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Övriga  
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Olof Nilsson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
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Henrik Andersson, bildningschef 
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Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 85-113 
 Olof Nilsson  

Ordförande 
  

 Håkan Mörnstad  

Justerare 
 

  

 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

Anslaget är uppsatt: Från och 2016-06-01 till och med 2016-07-04 
 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
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 Olof Nilsson  
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KF § 85  Dnr KS 000047/2016 - 900 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige  

 
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 Göran Klang (S) och Sonia Larsson (C) som justeringspersoner. 

2. Utse Inge Henriksson (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-06-01 klockan 15:00 på kommunkansliet.  
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KF § 86  Dnr KS 000050/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige  

 
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. 

 
 Sedan kallelsen skickats till ledamöterna har fyra ärenden om val av ersättare 

tillkommit.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

- Val av ersättare i utbildningsnämnden efter avgående Bo Svensson (BP) 

- Val av ersättare i myndighetsnämnden efter avgående Bo Svensson (BP) 

- Val av ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Johan Forsberg (C) 

- Val av ersättare i utbildningsnämnden efter avgående Johan Forsberg (C)  
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KF § 87  Dnr KS 000051/2016 - 900 

Informationsärenden till kommunfullmäktige  

 
Beskrivning av ärendet Följande information lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde: 
 - Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
 - Helena Stridh (BP) informerar om utbildningsnämnden. 
 - Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
 - James Johnson (BP) informerar om myndighetsnämnden. 
 - Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 
 - Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Lägga informationen till handlingarna.  
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KF § 88  Dnr KS 000049/2016 - 900 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

 
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 fullmäktigebslut 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 2016-05-18  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Bilagd redovisning daterad den 18 maj 2016 godkänns  
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KF § 89  Dnr KS 000466/2016 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 
2015 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 

Media Skåne. 
 
 Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 

verksamhetsberättelse för år 2015 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 
Underlag till beslutet Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet AV Media Skåne  
 
Jäv Under ärendet anmäler Helena Stridh (BP) och Ingrid Zäther (S) jäv..  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 

2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna.   
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KF § 90  Dnr KS 000459/2016 - 905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten för 2015 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2015 samt även revisionsberättelse.   

 
Underlag till beslutet Årsredovisning 2015 med granskning av bokslut och årsredovisning med 

revisionsberättelse  
 
Jäv Under ärendet anmäler Eddie Grankvist (BP) och Sonia Larsson (C) jäv..  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna.    
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KF § 91  Dnr KS 000397/2016 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025 

 
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 
två nya stationsområden har nya detaljplaner möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen – bostadsbyggandet kommer i närtid att fördubblas. 

 
Föredragande Olof Selldén, planchef, föredrar ärendet. 
 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L), Hans Grönkvist (BP) och Bo 

Wendt (BP).  
 
Underlag till beslutet Befolkningsprognos för Båstads kommun 2016-2025  
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2016-2025 som 
underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

2. Förvaltningen ska årligen uppdatera befolkningsprognosen.   
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KF § 92  Dnr KS 000578/2016 - 200 

Begäran från Båstadhem AB att få genomföra byggnation av 4 
hyreshus om 16 lägenheter på fastigheten Båstad 109:2 
(Trollbäcken) 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun antog år 2010 en detaljplan för Båstad 109:2 för ett område 

kallat Trollbäckenområdet. I anslutning till att planen antogs träffade 
kommunen och kommunens helägda bolag, Båstadhem AB, överenskommelse 
om ett exploateringsavtal innefattande att bolaget skulle förvärva mark inom 
området för att uppföra bostäder. Genom ett flertal omständigheter har 
förutsättningarna för avtalet brustit och avtalet är därmed förfallet. Parterna 
har nu åter prövat och funnit lämpligt att bolaget förvärvar mark inom området 
för uppförande av 16 hyreslägenheter.  

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Hans Grönkvist 

(BP) och Kerstin Gustafsson (M).  
 
Underlag till beslutet Upprättat köpekontrakt med tillhörande bilagor  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Under förutsättning kommunfullmäktige medger Båstadhem AB genomföra 
lägenhetsutbyggnad inom del av fastigheten Båstad 109:2 överlåtes till bolaget 
nämnda fastighet för en köpeskilling om 2.700.000 kronor och i övrigt på de 
villkor som regleras i bilagt köpeavtal.      
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KF § 93  Dnr KS 000715/2015 - 500 

VA-samverkan mellan Laholm-Båstad 

 
Beskrivning av ärendet Styrgruppen för VA-samverkan Laholm-Båstad har den 10 november 2015 

beslutat att föreslå respektive kommun att fatta nytt inriktningsbeslut 
avseende utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk och Skottorps 
vattenverk enligt med vad som föreslås i styrgruppens tjänsteskrivelse med 
bilagor.  

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Thomas 

Andersson (L) och Christer de la Motte (M).  
 
Underlag till beslutet  Bilaga 1 - Styrgruppens tjänsteskrivelse, 2015-11-10 
 Bilaga 2 - Styrgruppens sammanställning av utbyggnadsförslag Ängstorps ARV 

scenario 1  
 Bilaga 3 – Styrgruppens sammanställning av utbyggnadsförslag Skottorps VV 

scenario 2 
 Bilaga 4 - PwC:s rapport ”Övergripande analys av samägande/bogalisering av 

VA-verksamhet i Laholms kommun och Båstads kommun”, september 2015  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Komunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till samäganderättsavtal 
mellan kommunerna avseende spillvattensamverkan med bilagorna 
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Lagaholm 3:17 (Ängstorps 
avloppsreningsverk) och Skummeslöv 14:2 (Hedhusets avloppsreningsverk) 
samt tillhörande styrdokument för driften av den gemensamma va-
verksamheten. 

2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till investeringsavtal 
mellan kommunerna avseende vattenförsörjningssamverkan i Skottorps 
vattenverk.  

3. Investeringsbudgeten för VA under 2016 utökas med 3 711 tkr för att 
finansiera inköpet i det befintliga reningsverket i Ängstorp.  
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KF § 94  Dnr KS 000558/2016 - 906 

Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

 
Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har den 11 april 2016 fattat beslut om att begära 

extra anslag till budgeten 2016 på 120.000 kronor för att täcka de ökade 
personalkostnaderna med anledning av öppethållandet av Vårlidens och 
Ängahällans matsalar måndag-söndag.      

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Thomas 

Andersson (L), Christer de la motte (M), Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson (M),  
Kerstin Gustafsson (M), Eddie Grankvist (BP) och Ebba Krumlinde (C).  

 
Underlag till beslutet Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och Ängahällan 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Ingela Stefansson (S), Sonia Larsson (C), och Eddie 

Grankvist (BP): Tilläggsyrkande att av de 870 tkr, som i budget 2016 avsatts 
centralt som garanti för anhörigverksamheten, används 120 tkr för att under 
2016 täcka de ökade kostnader med anledning av öppethållande av Vårlidens 
och Ängahällans matsalar. 

 
 Thomas Andersson (L): Avslag till tilläggsyrkandet från Bo Wendt (BP). 
 
 Christer de la Motte (M) och Kerstin Gustafsson (M) med bifall av Ebba 

Krumlinde (C): Ärendet återremitteras för att besvara hur finansieringen av 
120 tkr ska ske, hur det påverkar det budgeterade resultatet samt tillförande av 
konsekvensbeskrivning för anhörigverksamheten, om den finansieringen 
kommer därifrån. 

  
Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på Christer de la Mottes (M) 

återremissyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. 

 
 Omröstning begärs. 
 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
 Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 14 Nej-röster samt 1 avstår, vilket 

närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har Christer de la Mottes (M) m.fl. yrkande om återremiss bifallits 
enligt regel om minoritetsåterremiss.  

 
       Fortsätter på nästa sida.
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KF § 94 Dnr KS 000558/2016 - 906 

Fots. Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden 
och Ängahällan 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Ärendet återremitteras för att besvara: hur finansieringen av 120 tkr ska ske, 
hur det påverkar det budgeterade resultatet samt tillförande av 
konsekvensbeskrivning för anhörigverksamheten, om den finansieringen 
kommer därifrån..  
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KF § 95  Dnr KS 000026/2016 - 900 

Avveckling av välbefinnanderådet i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Välbefinnanderådet bildades 2012 i syfte att skapa ett forum för samverkan 

kring folkhälsa, trygghet och säkerhet. Vid bildandet konstaterades att det görs 
många bra saker inom området men att det saknas samverkan mellan 
aktörerna. Rådet fick därför en självklar uppgift att samordna dessa frågor och 
en konkret uppgift för rådet blev att driva framtagandet av kommunens 
program och handlingsplan för hälsa, trygghet och säkerhet. Rådet har haft 
representation från kommunens olika verksamhetsområden, polis och 
inbjudna föreningar.   

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C), Tony Ivarsson (M), Bo Wendt 

(BP), Tony Ivarsson (M), Christer de la Motte (M) och Thomas Andersson (L).  
 
Underlag till beslutet Välbefinnanderådets mötesprotokoll från 2015-11-24 
 Reglemente för Välbefinnanderådet, dat. 2015-05-23  
 
Yrkanden Ebba Krumlinde (C): Avslag till kommunstyrelsens förslag med motivering att 

ett omtag ska ske istället.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ebba 

Krumlindes avslagsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. 

 
 Omröstning begärs. 
 
 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
 Ledamot som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.  
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 15 Nej-röster samt 1 avstår, vilket 

närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunstyrelsens förslag om att avveckla välbefinnanderådet 
bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Välbefinnanderådet i Båstads kommun avvecklas och arbetsuppgifterna 
övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Välbefinnanderådets reglemente upphävs.  
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KF § 96  Dnr KS 000502/2015 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag att Båstads kommun ska utarbeta ett 

politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan samt vård- och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna 
är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänheten. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 
som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för både 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 oktober att ge förvaltningen i uppdrag att utforma förslag till 
policy för mat och måltider i kommunen. 

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Carolin Gräbner (SD),  Ingela Stefansson (S), Mats 

Lundberg (L),  Sonia Larsson (C), Jonas Persson Follin (--), Christer de la Motte 
(M), Bo Wendt (BP) och Stefan Olsson (C).  

 
Underlag till beslutet Policy för mat och måltider i Båstads kommun.  
 
Yrkanden Carolin Gräbner (SD): Tilläggsyrkande att maten ska vara härproducerat och 

icke religiöst betingad. 
 
 Jonas Persson-Follin (--): Tilläggsyrkande att kommunen aktivt ska verka för 

ökad konsumtion av vegetabilisk kost.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Efter framställd 

proposition finner ordförande att det har bifallits.  
 
 Därefter ställer ordförande proposition på Carolin Gräbners (SD) 

tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
tilläggsyrkandet har avslagits.  

 
 Därefter ställer ordförande proposition på Jonas Persson-Follins (--) 

tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
tilläggsyrkandet har avslagits.  

 
       Fortsätter på nästa sida.



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 17 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 96 Dnr KS 000502/2015 - 800 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Anta policy för mat och måltider i Båstads kommun. 

2. En utvärdering av policyn genomförs i maj 2017.. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 18 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 97  Dnr KS 001305/2014 - 900 

Svar på motion angående bostadsförmedling 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har 2014-09-09 lämnat in en motion om att kommunen 

utreder för- och nackdelar med att ansluta sig till bostadsförmedlingssystemet 
Boplats Syd, detta för att kommunen på ett bättre sätt ska kunna integreras i 
Öresundsregionens bostadsmarknad.    

 
Yttrande Under ärendet yttar sig Ingela Stefansson (S) och Hans Grönkvist (BP).  
 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2014-09-09 
 Bilaga 2. Inkommen skrivelse från Båstadhem, daterad 2016-01-13   
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till motionen. 
 
 Hans Grönkvist (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Efter framställd 

proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag har bifallits.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen avslås.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 19 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 98  Dnr KS 001868/2013 - 900 

Svar på motion om vita jobb 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna föreslår att Båstads kommun ska ansluta sig till ”Vita jobb” 

och följa deras krav och villkor vid offentlig upphandling. Detta för att förhindra 
svart arbetskraft och kräva justa sociala villkor för alla. Förslaget innebär att de 
fackliga förbundens företrädare kan anlitas som kontrollanter för ställda krav 
och villkor under avtalstiden.  

 
Yttrande Under ärendet yttar sig  Ingela Stefansson (S), Ib Nilsson (C), Kerstin 

Gustafsson (M), Helena Stridh (BP) och Ingela Stefansson (S).  
 
Underlag till beslutet Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2013-10-14   
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Helena Stridh (BP): Bifall till kommunstyrelens 

förslag. 
 
 Ib Nilsson (C) och Kerstin Gustafsson (M): Avslag till kommunstyrelsens 

förslag.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ib Nilssons 

(C)  m.fl. avslagsyrkande. 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 avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.  
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 20 Ja- och 16 Nej-röster samt 1 avstår, vilket 

närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunstyrelsens förslag bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen bifalls och modellen ” Vita jobb” införs vid offentliga upphandlingar 
från och med 2016-07-01.   

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 20 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 99  Dnr KS 000640/2016 - 900 

Redovisning av ej avslutade motioner maj 2016 

 
Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap § 33 bör en motion beredas så att fullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta, och vad som kommit fram vid beredningen, 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

 
 Ansvaret för redovisning av ej avslutade motioner ligger inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
I underlaget till beslutet finns en tidplan från kommunstyrelsen om motioner 
som är äldre än ett år. 

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Helena Stridh (BP).  
 
Underlag till beslutet Lista över ej avslutade motioner 
 Tidplan för motioner äldre än 1 år    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Redovisningen läggs till handlingarna.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 21 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 100  Dnr KS 000678/2016 - 903 

Begäran om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt 

 
Beskrivning av ärendet För att bli vald till ledamot eller ersättare i kommunens nämnder krävs att man 

är valbar. Inom begreppet valbar ryms att man ska vara folkbokförd i 
kommunen. När man flyttar från kommunen så faller valbarheten omedelbart, 
och därmed avslutas uppdragen direkt. Länsstyrelsen har informerat Båstads 
kommun om att Erik Helbl (BP) ej längre än valbar, och vid egen kontroll 
stämmer dessa uppgifter. 

 
 Enligt 4 kap. 8 § i kommunallagen har kommunfullmäktige möjlighet att bevilja 

att en förtroendevald har rätt att stanna kvar återstoden av mandatperioden. 
Kommunfullmäktige har således att ta ställning till om Erik Helbl (BP) ska få 
behålla följande förtroendeuppdrag: 

 
 Ledamot i utbildningsnämnden 
 Ersättare i kommunstyrelsen 
 
 Efter diskussion i kommunfullmäktige finner församlingen att ärendet ska 

avslutas från vidare hantering. 
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Uno Johansson (C), Helena Stridh (BP), Christer de la 

Motte (M) och Ingela Stefansson (S).  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse angående valbarhet 
 
Yrkanden Uno Johansson (C) och Christer de la Motte (M): Avslag på begäran att bibehålla 

förtroendeuppdrag med motivering att man bör vara folkbokförd i kommunen 
för att delta i nämnderna. 

 
 Helena Stridh (BP): Bjärepartiet tar tillbaka begäran om att bibehålla uppdrag 

och begär att ärendet avslutas.  
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Helena Stridhs (BP) förslag om att avsluta 

ärendet. Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits 
och ärendet avslutas.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Begäran tas tillbaka och ärendet avslutas.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 22 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 101  Dnr KS 000552/2016 - 800 

Väckt motion angående kommunens upphandling av 
livsmedelsprodukter 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-04-19, angående kommunens upphandling av 

livsmedelsprodukter från Christer de la Motte (M) m.fl. ska redovisas och 
skickas för beredning.   

 
Underlag till beslutet Motion angående kommunens upphandling av livsmedelsprodukter  
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 23 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 102  Dnr KS 000584/2016 - 100 

Väckt motion angående tillgänglighet för hörselskadade i 
kommunhuset 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-04-20, angående tillgänglighet för 

hörselskadade i kommunhuset från Christer de la Motte (M) m.fl. ska redovisas 
och skickas för beredning  

 
Underlag till beslutet Motion om tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset  
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 24 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 103  Dnr KS 000585/2016 - 700 

Väckt motion angående anhörigverksamheten 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-04-20, angående anhörigverksamheten från 

Kerstin Gustafsson (M) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning  
 
Underlag till beslutet Motion angående anhörigverksamheten.  
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 25 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 104  Dnr KS 000368/2016 - 350 

Väckt motion angående genomfartstrafiken i Båstad tätort 
under högsäsong 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-04-20, angående genomfartstrafiken i Båstad 

från Daniel Olofsson (M) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning  
 
Underlag till beslutet Motion angående genomfartstrafiken i Båstad under högsäsong  
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 26 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 105  Dnr KS 000603/2016 - 200 

Väckt medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen 
mellan Grevie och Båstad 

 
Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2016-04-29, angående förslag om att ordna en 

ridväg på gamla järnvägsbanan mellan Grevie och Båstad från Marie Silwer ska 
redovisas och skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag om ridväg på gamla järnvägsrälsen  
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 27 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 106  Dnr KS 000654/2016 - 100 

Väckt medborgarförslag angående lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2016-05-12, angående förslag på byggnation av 

lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv från Karin Bergstrand ska redovisas 
och skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag om byggnation av lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv  
 
Frånvaro Under beslutet är Carolin Gräbner (SD) frånvarande. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 28 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 107  Dnr KS 000655/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Liridon Tetaj (M) 

 
Beskrivning av ärendet Liridon Tetaj (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig följande 

politiska uppdrag: 
 
 Ledamot i kommunfullmäktige  
 Ersättare i utbildningsnämnden  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Liridon Tetaj (M)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 29 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 108  Dnr KS 000679/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Åsa Ragnarsson (M) 

 
Beskrivning av ärendet Åsa Ragnarsson (M) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag: 
 
 Ledamot i kommunfullmäktige 
 Ledamot i utbildningsnämnden 
 Ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott 
 Ersättare i kommunstyrelsen 
 Ersättare i fullmäktige för Bjäre Kraft  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 30 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 109  Dnr KS 000687/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Johan Forsberg (C) 

 
Beskrivning av ärendet Johan Forsberg (C) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig följande 

politiska uppdrag: 
 

Ledamot i kommunfullmäktige  
Ersättare i utbildningsnämnden 
Ersättare i kommunstyrelsen  

 
Underlag till beslutet Avsägelse från Johan Forsberg (C)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 31 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 110  Dnr KS 000711/2016 - 903 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Johan 
Forsberg (C) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av ny personlig ersättare för Gösta Gebauer (C) i 

kommunstyrelsen efter avgående Johan Forsberg (C).  
 
Yrkanden Uno Johansson (C): Centerpartiet föreslår Kenneth Larsson (C)  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Uno Johansson (C) förslag och finner att 

kommunfullmäktige har valt Kenneth Larsson (C) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande utses som personlig ersättare för Gösta Gebauer (C) i 
kommunstyrelsen under perioden 2016-06-01 till 2018-12-31: 

Kenneth Larsson (C)  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 32 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 111  Dnr KS 000712/2016 - 903 

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden efter avgående Johan 
Forsberg (C) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av ny personlig ersättare för Stefan Ohlsson (C) i 

utbildningsnämnden efter avgående Johan Forsberg (C).  
 
Yrkanden Uno Johansson (C): Centerpartiet föreslår Ebba Krumlinde (C).  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Uno Johansson (C) förslag och finner att 

kommunfullmäktige har valt Ebba Krumlinde (C) som ny ersättare i 
utbildningsnämnden.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande utses som personlig ersättare för Stefan Ohlsson (C) i 
utbildningsnämnden under perioden 2016-06-01 till 2018-12-31: 

Ebba Krumlinde (C)  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 33 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 112  Dnr KS 000724/2016 - 903 

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden efter avgående Bo 
Svensson (BP) 

 
Beskrivning av ärendet Bo Svensson (BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska 

uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. Val ska förrättas av ersättare i 
utbildningsnämnden efter avgående Bo Svensson (BP).  

 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bjärepartiet föreslår Anders Dahlqvist (BP).  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag och finner att 

kommunfullmäktige har valt Anders Dahlqvist (BP) som ny ersättare i 
myndighetsnämnden.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Följande utses som ersättare för Bjärepartiet i utbildningsnämnden under 
perioden 2016-06-01 till 2018-12-31: 

Anders Dahlqvist (BP) 

2. Genom förrättande av val av ny ersättare godkänns Bo Svenssons (BP) 
avsägelse.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-05-25 34 av 34 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 113  Dnr KS 000725/2016 - 903 

Val av ny ersättare i myndighetsnämnden efter avgående Bo 
Svensson (BP) 

 
Beskrivning av ärendet Bo Svensson (BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska 

uppdrag som ersättare i myndighetsnämnden. Val ska förrättas av ny personlig 
ersättare för Karin Schmidt (BP) i myndighetsnämnden efter avgående Bo 
Svensson (BP).  

 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bjärepartiet föreslår Kjell Stridh (BP).  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag och finner att 

kommunfullmäktige har valt Kjell Stridh (BP) som ny ersättare i 
myndighetsnämnden.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Följande utses som personlig ersättare för Karin Schmidt (BP) i 
myndighetsnämnden under perioden 2016-06-01 till 2018-12-31: 

Kjell Stridh (BP) 

2. Genom förrättande av val av ny ersättare godkänns Bo Svenssons (BP) 
avsägelse.  

 


