av 1 % av folkbokförda innan det lyfts till kom
munfullmäktige (Låt fler forma framtiden, s. 503). 

I avvaktan på beslut om folkmotion införs istället en aktiv förslagslåda med mål att fånga upp 
invånares utvecklingsideer. Tanken om förslagslåda lyfts fram i demokratiutredningen som en 
metod för hur en kommun kan hantera vardagsnära frågor. För Båstads kommun innebär det i 
korthet att inkomna förslag överlämnas till det ansvariga politiska organets presidium. Presi
diet får bestämma om man vill väcka det som ett ärende, eller låta förvaltningen svara på det. 

Demokratiberedningen har vidare utrett frågan om införande av Kalixmodellen istället för 
medborgarförslag. Den innebär en kostnad för kommunen motsvarande 50.000 kronor i inve
stering och 20.000 kronor årligen. Sett med ljuset från framtida folkmotioner anser beredning-



2 (2) 

en att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra denna investering, då tekniken för hantering 
av folkmotioner ska bekostas av staten. 

Om kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens förslag tar förvaltningen fram 
rutiner och marknadsföring för förslagslådan. Ytterligare beslut erfordras ej för verkställandet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Medborgarförslag kan likställas med motioner, vilket gör att avvecklandet leder till att med
borgarnas möjlighet till aktivt deltagande i den lokala demokratin minskas. Samtidigt stärks 
den representativa demokratins då förslagen hanteras genom kommunens folkvalda. 

Förslagslådan ökar möjligheterna för både kommunmedborgare och kommunmedlemmar (fas
tighetsägare) att vara med och aktivt påverka, då deras ideer behandlas likvärdigt. Handlägg
ningstiden och administrationen kring ärendena bedöms vara avsevärt kortare för en förslags
låda - vilket bör leda till positiva effekter för invånares kontakter med kommunen och folk
valda. 

Sammantaget bör konsekvenserna av beslutet vara positiva för den lokala demokratin, om den 
genomförs enligt beredningens intention. 

Verksamhet 
Avskaffandet av medborgarförslag bedöms innebära en betydande minskning av administra
tiva insatser för förvaltningen. I dagsläget måste alla medborgarförslag godkännas i kommun
fullmäktige, utredas av handläggare, beredas i kommunens politiska organ och slutligen beslu
tas av kommunfullmäktige (om fullmäktige inte valt att delegera ansvaret). 

Ekonomi 
Avvecklande av medborgarförslag och införande av förslagslåda bedöms inte medföra några 
ekonomiska konsekvenser. 

Enligt uppdrag, 

Olof Nilsson, kommunledningskontoret. 
N ämndsekreterare 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunens ledningsgrupp, demokratiberedningen och kommunkansliet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-01-24 
Underlag från demokratiberedningen med förslag 
Utvärdering av system med medborgarförslag 

Samråd har skett med: 
Demokratiberedningen, kanslichef. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 16 av 41 

KF § 74 Dnr KS 001632/2014- 901 

Revidering av reglemente för Myndighetsnämnden 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att 
gälla från 2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i§ 1 behöver 
kompletteras med att nämnden har ansvar för verksamhet, ekonomi och 
uppföljning även för bygglov och bostadsanpassning utöver det som tidigare 
stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 113. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, 2017-02-22. 
Reglemente för myndighetsämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista stycket: 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-22 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001632/2014 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1.Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista stycket: 

1 (1) 

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, bostadsanpass
ningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att gälla från 
2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i § 1 behöver kompletteras med att nämn
den har ansvar för verksamhet, ekonomi och uppföljning även för bygglov och bostadsanpass
ning utöver det som tidigare stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens till
synsverksamhet. 

Linda Wahlström, kommunkansliet 
Nämndsekreterare/Handläggare 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunkansliet 
Samhällsbyggnad 
Myndighetsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nu gällande reglemente för myndighetsämnden. 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000303/2017 - 900 

Sida 

17 av 41 

Beslut om revidering av program för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets och säkerhetsarbetet i 
kommunen. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Beslut från den tillfälliga beredningen angående revidering av program för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 112. 
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till beredningens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-31 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000303/2017-900 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslut angående revidering av program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads 
kommun skickas till kommunfullmäktige för antagande. 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras 
senast år 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden 
till detta program 2014. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 
Beredningen har träffats vid totalt tre tillfällen under februari-mars. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, 
trygghets- och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. Programmet anger vad som ska nås 
i det långsiktiga genomförandet av folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i 
Båstads kommun. 

I beredningens förslag prioriteras grupper med ökat behov av socialt stöd, såsom utsatta barn 
och unga, äldre och funktionsnedsatta. Programmet har kortats ner till 13 mål, i syfte att göra 
det mer översiktligt och lättläst. 

I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om önskar beredningen att 
förvaltningen arbetar fram en populärversion av detta program, som ska finnas tillgängligt 
för allmänheten och övriga intresserade, på bland annat kommunkontoret i Båstad. 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 

l{U.VVvtvt-~/{ L.l Q t' t~ 
Beredningens ordförande 

Hem:jk1\.ndersson 1 
,,/,,;L. ~ 7f D -" > 
~~/ ~ 

Beredningens sekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beredningens protokoll, daterat den 20 mars 2017. 
Förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun. 
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Översyn och revidering av 

Program för folkhälsa, trygghet 

och säkerhet i Båstads kommun 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 
vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 
och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 
utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 
och investeringsviljan. Genom att välkomna nya ideer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 
den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 
möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 
omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 
visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa . 

goda förutsättningar för alla medborgare. 



Inledning 

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till 
detta program 2014. Programmet har setts över och reviderats 2017 av en tillfällig beredning. 

Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets
och säkerhetsarbetet i Båstads kommun. 

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den psykiska och fysiska hälsan. Goda 
sociala relationer och en känsla av att ingå i ett sammanhang är viktiga för att ge människor en 
identitet och en känsla av samhörighet Att främja kommuninvånarnas möjlighet till gemenskap 
och delaktighet är en viktig del i arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen. 

Specifikt bör grupper med ökat behov av socialt stöd prioriteras, såsom utsatta barn och 
unga, äldre och funktionsnedsatta. 

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. 
Därför är folkhälsoarbetet viktigt både för samhället och för individen. Folkhälsoarbetet innebär 
befolkningsinriktade insatser som antingen kan vara sjukdomsförebyggande, de syftar då till att 
förhindra sjukdomar, eller hälsofrämjande, då fokus är att stärka människors egen förmåga att 
göra hälsosamma val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälsoaspekterna 
integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i kommunen. 

Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av förutsättningarna för en 
god hälsa. Bland annat innefattar begreppet egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, 
tillgång till god vård vid behov, samt att kunna röra sig säkert i kommunen. Medan hälsa är ett 
tillstånd hos den enskilda individen betecknar folkhälsa det allmänna hälsotillståndet hos en 
hel befolkning. En god folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska ha en god fysisk och 
psykisk hälsa, samt att den ska vara på lika villkor. 



Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 

• Skapa tillgängliga, sociala mötesplatser och kommunikationer för olika åldersgrupper 
och funktionsnedsatta genom att stödja föreningslivet och planera miljöer som 
främjar delaktighet och gemenskap. Det ska vara lätt att nå dessa med allmänna 
färdmedel. 

• Få fler kommuninvånare i arbete. Kommunen ska verka för en minskning av antalet 
ekonomiskt utsatta barn och pensionärer. 

• Få fler ungdomar sysselsatta. Kommunen, föreningslivet, näringslivet och andra 
aktörer ska samverka för att erbjuda arbetstillfällen. 

• Kommunen ska föregå med goda exempel när det gäller att vara en hälsofrämjande 
arbetsplats och bidra till nätverksbildande med näringslivet och andra 
samhällsaktörer. 

• Öka kommuninvånarnas kunskap om psykosocial ohälsa. Skapa en bättre psykosocial 
hälsa för både barn och vuxna med stöd av särskilt riktade insatser. Elevhälsan ska 
utgöra en viktig resurs inom skolan. 

• Sträva efter en jämlik hälsa för alla kommuninvånare genom att minska den fysiska 
och psykiska ohälsan. 

• Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller cykla. Det ska finnas 
miljöer och anläggningar som inbjuder till vardagsmotion och lek för alla åldrar. 

• Minska antalet olyckor, tillfällen till brott samt känslan av otrygghet genom att i 
samhällsplaneringen beakta trygga och säkra offentliga miljöer. 

• Alla kommuninvånare ska ha förmågan att förebygga och agera vid olyckor och brand. 
Ingen ska omkomma, skadas eller drabbas av brand i hemmet. 

• Alla kommuninvånare ska ges förbättrad kunskap om kostens betydelse, goda 
matvanor och en sund vikt. Den mat som serveras i kommunens regi ska vara 
miljövänlig, hälsosam och näringsriktig. '-' 

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland kommuninvånarna och stödja 
ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. 

• Belysa riskerna när det gäller missbruk av narkotika, mediciner, alkohol, 
tobak och spel. Båstad ska vara en narkotika- och dopningsfri kommun. 

• Kommunen ställer sig bakom "Ett rökfritt Sverige 2025", som innebär att rökningen 
ska minska till mindre än fem procent av befolkningen till år 2025. 



Planering, genomförande och uppföljning 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamheten i Båstads kommun. Programmets 

intentioner uppnås genom samverkan med andra och engagemang som en framgångsfaktor 
i arbetet för en god folkhälsa samt en trygg och säker kommun. 

Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvar för att beakta 

programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som beskriver vad som ska göras. 

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom kommunens verksamhets
områden. 

I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 

utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 

Båstads kommun 
Vångavägen 2 

269 80 Båstad 
0431-770 00 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

Folkhälsomyndigheten 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Livsmedelsverket 
www.l ivsmedelsverket.se 

Region Skåne 
www.skane.se 

Kommunförbundet Skåne 
www.kfsk.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
www.skl.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
www.msb.se 

Socialstyrelsen 
www.socialsty relse n.se 

Inspektionen för vård och omsorg 
www.ivo.se 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 18 av41 

KF§ 76 Dnr KS 001280/2016 - 700 

Svar på motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 
2017 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det 
behöver tänkas nytt och annorlunda i rekryteringen av vård personal inför 
sommaren 2017. Genom att göra reklam på skolor och samtidigt erbjuda 
boende för att få fler intresserade och locka till sommarpulsen på Bjäre. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren 
vilket medför stort behov av sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja 
attraktiviteten är av stort intresse och nya ideer ska tillvaratas. 

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (SJ. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-03-16, § 67. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 7, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Ingela Stefansson (SJ: Bifall till motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-02 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 001280/2016-700, VN 000012/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson 
Irene Ebbesson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

Samråd har skett med: 

Svar på motion Il Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017" 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lärnnat in en motion om att det behöver tänkas 
nytt och annorlunda i rekryteringen av vårdpersonal inför sommaren 2017. Genom att göra 
reklam på skolor och samtidigt erbjuda boende för att få fler intresserade och locka till 
sommarpulsen på Bjäre. Se bilaga. 

Aktuellt 
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och inom verksam
hetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren vilket medför stort behov av 
sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja attraktiviteteten är av stort intresse och 
nya ide er ska tillvaratas. 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

I) 
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Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017. 2orn.10.14 

Båstads kommun är en attraktiv semesterort. Detta gör att andelen som be
höver vård och omsorgstjänster under sommarmånaderna ökar markant. 

Samtidigt behöver vår ordinarie personal få ut sin semester, för att umgås 
med sina familjer och få behövlig vila. 

Vi måste tänka annorlunda och nytt. 

Genom att göra reklam på skolor som utbildar sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
undersköterskor, arbetsterapeuter i Lund, Malmö, Kristianstad mfl orter och 
samtidigt erbjuda boende samt locka med sommarpulsen på Bjäre kan vi nå 
fler intresserade och öka vår attraktivitet. 

Värt att pröva för att lösa de ständiga problem vi har med att få tag i sommar
vikarier till vården 

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag undersöka möjligheter att erbjuda boende 
(tex sommar-stängda, förskolor, skolor eller annat lämpligt alternativ) 

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur marknadsföringen skall bedrivas. 
Vilka vårdskolor som kan vara aktuella, samt om det finns intressanta mässor 
att rekrytera på. 

/f0)Jtc ~ 
För (S) lng~a Stefansson och Irene Ebbesson. 

~- . ~ e" .-g c:{, ~ ~ -----



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 001211/2016 - 350 

Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

Sida 

19 av 41 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har i en motion föreslagit att ge förvaltning i uppdrag att 
tillsammans med Trafikverket genomföra förändringar vid Båstads nya station. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Susanna Heiskanen (M), Mats Lundberg (L), Christer 
de la Matte (M) och Uno Johansson (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 89. 
Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, 2017-03-03. 
Inkommen motion från Moderaterna. 

Yrkanden Susanna Heiskanen (M) med bifall av Mats Lundberg (L), Christer de la Matte 
och Uno Johansson (C): Bifall till punkt 1och2 i motionen om ytterligare 
väderskydd och sittplatser på perrongerna. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag och 
Susanna Heiskanen (M) m.fl. förslag om att bifalla punkt 1 och 2 i motionen. 
Efter framställd proposition finner ordförande Susanna Heiskanens (M) m.fl. 
förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionens punkt 1 och 2, om ytterligare väderskydd och sittplatser på 
perrongerna, bifalls. Punkterna 3 och 4 i motionen är redan genomförda. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-03 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001211/2016 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Moderaterna har i en motion föreslagit att ge förvaltning i uppdrag att tillsammans med Tra
fikverket genomföra förändringar vid Båstads nya station. 

Bakgrund 
Båstads station invigdes i december 2015. Stationen uppfyller gällande krav och riktlinjer från 
Trafikverket och Skånetrafiken. 

Aktuellt 
I motionen är fyra specifika punkter angivna och som Teknik och Service vill bemöta enligt 
följande: 

1. Teknik och Service delar inte uppfattningen att fler väderskydd på perrongerna be
hövs. Det finns idag två väderskydd på perrongen vid spår 1 och ett väderskydd på per
rongen vid spår 4. Som komplement till väderskydden på perrongerna finns stations
husets väntsal. 

2. Teknik och Service delar inte uppfattningen att fler sittplatser på perrongerna behövs. 
På Båstads station finns väderskyddade sittplatser på båda perrongerna och i stations
husets väntsal. Båstads station har inte färre sittplatser än andra jämförbara stationer, 
exempelvis Ängelholms och Laholms station. 

3. Den föreslagna busshållplatsen byggdes av Trafikverket under hösten 2016. 
4. Teknik och Service har under flera år gjort påtryckningar om förbättringar av passage 

mot Entre Båstad. I samband med att busshållplatsen byggdes under hösten 2016 
skapades en bättre passage med belysning för oskyddade trafikanter. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Eventuella åtgärder vid Båstads station kräver hel- eller delfinansiering av Båstads kommun. 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör /Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
Moderaterna, Trafik- och gatuingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Moderaterna 

Samråd har skett med: 
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Motion angående verkligt rörelsemönster vid Båstads nya station. 

Båstads nya station har snart servat människor i ett år. Det visar sig att människors 
rörelsemönster inte alltid överensstämmer med de ritningar och antaganden som görs 
vid projektering. 
Moderaterna har uppmärksammat följande: 

1. Det finns endast ett väderskydd på respektive perrong. Perrongerna är långa. 
Öresundstågen kan vara långa. Således behövs ytterligare ett väderskydd längre ner på 
perrongen. 

2. Fler sittplatser längs perrongen behövs, även dessa bör vara väderskyddade. 
3. Busshållplatser för pendlare som arbetar på Entre Båstad. Pendlare som tar buss från 

stationen för arbete i Entre Båstad har sin första hållplats vid Maleninfarten. Det är 
nästan lika långt att gå tillbaka till En tre Båstad som alt gå direkt från stationen. Ny 
hållplats på lämpligt ställe behövs. 

4. Cykelväg/gångväg/övergångsställe saknas mot Entre Båstad, vilket gör det farligt för 
oskyddade trafikanter att korsa den trafikerade vägen/rondellen. 

Moderaterna yrkar därför / 
Att berörd förvaltning får i uppdrag att tillsammans med trafikverket tills tt 
ovanstående förändras och kommer till stånd. 

Båstad den 12 september 2016 

Ulf Jiewertz 
Ordförande 

r ... , ,,) 

\ /. 
,I 111 • • 
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C mr1riCMotte 
Gruppledare 

., 

i. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2017-04-19 

Dnr KS 000230/2016 - 600 

Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i 
kommunens skolor 

Sida 

20 av 41 

Beskrivning av ärendet Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på 
toaletterna i kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på 
kommunens skolor får ge uttryck för hur man upplever sin skolgång. Motionen 
fokuserar på det negativa enkätsvaret angående hur eleverna upplever 
skolornas toaletter, om de är i bra skick eller ej. Motionen föreslår att kostnads 
beräkna förslag för hur toaletternas standard och hygien ska kunna förbättras. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Ingrid Zäther (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 90. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie och städledare Monika 
Lindqvist, daterad 2017-03-10. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2016-02-21. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-10 
Handläggare: Sofia Boivie och Monika Lindqvist 
Dnr: KS 000230/2016 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna, Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 160221 

Samråd har skett med: 
Birgitte Dahlin 

Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens 
skolor 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på toaletterna i 
kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på kommunens skolor får ge 
uttryck för hur man upplever sin skolgång. Motionen fokuserar på det negativa enkätsvaret 
angående hur eleverna upplever skolornas toaletter, om de är i bra skick eller ej. Motionen 
föreslår att kostnads beräkna förslag för hur toaletternas standard och hygien ska kunna 
förbättras. 

Bakgrund 

1 (2) 

Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på toaletterna i 
kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på kommunens skolor får ge 
uttryck för hur de upplever sin skolgång. De flesta frågor får positiva svar men en punkt i 
enkäten urskiljer sig på ett negativt sätt angående hur eleverna upplever skolornas toaletter, 
om de är i bra skick eller ej men även upplevelsen av att de är dåligt städade. Man befarar att 
elever undviker att besöka dem under skoldagen vilket ur ett hälso- men även 
trivselperspektiv inte är bra." 

Aktuellt 
Standarden på toaletterna varierar från nyrenoverade (se Östra Karups skola) till hårt 
nerslitna. I samtal med före detta skolchefen framgick det att trivsel och trygghet känns 
undermålig. Idag städas toaletterna en gång per dag på kommunens samtliga skolor. En 
utökning av städningen på elevtoaletterna till två gånger per dag (168 stycken) kan förbättra 
standarden något. Merkostnad för en utökad städning per läsår beräknas till cirka 586 950 
kronor. Det motsvarar en städkostnad per toalett och år till 3 494 kronor. 

Renovering av en skoltoalett har en beräknad kostnad på 40 955 kr per toalett. Priset är 
beräknat enligt reparb fakta som bygger på Apriser exkl. moms. Priset inkluderar nya ytskikt 
(kaklade väggar, ny golvmatta), nytt porslin och belysning samt ny blandare. 

Övervägande/framtid 
Det finns ett stort renoverings behov på flera av kommunens skolor. Stora ombyggnader 
kommer att ske inom en snar framtid bland annat på Förslövs och Västra Karups skola. 
Renovering av toaletterna i enighet med gällande lagkrav är en självklar del i projekten. I de 

C1f/ ~ I) 



2 (2) 

skolfastigheter som ligger lite längre fram i planeringen rörande renovering och ombyggnad 
kan man genomföra renovering på ett visst antal toaletter varje år. Innan arbetet påbörjas ska 
en inventering av standarden på samtliga skoltoaletter utföras för att kunna göra en bra 
prioritering. Det är viktigt att man aktivt arbetar med beteende/uppförande från 
verksamhetens sida så att eleverna känner sig trygga med att gå på toaletterna i skolan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-10, anses motionen besvarad. 

Båstad 2017-03-10 

Sofia Boivie 
F astigh etss tra teg 
Teknik och service 

Monika Lindqvist 
Städledare 
Teknik och service 
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Motion 

Standarden/hygienen på toaletterna i kommunen skolor. 

Varje år genomförs en enkät där eleverna på kommunens skolor får ge uttryck för hur man 
upplever sin skolgång. De allra flesta frågor får positiva eller mycket positiva svar vilket vi kan 
glädjas åt och vara stolta över. 

En punkt i enkäten urskiljer sig dock på ett negativt sätt och det avser hur eleverna upplever 
huruvida skolornas toaletter är i bra skick eller ej. Många elever anser att toaletterna är då
ligt städade och man kan befara att många elever undviker att besöka dem under skoldagen. 
Ur både ett hälso- och trivselperspektiv är detta naturligtvis inte bra. 

Socialdemokraterna vill därför att ett förslag för hur toaletternas standard och hygien ska 
kunna förbättras tas fram och kostnadsberäknas. Vi föreslår också att elevrådet blir delaktigt 
i detta arbete. 

-jvlq ~ G_> tl:t l_ 
Ingrid Zäther l . 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har den 1 februari 2016 beslutat att anta motionen 

rk -
Anne l<jellb~ 

sekreterare 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000584/2016 - 100 

Svar på motion -Tillgänglighet för hörselskadade i 
kommunhuset 

Sida 

21av41 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens 
publika samlingslokaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i 
dagsläget inte finns några. Ny teknik kan dock vara ett bättre alternativ med 
trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om vilken utrustning som är 
bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Christer de la Matte (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 115. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-02-24. 
Inkommen motionen från Moderaterna. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 
tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed bifallen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-24 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000584/2016 - 100 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhu
set 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att tillgodose hör
selmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed beviljad. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens publika samlingslo
kaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i dagsläget inte finns några. Ny teknik 
kan dock vara ett bättre alternativ med trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om 
vilken utrustning som är bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta. 

Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion om hörselmiljön i kommunens samlingslokaler 
med yrkande om bl.a. besiktning av befintlig hörslinga i sessionssalen samt installera tele
slingor. I motionen hänvisar de till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken med 
ett tydligt krav på offentlig verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara 
tillgängliga för alla .. 

Aktuellt 
Kommunen har en äldre fast installerad teleslinga i sessionsalen i kommunhuset. Med hänsyn 
till teknikutvecklingen kan det finnas betydligt modernare utrustning som är trådlös och por
tabel och som motsvarar eller är smidigare och bättre än äldre teleslingor. En utredning bör 
göras avseende möjlig utrustning för kommunhusets publika lokaler för att tillgodose hörsel
miljön i dessa lokaler. I utredningen ska ingå hur denna utrustning ska finansieras. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Kommunens publika lokaler bör vara tillgängliga för alla och för den som har en hörselned
sättning kan viss utrusning behövas för att göra dessa lokaler helt tillgängliga. Om det inte 
finns sådan utrustning kan den som har hörselnedsättning ej nyttja de publika lokalerna. 

Verksamhet 
Kommunens publika lokaler används också för förvaltningens möten och sammankomster. En 
utrustning som tillgodoser hörselmiljön kan också komma förvaltningen tillgodo. 

Ekonomi 
En utredning bör kunna göras inom befintlig ram. Utrustning avseende hörselutrusning som 
kan bli aktuell för att tillgodose hörselmiljön kan behöva investeringsmedel. 
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Barn konsekvensanalys 
Kommunens publika lokaler används ibland av grupper med barn och då kan en utrustning för 
hörselnedsatta behövas. 

Catharina Elofsson, 
Kommunledningskontoret 
Kanslichef 

Beslutet skall expedieras till: 
motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
~motionen 

Samråd har skett med: 
Fastighetsstrateg, IKT-pedagog 
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MOTION 

Motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset. 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken finns det ett tydligt krav på offentlig 

verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara tillgängliga för alla. 

Baserat på denna handlingsplan finns det tydliga riktlinjer för en statsförvaltning där det 

tydligt uttrycks att alla skall ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Några exempel ur riktlinjer för en tillgängl ig statsförvaltning: 

l<onferenser skall hållas i lokaler dit alla har tillträde 

Hörselprodukter skall finnas i sammanträdesrum och grupprum 

I samlingssal, hörsal föreläsningssal skall det finnas anordning som gör det möjligt för 

personer med hörselskada att ta del av och delta i verksamheten såväl från salen som 

från podiet. 

Exempel på anordning för personer med nedsatt hörsel kan vara teleslinga. 

Larm utrustning skall vara anordnad så att även personer med hörselskada och 

personer som är döva kan nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan 

fara. 

Teleslingan skall vara rätt installerad och dimensionerad, flera mikrofoner, därav 

några trådlösa skall kopplas till utrustningen och serviceavtal med kunnig t~~niker 

skall upprättas. 

Yrkande 

Att förvaltningen får i uppdrag att besiktiga den teleslinga som finns i sessionssalen 

Att förvaltningen upphandlar och installerar teleslingor i de sammanträdesrum 

(Astrakanen, Ingrid-Marie) där slingor inte finns i dagsläget. 

Att i övrigt enligt ovanstående nationella riktlinjer tillgodose hörselmiljön i 

kommunens samlingsutrymmen. 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Den 12 april 2016 //,,--

Ulf Jiewertz ~J?'_ C ~ 
Christer de la Matte 

-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 

KF§ 80 Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

22av41 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 
presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

Under ärendet yttrar sig Jonatan Andersson (SD), Johan Olsson Swanstein (M), 
Stefan Olsson (C), Mats Lundberg (L), Claes Sundin (M), Ingela Stefansson (S) 
och ordförande Håkan Mörnstad (BP). 

Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-02-14. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 114. 
Presidieförslag från demokratiberedningen. 
Motion från Jonatan Andersson (SD). 

Jonatan Andersson (SD) med bifall av Johan Olsson Swanstein (M): Föreslår, i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag, att ärendet skickas till förvaltningen 
för att tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Bifall till demokratiberedningens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens förslag och Jonatan 
Anderssons (SD) m.fl. förslag om att remittera ärendet till förvaltningen. Efter 
framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit 
demokratiberedningens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Jonatan Anderssons (SD) m.fl. förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla demokratiberedningens förslag röstar NEJ. 

Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 14 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har Jonatan 
Anderssons (SD) m.fl. förlsag om att remittera ärendet till förvaltningen 
bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet skickas till förvaltningen för att tydliggöra konsekvenserna av ett 
minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Datum 
2017-02-14 

Vårt dnr 
KS 001371/2016 -903 

1 (1) 

Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter 
kommunfullmäktige från 41 till 31 

För att vidmakthålla en levande demokrati i Båstads kommun är det angeläget att behålla 41 leda
möter i kommunfullmäktige. I en levande demokrati är det önskvärt att så många som möjligt av 
medborgarna deltar i det politiska arbetet. 

Kommunens befolkning är spridd över en stor yta och det är viktigt med en så bred representation 
som möjligt. Det vill säga att politikerna är väl spridda över alla områden i kommunen. En fråga för 
partierna att hantera. 

Med 41 ledamöter blir det lättare att formera kommunstyrelse och nämnder. Detta eftersom urvalet 
oftast sker från kommunfullmäktige. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige vore det i så fall 
logiskt med färre ledamöter i styrelsen och i nämnder. Det vore till nackdel för en levande demo
krati. 

Med fler aktiva politiker i kommunen kan demokratin fördjupas och förbättras. Gärna med en 
kultur- och fritidsnämndnämnd. Arbetet med tillfälliga beredningar borde också kunna utvecklas. 

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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Motion om att minska anta let ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Ställd till Båstads kommunfullmäktige 

Båstads kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi sverigedemokrater anser att det är ett 

onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör minskas. 

Kommunallagen har i 5 kap. 1 §,följande att säga om fullmäktiges storlek: 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till 

ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 
invånare. 

Antalet röstberättigade i Båstads kommun är 11 874 personer, baserat på uppgifter från 

folkbokföringen inför omvalet 2015. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade invånare fullt 

möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31. 

Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. 

Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i 
kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter 

normalt är direkt delaktiga i den politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i 

kommunfullmäktige skärps, ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva 

upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har 
dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter. 

Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 
till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar 

genom denna reform. Det skulle innebära en besparing på 160 000 per mandatperiod, plus ett 

ytterligare belopp för de mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till 

andra utgifter i kommunen. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater: 

att Båstads kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter I kommunfullmäktige från och med 

nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. 

För sverigedemokraterna i Båstad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 23 av 41 

KF§ 81 Dnr KS 000863/2016 - 900 

Svar på motion - IOP - ldeburet offentligt partnerskap 

Beskrivning av ärendet ldeburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den 
offentliga och den ide burna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar 
någon form av samhällsutmaning. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av 
Liberalerna och Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för 
IOP i Båstads kommun. 

Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 111. 
Tjänsteskrivelse från stabschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-03-09. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016. 

Thomas Andersson (L): Bifall till motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna 
gör det möjligt. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000863/2016 - 900 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Liberalerna och Miljöpartiet, Brita Jervidalo Jensen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016 

Samråd har skett med: 

Svar på motion - IOP - ldeburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Ide buret offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
ide burna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. 
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av Liberalerna och 
Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för IOP i Båstads kommun. 

Aktuellt 
Idag arbetar flera kommuner (ex Malmö Stad) och regioner (ex Region Skåne) med IOP som en 
modell för samverkan mellan ideburen och offentlig sektor. IOP kan beskrivas som en relativt 
ny modell som används när inte traditionellt förenings bidrag eller upphandling är en lämplig 
form. 

När används IOP? 
När kommunen stödjer en organisation eller förenings allmänna arbete är förenings bidrag den 
traditionellt bästa form för stöd. 
I de fall kommunen söker en specifik tjänst, och det finns flera potentiella leverantörer eller 
lösningar, skal tjänsten upphandlas. 
Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs, eller kan bedrivas, av ideburna 
organisationer - och som kommunen är intresserad av att stödja - då kan ett ide buret 
offentligt partnerskap vara rätt form. Ibland beskrivs IOP som ett mellanled mellan 
upphandling och bidrag och som kompletterar möjligheterna för både offentliga och ideella 
aktörer. Många av exemplen på partnerskap finns inom socialt arbete, ex i Båstads kommun 
finns ett IOP-avtal mellan Region Skåne och Båstad fontänhus. 

Lokala överenskommelser 
Under vinter 2016/vår 2017 arbetar en grupp tjänstepersoner från kommunerna inom 
Familjen Helsingborg med att ta fram en modell för lokala överenskommelser mellan 
kommunerna och ideburen sektor. Uppdraget från Familjen Helsingborg har getts Ängelholm 
som samordnar arbetet och Båstad har deltagit i arbetsgruppen som tar fram modellen. Under 
våren 2017 kommer det läggas fram ett förslag till kommundirektörsgruppen samt styrelsen 
för Familjen Helsingborg. Därefter distribueras modellen till kommunerna. Modellen skal på 
sikt finnas som underlag för de kommuner som vill utveckla och förbättra samspelet, 
samverkan och partnerskap mellan kommun och ideburen sektor. Lokala överenskommelser 
bygger på sex principer; självständighet och oberoende, dialog, ~ lå , gsi tighet, 

''"'"""" ... , '"" '"" '"""'""''"'; .... dl 
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öppenhet och insyn och mångfald. I dialog mellan ex kommun och föreningsliv förs det samtal 
och diskussioner kring principerna, åtaganden och värdegrund vilket mynnar ut i en 
överenskommelse ("spelregler") som både kommun och föreningsliv står bakom. 

Alltså finns det två samverkansformer för att arbeta tillsammans med ide buren sektor; 
• Lokala överenskommelser är en avsiktsförklaring och viljeyttring för att tillsammans 

hitta långsiktiga hållbara lösningar på samhällsutmaningar. 
• IOP är en avtalsform som tar samverkan ett steg längre och identifierar ett specifikt 

område där partnerskapet/avtalet gäller. 

Övervägande/framtid 
Då arbetet med modellen för lokala överenskommelser inom Familjen Helsingborg snart är 
klart (vår 2017) är det bra att invänta och använda det som underlag för överenskommelser 
lokalt inom Båstads kommun. IOP som avtalsform är framförallt aktuellt för tjänster inom 
socialt arbete och bör beaktas som möjlig avtalsform från fall till fall. Upphandlingsenheten bör 
ansvara för att undersöka och besluta om och när IOP är aktuellt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna gör det möjligt. 

Båstad 2017-03-09 

Brita Jervidalo Jensen 
Stabschef /ledningsstrateg 
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Samhället är större än marknaden och staten. Välfärden är mer än det som 

skattekronorna betalar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. 

I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om 

varandra. Den omtanken får inte avgränsas till att enbart handla om att betala 

skatt. Då blir samhället kallt och svagt. 

När samhället/kommunen står för nya utmaningar så tror vi på samverkan 

mellan olika aktörer. Vi tror på ldeburet offentligt partnerskap (IOP}. Vi tror 

också på relationer mellan ideburna organisat ioner och kommunen för att lösa 

vissa samhällsproblem/utmaningar. 

Det finns flera organisationer som redan har testat att ingå ett partnerskap 

med en kommun för att driva en social verksamhet. 

Kommunen är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa 

parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje 

lokal myndighet (ex.vis kommun) bestämma lämpligt finansieringsverktyg 

utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Att ingå ett ideburet 

partnerskap är alltså juridiskt möjligt. 

Därför vill vi att: 

Kommunen utreder möjligheterna för IOP - ldeburet offentligt partnerskap i 
vårkommun. 

Tanken är att vi därefter ska kunna hitta former för partnerskap som hanterar 

någon form av samhällsutmaningar. 

Juni2016 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~~~ 
MILJÖPARTIET I BÅSTAD 

~ (5(cz__ 
Hans Ekwurtzel 

cl!f 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 001231/2016- 900 

Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

Sida 

24 av 41 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-10-12 med en motion gällande arbetsmiljön i 
kommunen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige, flera gånger per år, 
ska följa utvecklingen av arbetsmiljö, kompetensutveckling, kvalitet och allmän 
trivsel. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 109. 
Tjänsteskrivelse från HR-chefMarianne Malm, daterad 2017-03-14. 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 161010. 
Åtgärdsförslag arbetsmiljö. KS 000971/2016-900. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om avslag på 
motionen och Ebba Krumlindes (C) förslag om bifall. Efter framställd 
proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 
Omröstning begärs. 

Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ebba Krumlindes (C) förslag röstar NEJ. 

Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 15 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

2. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i 
kommunstyrelsen (utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete). 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Marianne Malm 
Dnr: KS 001231/2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i kommunstyrelsen 
(utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Centerpartiet inkom 2016-10-12 med en motion gällande arbetsmiljön i kommunen. I motion
en föreslås att kommunfullmäktige, flera gånger per år, ska följa utvecklingen av arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, kvalitet och allmän trivsel. 

Aktuellt 
Båstads kommun bedriver ett strukturerat och omfattande arbetsmiljöarbete (se bilaga med 
dnr KS 000971/2016-900). 
Samtliga delar i ovanstående skrivelse påverkar arbetsmiljön, direkt och indirekt. Dessa delar 
har vi identifierat som 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
• Chefsutveckling i Båstads Kommun (CUB) 
• Kompetensförsörjning genom metoden ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla 

Avveckla) 
• Öppenhet och inkludering- Alla Lika Unika! 
• Hälsa och Livsstil 
• Medarbetarenkät (för utvärdering) 

Marianne Malm 
HR-chef 

Beslutet skall expedieras till: 
HR-avdelningen, Centerpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 161010 
Åtgärdsförslag arbetsmiljö. KS 000971/2016-900 

Samråd har skett med: 
Kansliet 
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Arbetsmiljö Båstad kommun 
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Centerpartiet förstår värdet av den kommunala förvaltningens kompetenser och ett av de viktigaste 

inslagen i arbetet för goda resultat och kvalitet i den kommunala servicen är att våra medarbetare 

trivs och ser möjligheter att utvecklas. 

För att skapa förståelse och kunskap i de politiska leden är det viktigt att politiken tar del av 

arbetsmiljöundersökningar och även har insikt i arbetsmiljöutvecklingen. 

Det är också viktigt att ha regelbunden uppföljning av rekryteringspolicys och kompetensutveckling. 

Ett engagemang genom kunskap ger utrymme för kompetenta beslut i de politiska leden, som har att 

ge guidelines i vilken samhällsservice som ska levereras. Politiken kan också intressera sig för att följa 

kva I itetsutvecldingen. 

Centerpartiet föreslår 

Att kommunfullmäktige kontinuerligt, flera gånger per år, följer utveckling av arbetsmiljö, 

kompetensutveckling, kvalitet och allmän trivsel. 

Gruppledare 

I 
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Ordförande Centerpartiet Båstad 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 25 av 41 

KF § 83 Dnr KS 001363/2015 - 200 

Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan i 
kommunal ägo 

Beskrivning av ärendet 2015-10-15 inkom ett medborgarförslag där det föreslås att skoltomten 
(Hålarp 4: 197) Backaskolan i Grevie ska förbli i kommunal ägo. Detta med 
anledning av beslut i kommunstyrelsen 2015-10-14 att riva Backaskolan 
alternativt sälja fastigheten med krav på rivning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I förslaget föreslås dessutom att kommunen markbereder tomten med 
ändamålet att tillskapa en ny skola samt att befintliga ytor (fotbollsplan, 
lekplats och så vidare) tillvaratas. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 86. 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-03-09. 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2015-10-15. 
Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-14, § 257. 
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41. 
Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-07, § 165. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås .. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 001363/2015 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Olle Larsson, Ljungvägen 28, 269 62 GREVIE, Samhällsbyggnad, Carina Ericsson, 
Teknik & service, Mårten Nilsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommet medborgarförslag, daterat 2015-10-15 
Bilaga 2. Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-14, § 257 
Bilaga 3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41 
Bilaga 4. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-07, § 165 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Kristina Bell - översiktsplanerare, Olof Sellden -
planchef, Mårten Nilsson - exploateringsingenjör 

Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan (Hålarp 
4:197 i Grevie) i kommunal ägo 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående fastigheten Hålarp 4:197 har inkommit, se bilaga 1. 

Aktuellt 

1 (2) 

I kommunens arbete med utveckling och planering är ideer och förslag av de som bor och 
verkar i kommunen värdefulla. Sedan medborgarförslaget sändes in har en del politiska beslut 
fattats angående fastigheten Hålarp 4:197 i Grevie. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14 att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten med 
krav på rivning (se bilaga 2), precis som medborgare påtalar i sin skrivelse daterad 
2015-10-15, se bilaga 1. 

Kommunstyrelsen har 2016-03-09 fattat beslut om att samhällsbyggnad ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie, se bilaga 3. Syftet med inriktningsdokumentet 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge 
samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. Planarbete pågår. 

2016-09-07 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta 
detaljplan för fastigheten Hålarp 4:197. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder i ett befintligt bostadskvarter. 

Fastigheten Hålarp 4:197 bedöms lämplig att bebyggas med bostäder då fastigheten är belägen 
i ett befintligt bostadskvarter. Detaljplanen kommer även att möjliggöra bostadsbebyggelse på 
fastigheten Hålarp 4:58 där Backabyns förskola idag bedriver sin verksamhet. Backaskolan är 
stängd sedan 2014. Viktigt att notera är att förskoleverksamheten kan bedriva sin verksamhet 
även i fortsättningen. Inga politiska beslut är tagna om eventuell flytt eller stängning. 



2 (2) 

I arbetet med den nya detaljplanen konstateras att den nya bostadsbebyggelsen inom 
fastigheten Hålarp 4:197 beräknas genera 66 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik). 
Uppskattningen är baserad på 28 nya bostadsenheter inom Hålarp 4:197 (f.d. skoltomten) med 
hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. Värt att notera är att kvarteret historiskt sett 
trafikerats av både personal, varutransporter och skolskjutstrafik samt förmodligen en hel del 
föräldrar som hämtat och lämnat sina barn i anslutning till Backaskolan. Enligt Trafikverkets 
Trafikalstringsverkt:yg genererade det 125 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Det innebär att 
antalet fordonsrörelse per år i kvarteret bedöms minskas när markanvändningen för Hålarp 
4:197 ändras från A - Allmänt ändamål (skola) till B (bostäder). 

Med hänsyn till miljö- och trafiksäkerhetsaspekt:er är det viktigt att en lokalisering av 
trafikalstrande verksamheter lokaliseras strategiskt: bra. 

I arbetet med Inrikt:ningsdokumentet för Grevie studeras eventuell lämplig framtida placering 
av såväl förskola och skola inom orten. Inga politiska beslut dock tagna angående byggnation 
av varken förskola, skola eller äldreboende. 

I medborgarförslaget påtalas att området "Karlslund" (marken mellan banvallen och Lindab 
Steel AB) kommer att exploateras med bostäder under 2015-2018. En utbyggnad av bostäder 
inom "Karlslund" är dock ej prioriterat längre. Inom området har det funnits en deponi. 
Lämplig ny disponering och användning av marken studeras arbetet med 
lnriktningsdokument för Grevie. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget om att bibehålla 
fastigheten Hålarp 4:197 i kommunal ägo och anta svaret så som sitt eget. 

Båstad 2017-03-09 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 



Olle Larsson 

Ljungvägen 28 

269 62 Grevie 

Till Kommunfullmäktige Båstads kommun 

Medborgarförslag 

Grevie 15 oktober 2015 

BÅSTADS KOMIVIUN 

2015 -10- 1 5 ' 
Dn,r .. ~?. . \:?~.\.~. ~'.".~ 
~·::-:-:- . ~ .. ~\:;:/~ ... 

Rivning av Backaskolan är beslutad på l<S 14 oktober-2015. Samtidigt togs 

ett beslut att sälja skoltomten på marknaden. Under 2015 -2018 kommer exploatering ske av 

l<arlslundsområdet i Grevie samhälle. Här godkänner detaljplanen 111 st.bostäder och i denna 

exploatering finns inte plats för tomt för allmänt område. Skoltomten Backaskolan däremot är i 

gällande detaljplan redovisat för allmänt ändamål och avsett för skola,barn eller äldreomsorg. Denna 

tomt ligger centralt i samhället med tillfarter i alla väderstreck. Dessutom är skoltomten belägen 

endast 200 meter från l<arlslunds exploateringsområde. 

Jag anser att en generös tomt för allmänt ändamål mitt i samhället är unikt och måste vara kvar i 

kommunens ägo. Dessutom är denna tomt strategiskt viktig för kommunen just för skola, barn eller 

äldreomsorg. Exploateringen av Böske 37:1 vet vi ingenting om. Den är utlagd i plan 2019-2020 och i 

denna exploatering finns mycket känsliga inslag. 

Undertecknad föreslår med hänvisning av ovanstående att skoltomten Backaskolan inte säljs utan är 

kvar i kommunens ägo. Dessutom vill jag att man markbereder tomten för en ny skola och tar till vara 

de befintliga utrymmen i form av fotbollsplan, lekpark osv och utvecklar den potential tomten 

verkligen har. Kan man dessutom behålla friska delar som idrottshall är detta bara en bonus. 

Grevie Datum som ovan 

Med vänlig~ 

~n ~ 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000090/2016 - 500 

Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på 
återvinningsstationen i Svenstad 

Sida 

26av41 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit där förslaget är att sorteringen utökas på 
Svenstad för att kunna börja ta till vara på allt som lämnas på ÅVC:n som kan 
återbrukas, till exempel leksaker, cyklar med mera. Förslag finns även att 
öppna en loppisbutik som kan sälja dessa saker. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 97. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-21. 
Inkommet medborgarförslag, daterad 2016-01-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinningscentral. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-21 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 000090/2016 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på 
återvinningsstationen i Svenstad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinningscentral. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslaget är att sorteringen utökas på Svenstad för att 
kunna börja ta till vara på allt som lämnas på ÅVC:n som kan återbrukas, till exempel leksaker, 
cyklar med mera. Förslag finns även att öppna en loppisbutik som kan sälja dessa saker. 

Bakgrund 
Idag finns en container på Svenstadanläggningen där allt som bedöms kunna återbrukas kan 
ställas in. Denna verksamhet bedrivs RSMH och Idehotellet. De samarbetar med NSR genom att 
hämta saker på återvinningscentralen som de, vid behov, renoverar och sedan säljer. Myrorna 
hämtar kläder och skor. Vidare finns ett antal loppisbutiker i Båstads kommun där det går bra 
att lämna in säljbara saker. En ny återvinningscentral planeras i kommunen och i samband 
med att denna byggs bör det planeras för möjligheter att lämna saker till återbruk. 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR, Kerstin Larsson, Bivägen 6A, 26931 Båstad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag, daterad 2016-01-16 

Samråd har skett med: 



Medborgariörslag 

Kommunfullmäktige i 
Båstads kommun 

Bk :iT/-\ l '.) i<OIVlMI Jl\I 
l<on111;1 •,·, ·· 1 ,'~'="~ i se 11 

För att vidareutveckla återvinningen av sopor i kommunen bör vi sortera mera och 
framför allt ta tillvara mera. 
Många kommuner har redan kommit långt på den här vägen. 
Mitt förslag är att vi utökar sorteringen på tippen i Svenstad för att kunna börja ta till 
vara allt som lämnas på tippen som fungerar och är användbart. Det kan vara 
leksaker, husgeråd, cyklar, möbler mm. Kanske finns det en lokal mera centralt eller i 
Boarp, där kommunen kunde öppna en loppisbutik och sälja dessa saker. 

Butiken kunde heta Kretsloppan, Returhuset eller Återbruket. Detta kan på samma 
sätt som kommunens egen återvinning av möbler också leda till fler arbetstillfällen. 

En del saker behöver kanske en översyn. 
En sådan verksamhet kunde erbjuda arbetstillfällen för både fullt arbetsföra händiga 
personer och de som kanske behöver arbetsträning några timmar om dagen. 

Vi behöver maximera vår återvinning och samtidigt skona miljön. 

Båstad 2016-01-16 

Kerstin Larsson, 
Bivägen 6 A, 
26931 Båstad. 
070-6615948 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000192/2016 - 350 

Sida 

27 av41 

Svar på medborgarförslag- Ljussättning av träd på Lyavägen 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit et medborgarförslag med en önskan om att ljussätta 
den Kaukasiska vingnöt som växer vid Lyavägen i Båstad. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 98. 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2017-02-28. 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2016-02-02. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget bifalls. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-28 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000192/2016 - 350 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till : 

Tjänsteskrivelse 

Förslagsställaren, parkingenjör - teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2016-02-02 

Samråd har skett med: 

Svar på medborgarförslag- Ljussättning av träd på Lyavägen 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunen har mottagit et medborgarförslag med en önskan om att ljussätta den Kaukasiska 
vingnöt som växer vid Lyavägen i Båstad. 

Bakgrund 
Under den mörka årstiden uppskattas ljussättning i den offentliga miljön. Genom sitt 
medborgarförslag föreslår Per-Axel Linderatt kommunen ska ljussätta den Kaukasiska vingnöt 
som växer vid Mangårdsvägen. 

Aktuellt 
I dag sätter kommen belysning i träd och växtlighet utmed Köpmansgatan för att sprida ljus 
och god stämning i det offentliga rummet under vintermånaderna. Att belysa trädet vid 
Mangårdsvägen är fullt möjligt och anses lämpligt med tanke på att det är placerat så att många 
ser trädet. Det blir en ljuspunkt utmed Lyavägen och det syns även från infartsleden 
Ängelholmsvägen. Trädet har en karaktär som gör att det med fördel kan belysas. Ett lämpligt 
sätt är att montera up-lights under trädet. Arbete om installation uppskattas till en kostnad av 
30 000 kr vilket ryms inom rambudget för Park. 

Övervägande/framtid 
Att ljussätta och förädla offentliga miljöer är ett enkelt och bra sätt att höja värdet och öka 
tryggheten i det offentliga rummet. Dock måste önskemål om ljussättning i träd bedömas 
utifrån varje enskilt fall. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

Båstad 2017-02-28 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 



Sida 1 av 1 

\ z ':, 10 \:::) \:::, "'"" ~~<.;::,, "'~ '.:, s \::::-, 
Båstads Kommun - Medborgarförslag Ljussättning av träd 

Från: 
Till: 
Datum: 

per axel linder <linder.pa@gmail.com> 
"catharina.elofsson@bastad.se'' <catharina.elofsson@bastad.se> 
2016-02-02 17:50 

Ärende: Medborgarförslag Ljussättning av träd 
Bifogade filer: 1(2).jpg;1.jpg; 3.JPG; 4.jpg; 5.jpg; 6.jpg 

Hej. Jag bor på Mangårdsvägen i Båstad och på den stora gräsytan mellan "min gata" och 
Lyavägen står ett sällsynt träd. 
Under det mörka halvåret är det mycket mörkt. 
Trafikanter på Lyavägen och många som passerar skulle säker uppskatta om man kunde 
ljussätta trädet (se bifogade bilder) 

Förslagsställare 
400121 4115 

PA Lindlr . ~ 

/ ..>1,-') -~ 
0761 367 946 
Mangårdsvägen 4a 
269 3 8 Båstad 

file:///C:/Users/clankli 1/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56B 1 BAOFBAST AD-AD... 2016-02-03 



Trädbelysning på ängen Mangårdsvägen 

Tack för att ni gjort så fint på Lyavägcn. Det skulle vara en upplevelse för alla om ni satte belysning 
på det stora trädet ute pc_I iingen vi<l Mangårdsviigen.Morgon o kviill skulle alla vi som bor hiir och alla 

som passerar p<°t Lyaviigen ITt en skönhetsupplevelse. Förslagsvis skulle belysningen kunna kopplas 
till gatubelysningen under den mörka årstiden. 

Hälsar PA Linder Mangårdsvägen 4a 
lindcr.pa@gmail.com 0761 367 946 

Mangårdsvägen 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 28 av 41 

KF§ 86 DnrKS000991/2016-200 

Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt 
cirkus med vilda djur 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget föreslår att Båstads kommun inte ska upplåta allmän 
platsmark till cirkusar som uppträder med vilda djur. Det finns starka 
argument till att förbjuda vilda djur på cirkus, men att reglera detta i 
hanteringen av markupplåtelse av allmän plats blir inte helt korrekt. 
Kommunen är inte tillsyningsmyndighet i djurskyddsfrågor och har heller inte 
möjlighet att bevaka huruvida ett sådant beslut skulle efterlevas. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Reservation 

Vilka djur som får lov att användas på cirkusar idag regleras av Svensk 
djurskyddslagstiftning och ligger under Sveriges Länsstyrelsers ansvar att 
bevaka. 

Under ärendetyttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 99. 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny hertsgård, daterad 2017-02-13. 
Inkommet medborgarförslag, 2016-07-26. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till medborgarförslaget 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-13 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000991/2016 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Majvie Eriksson, Parkingenjör - teknik och service 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag, 2016-07-26 

Samråd har skett med: 

1 (1) 

Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt cirkus 
med vilda djur 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag om att förvaltningen inte ska upplåta mark för 
cirkusar med vilda djur. Ett förslag som moraliskt har alla anledning att bifallas, men som inte 
ligger under en kommuns uppgift att reglera. 

Bakgrund 
Många djur som uppträder på cirkus får inte möjligheten att leva ett, för arten, normalt och 
värdigt liv. Det anses därför olämpligt att använda vilda djur på cirkus. 

Aktuellt 
Medborgarförslaget föreslår att Båstads kommun inte ska upplåta allmän platsmark till cirku
sar som uppträder med vilda djur. Det finns starka argument till att förbjuda vilda djur på cir
kus, men att reglera detta i hanteringen av markupplåtelse av allmän plats blir inte helt kor
rekt. Kommunen är inte tillsyningsmyndighet i djurskyddsfrågor och har heller inte möjlighet 
att bevaka huruvida ett sådant beslut skulle efterlevas. 

Vilka djur som får lov att användas på cirkusar idag regleras av Svensk djurskyddslagstiftning 
och ligger under Sveriges Länsstyrelsers ansvar att bevaka. 

Övervägande/framtid 
Det förs en diskussion mellan regeringen och föreningen Djurens rätt om att göra en omvänd 
lista på vilka djur som får medverka på cirkusar i stället för som idag - på djur som inte får 
medverka. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Båstad 2017-02-13 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 29 av 41 

KF§ 87 Dnr KS 000603/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen 
mellan Grevie och Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykel väg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Bjäre ryttarförening, som 
föreslår att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nöttebackar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Helena Stridh (BP), Christer de la Matte (M), Ingela 
Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist 
(BP), 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 102. 

Yrkanden 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Medborgarförslag Bjäre ryttarförening, KS 000603/2016-200. 
Banvallen som ridled, dnr KS 001229/2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning- Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 
2017-03-17. 

Thomas Andersson (L), Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist (BP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen 
med en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-224 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000603/2016 - 200 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Kommunfullmäktige 

Återremiss - Medborgarförslag - Banvallens framtida användning 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 hanterades tre olika medborgarförslag 
avseende banvallens framtida användning. 

Två medborgarförslag föreslog att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och 
vandringsled. I ett tredje medborgarförslag framhölls önskan om dialog med berörda parter 
samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det 
tredje medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Vid sammanträdet återremitterades ärendena med följande motiv: 

"Klarlägga hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när man 
har en kombination av GC-väg och ridväg" 

Aktuellt 
I ursprunglig tjänsteskrivelse som är kopplad till respektive ärende beskrivs bakgrund och 
planeringsförutsättningar översiktligt. Efter tidigare politiskt sammanträde har också en 
kompletterande utredning färdigställts vilken framgår som bilaga. I utredningen framgår 
föreslagen utformning mer i detalj . 

1 (2) 

I liggande förslag utformas sektionen likartat för hela sträckan från Grevie till Båstad oavsett 
om ridning blir tillåten eller inte. Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och 
cykelväg som separeras från en sidoförlagd grusad stig. Den grusade stigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och cykelväg med en visning om cirka 10 cm. Detta görs för att 
minska risken att smågrus och stenar slungas upp på cykelvägen och bidrar också till att 
cykelvägen upplevs säkrare och attraktivare. 

För att ryttare ska få använda stråkets krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift. Den 
grusade stigen blir också ett mervärde för de som föredrar att vandra på en grusad yta framför 
en asfalterad yta. 

Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen är föreslagen 
bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade ytan kan 
variera beroende på tillgängligt utrymme. 

Genomgående för banvallen är att siktförhållandena är goda, vilket är en viktig förutsättning 
för hög säkerhet. Vid korsningspunkter med vägar kommer speciella åtgärder behöva vidtas 
för ökad säkerhet. Det kant ex vara belysning, sidoförskjutning av ge-väg samt pollare eller 
likvärdigt. Vid start och slutpunkt kan informationsskylltar somt ex informerar om att ridning 
är tillåten och att hänsyn ska visas. 



2 (2) 

Upplevs i ett senare skede att kombinationen av gående, ridande och cyklister kan utgöra en 
säkerhetsrisk kan ridning förbjudas utmed sträckan. Den grusade ytan bedöms uppfylla ett 
syfte även om ridning i framtiden inte tillåts. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie- Båstad, ÅF Infrastructure 2017-03-17 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 

KF§ 88 Dnr KS 000702/2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och 
ridväg på gamla banvallen 

30 av 41 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Minna Lundgren, som föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nötte backar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 103. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Medborgarförslag, KS 000702/2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-2 4. 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF lnfrastructure, 
2017-03-17. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen 
med en ridled mellan Nötte backar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-24 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000702/2016 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Återremiss - Medborgarförslag - Banvallens framtida användning 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 hanterades tre olika medborgarförslag 
avseende banvallens framtida användning. 

Två medborgarförslag föreslog att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och 
vandringsled. I ett tredje medborgarförslag framhölls önskan om dialog med berörda parter 
samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det 
tredje medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Vid sammanträdet återremitterades ärendena med följande motiv: 

"Klarlägga hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när man 
har en kombination av GC-väg och ridväg" 

Aktuellt 
I ursprunglig tjänsteskrivelse som är kopplad till respektive ärende beskrivs bakgrund och 
planeringsförutsättningar översiktligt. Efter tidigare politiskt sammanträde har också en 
kompletterande utredning färdigställts vilken framgår som bilaga. I utredningen framgår 
föreslagen utformning mer i detalj. 

1 (2) 

I liggande förslag utformas sektionen likartat för hela sträckan från Grevie till Båstad oavsett 
om ridning blir tillåten eller inte. Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och 
cykelväg som separeras från en sidoförlagd grusad stig. Den grusade stigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och cykelväg med en visning om cirka 10 cm. Detta görs för att 
minska risken att smågrus och stenar slungas upp på cykelvägen och bidrar också till att 
cykelvägen upplevs säkrare och attraktivare. 

För att ryttare ska få använda stråkets krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift. Den 
grusade stigen blir också ett mervärde för de som föredrar att vandra på en grusad yta framför 
en asfalterad yta. 

Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen är föreslagen 
bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade ytan kan 
variera beroende på tillgängligt utrymme. 

Genomgående för banvallen är att siktförhållandena är goda, vilket är en viktig förutsättning 
för hög säkerhet. Vid korsningspunkter med vägar kommer speciella åtgärder behöva vidtas 
för ökad säkerhet. Det kant ex vara belysning, sidoförskjutning av ge-väg samt pollare eller 
likvärdigt. Vid start och slutpunkt kan informationsskylltar som t ex informerar om att ridning 
är tillåten och att hänsyn ska visas. 



2 (2) 

Upplevs i ett senare skede att kombinationen av gående, ridande och cyklister kan utgöra en 
säkerhetsrisk kan ridning förbjudas utmed sträckan. Den grusade ytan bedöms uppfylla ett 
syfte även om ridning i framtiden inte tillåts. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie- Båstad, ÅF Infrastructure 2017-03-17 



. ÅST/\US l<OfVlMUN 
l<ommunstyrelsen 

Till l<ommunfullmäkt ige i Båstad kommun 2016 -05- 2 3 
o~'>. ... ~~. ::- .... -.~,~~ ---: -- ~s .~~~~ ....... ... ... ~ .. . Angående banvallens användning. 

Vi bor i Dala, är egenföretagare med stor hästverksam het. 

Vi har länge drömt om att banvallen skulle bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. Detta skulle 

främja oss företagare, turismen och alla naturälskande privatpersoner. Många andra gamla banvallar 

har denna kombination och det har blivit mycket lyckat. Det är inga problem att kombinera en ridväg 

med gång och cykelväg, ryttare är över lag hänsynsfulla och förstår människor som kan vara rädda för 

hästar. 

Båstad kommun är en känd turistort, att öppna möjligheten att rida på banvallen för att komma till 

Åsens alla underbara ridvägar skulle vara ett stort lyft för häst turismen i Båstad. 

För att kunna rida på banvallen behövs ba ra ett lager med grus för att skydda mot de vassa stenarna 

under. 

Vi hoppas att ni beslutar att banvallen ska bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. 

Med vänliga hälsningar 

Ji: o JL 
Minna Lundgren, H7/iränare och tävlingsryttare 

Dalagårdens Veterinärpraktik och Islandshästar 

Ängelholmsvägen 234 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 31av41 

KF § 89 Dnr KS 000717 /2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den 
nedlagdajärnvägsbanan 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens 
intresseförening, som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt 
att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och 
förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande 
villabebyggelse. Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av 
Sinarpsdalens intresseförening ska beaktas. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 104. 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, 
KS 000717 /2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 
2017-03 -17. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i 
medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-24 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000717 /2016 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Återremiss - Medborgarförslag - Banvallens framtida användning 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 hanterades tre olika medborgarförslag 
avseende banvallens framtida användning. 

Två medborgarförslag föreslog att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och 
vandringsled. I ett tredje medborgarförslag framhölls önskan om dialog med berörda parter 
samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det 
tredje medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Vid sammanträdet återremitterades ärendena med följande motiv: 

"Klarlägga hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när man 
har en kombination av GC-väg och ridväg" 

Aktuellt 
I ursprunglig tjänsteskrivelse som är kopplad till respektive ärende beskrivs bakgrund och 
planeringsförutsättningar översiktligt. Efter tidigare politiskt sammanträde har också en 
kompletterande utredning färdigställts vilken framgår som bilaga. I utredningen framgår 
föreslagen utformning mer i detalj. 

1 (2) 

I liggande förslag utformas sektionen likartat för hela sträckan från Grevie till Båstad oavsett 
om ridning blir tillåten eller inte. Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och 
cykelväg som separeras från en sidoförlagd grusad stig. Den grusade stigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och cykelväg med en visning om cirka 10 cm. Detta görs för att 
minska risken att smågrus och stenar slungas upp på cykelvägen och bidrar också till att 
cykelvägen upplevs säkrare och attraktivare. 

För att ryttare ska få använda stråkets krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift. Den 
grusade stigen blir också ett mervärde för de som föredrar att vandra på en grusad yta framför 
en asfalterad yta. 

Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen är föreslagen 
bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade ytan kan 
variera beroende på tillgängligt utrymme. 

Genomgående för banvallen är att siktförhållandena är goda, vilket är en viktig förutsättning 
för hög säkerhet. Vid korsningspunkter med vägar kommer speciella åtgärder behöva vidtas 
för ökad säkerhet. Det kant ex vara belysning, sidoförskjutning av ge-väg samt pollare eller 
likvärdigt. Vid start och slutpunkt kan informationsskylltar somt ex informerar om att ridning 
är tillåten och att hänsyn ska visas. 



2 (2) 

Upplevs i ett senare skede att kombinationen av gående, ridande och cyklister kan utgöra en 
säkerhetsrisk kan ridning förbjudas utmed sträckan. Den grusade ytan bedöms uppfylla ett 
syfte även om ridning i framtiden inte tillåts. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie- Båstad, ÅF Infrastructure 2017-03-17 
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BÅSTADS KOMMUN 

Medborgarfö rslag från §inarpsdalens intresseförening 

§ynpullll kter på diel!ll nerlagda järrrrrvägsfoanans framtida användning 

Sinarpsdalens intresseförening är en ideell förening som samlar de tio byarna runt 
Sinarpsdalen, från Varegården och Axelstorp i norr till Salomonhög och Grevie/Böske i 
söder. Föreningen vill främja landskapets natur- och kulturvärden, byarnas historia, boende 
samt företagande och rekreation i det nästan 1500 hektar stora markområde som omger dalen. 

Frågan om banvallens framtida användning - i första hand från Grevie till Båstad -
diskuterades på föreningens årsstämma redan 2014. Ideer och synpunkter har sedan framfö1is 
från medlemmar i samband med aktiviteter, styrelsemöten och efterföljande årsmöten. Med 
detta brev vill styrelsen framföra till kommunen de förslag och tänkvärda saker som 
medlemmarna gett uttryck för. 

Utgångspunkter 
Sinarpsdalen är ett spännande landskap, inte bara ifråga om natur, biologisk mångfald och 
visuella värden, utan även vad gäller agrarhistoria ochjärnvägshistoria. Dalen har sedan 
urminnes tider varit ett beteslandskap som brukats som utmark av alla de tio omkringliggande 
byarna. I denna utmark släpptes de betande djuren fritt med sina herdar. När byarna skiftades i 
böijan av 1800-talet delades all mark upp och flertaletjordägare fick då mark som gick i 
remsor på ömse sidor om dalgången. När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet skars 
marken av och brukandet försvårades. Spåren frånjärnvägsepoken är många, synliga och 
fascinerande. Sinarpsdalens intresseförening har samlat och dokumenterat mycket av bygdens 
historia i en liten bok. I alla tider har människor röit sig i dalgångens natur för dess skönhet. 
Stigar, leder och små brukningsvägar går kors och tvärs. Föreningen har medverkat till att den 
idag etablerade vandringsleden genom Sinarpsdalen har blivit till. Idag är dalgången längs 
hela sträckan från Båstad tätort, via Dala och bo1t till Grevie ett rela·eationsområde. På senare 
år har landskapets kvaliteter även fått ekonomiska/kommersiella effekter för de företag som 
verkar runt dalen. 
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Förslag 
Sinarpsdalens intresseförening har följande förslag att framföra till Båstad kommun i samband 
med planeringen för järnvägsbanans framtida användning: 

1. Banvallen - en unik tillgång för rekreation, turism och företagande på Bjäre 
I planeringen för vad som ska hända med den numera nerlagdajärnvägsbanan kan 
kommunen anlägga två olika perspektiv. Antingen väljer man att se banvallen som ett 
stycke infrastruktur för pendling och förflyttning där tekniska frågor om bredd, 
bärighet och materialval väger tungt. Eller så väljer man att se banvallen som en 
strategisk satsning till gagn för Båstad tätorts utveckling, för Bjärehalvöns växande 
vandrings- och cykelturism och för Grevie, Förslövs och de små byarnas rekreation 
och boendekvalitet. När banvallen ses som en upplevelse snarare än som infrastruktur 
öppnar sig helt nya möjligheter. 

2. Nätrekreation och turism 
Föreningen ser gärna att dalgångens befintliga nät av leder och stigar utvecklas till 
gagn för rekreation och besöksnäring. Den gamla banvallen bör omvandlas till en 
gång- & cykelväg som utformas med tanke på de kvaliteter av tystnad och rofullhet· 
som Sinarpsdalen numera erbjuder. En grusad eller möjligen till hälften asfalterad 
gång- och cykelväg som främjar strävande snarare än brådskande förflyttningar bör 
anläggas. Om detta går att kombinera med en ridväg vore det till stor glädje för de som 
håller med häst i landskapet. Sinarpsdalen är en av få platser på Bjärehalvön där natten 
fortfarande kan upplevas svart och stjärnhimlen ses i all sin prakt. En permanent 
belysning längs banvallen är därför ej län1plig. Om banvallen ses som ett 
rekreationsstråk i ett landskap fullt av kulturhistoriska spår blir det naturligt att lyfta 
fram och visa dessa värden. Kommunen bör därför medverka till att dalgångens 
kulturhistoria görs tillgänglig genom tex kartmaterial, broschyr och skyltning från 
Båstad tätort till Grevie saniliälle. Sinarpsdalens intresseförening medverkar gärna i 
detta arbete. En gång- och cykelväg längs banvallen bör också rent fysiskt kopplas 
samman med vandringsleden i Axelstorp och den befintliga leden i Sinarpsdalen. 
Likaså bör naturligtvis banvallen knytas till den cykelväg som redan idag går från 
Båstad tätort till Båstad Företagsby. Banvallens koppling till de företag som finns i 
området bör beaktas. Båstad Företagsby, Båstad öl, Lindegrens gårdsbutik mfl är 
företag som för både sin personal och besökare/kunder kan dra nytta av en gång- och 
cykelväg längs banvallen. Kommunen bör undersöka hur angöringen kan se ut för 
dessa målpunkter. 

3. Kulturhistoria 
I banvallens omedelbara näi·het finns mängder av kulturhistoriska spår som rör 
järnvägsepoken i sin helhet. Sinarpsdalens intresseförening anser att kommunen bör 
medverka till att några av dessa miljöer underhålls och görs tillgängliga. Detta gäller 
exempelvis den gamla rallarsmedjan vid Grevie, järnvägsbron som gjorde det möjligt 
för Salomonhögsborna att färdas till sin utmark och de många vackra grindar och 
övergångar som anlades utmed banan för lantbrukets behov. 

4. Djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse 
Det finns idag mellan 10 och 15 aktiva lantbruk som odlar mark och håller mark för 
bete längs med banan från Båstad till Grevie. Under de senaste 130 åren har banvallen 
utgjo1t en korridor som har försvårat eller helt omöjliggjort ett rationellt brukande av 
marken. För att kunna släppa djur på bete har lantbrukare i alla tider låtit djuren gå ner 
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i dalgången för att drick ur källor och bäckar. När järnvägen anlades försvann 
vattenplatserna för flertalet av fastigheterna på dalens södra sida. Sinaipsdalens 
intresseförening anser att gång- och cykelvägen bör anläggas så att det längs ett par 
sträckor går att ordna permanenta övergångar för de betande djuren. Detta kan 
exempelvis ske med hjälp av färister. Innan banvallen beläggs med grus bör 
kommunen även stämma av med berörda lantbrukare var kabelrör och vattenledningar 
bör grävas ner så att stängselström respektive dricksvatten för djur kan matas genom 
till motstående sida av dalen. De stängsel som idag gränsar till banvallen är längs 
långa sträckor i stort behov av renovering. När kommunen planerar för hur 
markområdet på ömse sidor om banvallen ska användas bör samråd ske med berörda 
lantbrukare. Om nyuppförda stängsel placeras rätt kan de betande djuren sköta mycket 
av underhållet av vegetation/buskar längs med banvallen. Samma skötselproblematik 
finns även längs banvallens sträckning i täto1terna. Kommunen bör tex öppna upp för 
samtal med markägare om hur marken närmast banvallen kan skötas. Sådan mark som 
anses "överflödig" bör kommunen överväga att, där så är lämpligt, avyttra till 
intilliggande märkägare. 

Sammanfattningsvis ser Sinarpsdalens intresseförening stora kvaliteter och en betydande 
potential till utveckling av järnvägsbanan. För att lyckas i denna större ambition, både vad 
gäller planering och finansiering av åtgärder, !JPpmanas Båstad kommun att ta initiativ till 
samtal med berörda paiter. Här bör ingå kommunens turistorganisation, föreningen Gamla 
Båstad, byaråd eller motsvarande i Grevie, Sinarpsdalens intresseförening, Båstad företagsby 
samt de företag och markägare som har verksamhet med tydlig koppling till banvallens 
utnyttjande. Genom samarbete kan en grund också finnas till bla extern finansiering. 

Styrelsen för Sinarpsdalens intresseförening, 2016-04-15 

Adress: Sinarpsdalens intresseförening, c/o Lindegren, Sinarpsv 164, 269 933 Båstad 

/.7 oP/Ly; 
· ~,a:p,f' ~,(?/\__/ 

David Lindegren, boende i Sinarp 
Ordf 

CAM,rnAMv f\f(1)Nm., ~-lv; 
Camilla Axelssons, boende i Grevie ~lf %nsson 

~\WLi~ 1Ue1~ 
Tommy Andersson, boende i Skeadal 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 32 av 41 

KF§ 90 Dnr KS 000267 /2017 - 903 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av 
partistöd 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om 
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads 
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför 
kommande mandatperiod. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71). 

Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-01-24. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på 
eventuella förändringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 
2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000267 /2017 - 903 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av parti
stöd 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på eventuella föränd
ringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, fört en diskuss
ion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om partiernas och enskilda förtroen
devaldas villkor för att verka i Båstads kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över 
partistödet inför kommande mandatperiod. 

Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71) . 

Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
Ko mm unledningsko nto ret 

Beslutet skall expedieras till: 
Demokratiberedningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-01-24 

Samråd har skett med: 

170313\fel! talet kan Inte representeras i angivet format.\o 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000390 /2017 - 903 

Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av 
kulturprogrammet 

Sida 

33av41 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige för fem ledamöter till den tillfälliga 
beredningen för översyn av kulturprogrammet. Beredningen ska vara 
proportionellt tillsatt. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Kerstin 
Johansson (BP), Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M) och Thomas 
Andersson (L). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse följande som ledamöter i den tillfälliga beredningen för översyn av 
kulturprogrammet: 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) 

Kerstin Johansson (BP) 

Ingela Stefansson (S) 

Christer de la Motte (M) 

Thomas Andersson (L) 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000391/2017 - 903 

Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av 
kulturprogrammet 

Sida 

34 av 41 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige för fem ersättare till den tillfälliga 
beredningen för översyn av kulturprogrammet. Beredningen ska vara 
proportionellt tillsatt. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Aina Teivens (BP), Mona Svalin (BP), Ann
Margret Kjellberg (S), Kerstin Gustafsson (M) och Christel Eriksson (C). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse följande som ersättare i den tillfälliga beredningen för översyn av 
kulturprogrammet: 

Aina Teivens (BP) 

Mona Svalin (BP) 

Ann-Margret Kjellberg (S) 

Kerstin Gustafsson (M) 

Christel Eriksson (C) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000392/2017 - 903 

Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av 
kulturprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige för ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av kulturprogrammet. 

Sida 

35av41 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse följande som ordförande i den tillfälliga beredningen för översyn av 
kulturprogrammet: 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000393/2017 - 903 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av 
kulturprogrammet 

Sida 

36av41 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige för vice ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av kulturprogrammet. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Ingela Stefansson (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse följande som vice ordförande i den tillfälliga beredningen för översyn av 
kulturprogrammet: 

Ingela Stefansson (S) 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

Dnr KS 000389 /2017 - 900 

Sida 

37 av 41 

Väckt motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-04-01, angående att att införa metoden 
huskurage från Ebba Krumlinde (C) ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Ebba Krumlinde (C) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion inför metoden Huskurage i Bastads kom1nun.,, ...... ... .. .... .. ... .. 

Huskurage - räddar liv och förebygger våld 

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. 
Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. 

I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. 
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi 
självklart vill bidra till . Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett 
jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. 

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever 
våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld . Våldet sker 
ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns 
Huskurage. Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina 
Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. 

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och 
omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor. 

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta 
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av: 

• Knacka på hos grannen. 
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 
• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det 
finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder 
till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från 
våld . 

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, 
samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för 
utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv. 

Vi yrkar: 
Att Båstads kommun inför Hus kurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att 
privata fastighetsägare gör detsamma. 

Att Bjäre hem och andra berörda organisationer i kommunen genomför utbildnings- och 
informationsinsatser så att implementering sker snarast. 

Ebba Krumlinde Centerpartiet i Båstad 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-19 

DnrKS000388/2017-900 

Väckt motion - Heltid för alla 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-04-01, angående heltid för alla från Ebba 
Krumlinde (C) ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Ebba Krumlinde (C) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

38 av41 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Heltid för alla 

Enligt SKL kommer vi att behöva en halv miljon fler medarbetare inom välfärden i 
Sverige fram till 2023. Detta är naturligtvis ett behov som även kommer finnas i 
Båstads kommun. För att vara en attraktiv arbetsgivare gentemot dessa medarbetare 
anser vi i Centerpartiet i Båstad att kommunen ska ta krafttag kring heltidsfrågan. 

Enligt siffror från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ligger Båstads kommun i 
bottenskiktet när det gäller heltidsanställda medarbetare. I november 2016 låg denna 
siffra på 50,9 %. Något som kan jämföras med exempelvis Åstorp där samma siffra är 
78,2 %. (enligt siffror från SKL). Sedan avtalsrörelsen 2016 ska heltid vara normen i 
kommuner och det är även detta arbete vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ta ett 
krafttag kring. 

Genom att införa heltid som grundanställning i Båstads kommun främjar vi inte bara 
attraktiviteten som arbetsgivare utan även jämställdheten. I dag är två tredjedelar av 
de ofrivilliga deltidarna kvinnor. För vi måste skilja mellan de som arbetar deltid av egen 
fri vilja och de som tvingas till att arbeta deltid fast de egentligen vill arbeta heltid. 

Vi i Centerpartiet föreslår att kommunen inför ett krav på att alla tjänster som 
utannonseras ska vara på heltid. Och i de fall där heltid inte är ett alternativ för 
medarbetaren erbjuds medarbetaren en 100% i grunden men med möjlighet till 
tjänstledighet. 

Vidare vill vi att samma sak ska erbjudas befintligt anställd personal alltså att samtliga 
anställda inom Båstad kommun ska erbjuds en 100% i grunden och för dem som inte 
ser det som ett alternativ får de tjänstledigt i ett år i taget. 

Genom detta arbete hoppas vi i Centerpartiet att Båstad kommun kan bli en ännu 
attraktivare arbetsgivare än vi redan är idag samt att vi kan säkra 
kompetensförsörjningen inom kommunen på lång sikt och även förhoppningsvis bli av 
med kostsamma ad hoca lösningar som timvikarier m.m. 

Detta är förslag från oss i Centerpartiet, skulle det vara så att HR-enheten skulle ha 
andra lösningar på hur vi kan säkra att heltid blir normen i kommunen är vi öppna för 
de förslagen. 

Centerpartiet i Båstad genom 

Ebba Krumlinde 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 39 av 41 

KF§ 97 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Årsredovisning 2016 

Beskrivning av ärendet Årsredovisningen har, enligt 8 kap. 17 §kommunallagen (1991:900), tillställts 
kommunfullmäktige i tid. Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen 
och sedan besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder, kommunstyrelse 
och beredningar. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att 
årsredovisningen badläggs och behandlas vid kommunfullmäktige 2017-05-17. 
Motiveringen är för att besluten om ansvarsfrihet bör behandlas i anslutning 
till årsredovisningen. 

Skrivning från kommunfullmäktiges presidium. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 96. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden. 
Årsredovisning 2016. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktige 2017-05-17 med motiveringen att 
ärendet ska hanteras tillsammans med besluten om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelse, nämnder och beredningar. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 

KF§ 98 Dnr KS 000432/2017 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel 
Olofsson (M) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas av ersättare för ledamot Hans Ekwurtzel (MP) i 
fullmäktige i Bjäre Kraft efter avgångna Daniel Olofsson (M). 

Beslut 

Moderaterna har, genom Christer de la Matte (M), inkommit med följande 
förslag: Susanne Jung (M). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

40 av 41 

Följande utses som ersättare för Hans Ekwurtzel (MP) fullmäktige i Bjäre Kraft 
under perioden 2017-04-26 till 2018-12-31: 

Susanne Jung (M) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-19 41av41 

KF§ 99 Dnr KS 000433/2017 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i Fullmäktige Bjäre Krafts ekonomiska 
förening efter Daniel Olofsson (M) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas av ersättare för ledamot Hans Ekwurtzel (MP) i 
fullmäktige i Bjäre Kraft efter avgångna Daniel Olofsson (M). 

Beslut 

Moderaterna har, genom Christer de la Matte (M), inkommit med följande 
förslag: Susanne Jung (M). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ersättare för Hans Ekwurtzel (MP) fullmäktige i Bjäre Kraft 
under 

perioden 2017-04-26 till 2018-12-31: 

Susanne Jung (M) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


