
BJÄRE BÅSTAD Bjäre Båstad Moderata förening 

VERKSAMHETS- och 
FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2015 

Styrelsen får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsperioden 201 5-01 -01 -09-15. 
Den ekonomiska redovisningen sker för perioden 201 5-01-01 -08-30. 

Årsmöte 
Föreningens årsmöte avhölls i Grevieparken i Grevie torsdagen den 19 mars 201 5. 

Årsmötet valde ny styrelse, revisorer och valberedning för 201 5 enl. följande: 

Ordförande Jan Ahlström (omval) Revisor Björn Källbäck (omval) 
v Ordförande Ann Elofson (omval) Jan Englund (nyval) 
Ledamöter Göran Brauer (omval) Ersättare Jan Schalin (nyval) 

Erik Tamm (omval) Rolf Svensson (omval) 
Torgny Brenton (nyval) 
Johan Olsson Swanstein Valberedning Lars Elofson 
(nyval) Christer de la Motte 
Ulf Jiewe1tz (nyval) Karin Hansson 

Utsedda av: 

Seniorerna Benkt Ragnarsson(adj) Jan Ahlström avgick som 
MUF Daniel Olofsson ordförande i juni 2015 och 
Kvinnoförbundet Birgitta Abelin därefter tog vice ordf. Ann 

Gruppledare KF Kerstin Gustafsson tom 
Elofson över som tf. a 

juni 201 5 därefter Christer 
de la Motte. 
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Föreningen har varit representerad på: 
Distriktsstämma i Helsingborg 9 maj. 

Verksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden samt ett eJ 
protokollfört. Årsmötet hölls den 19:e mars. 

Föreningens aktivitet har i allt väsentligt präglats av deltagande i alla de aktiviteter som 
genomfö1ts i valkampanjen inför omvalet den 10 maj. Upptakten var den 20/4 då vår 
prutiledare Anna Kinberg Batra pratade på Båstad Företagsby. Därefter drog valkampanjen 
igång, vi hade det fulla ansvaret för den och deltog i flera aktiviteter både i centrala Båstad 
och övriga områden i kommunen. Bl.a. anordnade vi döffknackning samt genomförde flera 
egna kampanjer. Även MUF deltog aktivt i detta arbete. 

Ny ru·betsordning för det moderata prutiarbetet hru· arbetats fram och antagits av ett enigt 
prutimöte i Greviepru·ken den 1/6-2015 

Moderata seniorer hru· bildats med Benkt Ragnru·sson i ledningen. Första träffen vru· den 16/4 -
2015 i V Karups Bygdegård. Ulf Jiewertz höll föredrag om Sydafrika. 

Bjäre Båstad Moderata förening har under tiden haft en medlemsaktivitet. Den 16/4 2015 
anordnades ett föredrag med kommunchefen, Katru'ina Pelin. 

I augusti 2015 har BBM 128 betalande medlemmar. 

Ekonomi 
Föreningens tillgångru· vru· 2015-08-30= 90 621,98 kr, vru·av 80 000,00 kr är avsatta i valfond 
2018. Styrelsen förvaltru· även en stipendiefond, vars värde är 2015-06-30= 53 510,26 kr. 

Då omvalet i maj 2015 drog stöffe omkostnader än planerat, uppstod ett underskott mot 
budget på -35 126,09 kr för tiden 2015-01-01-08-30. 

Sammanfattning 
TyvälT blev inte valutgången som vi hade hoppats. Vi tappade ytterligru·e 2 mandat i 
kommunfullmäktige och prutiet innehar nu endast 8 ordinru'ie platser i fullmäktige. Prutiet hru· 
dälmed sedan september 2014 minskat från 13 till 8 mandat av fullmäktiges 41 mandat. 

Ekonomisk redovisning hru· lämnats i bilaga. 

Båstad den 15/9 2015 

Jan Ahlström Ann Elofson Johan Olsson Swanstein 
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Ulf Jiewertz Daniel Olofsson ErikTamm 

Torgny Brenton Göran Brauer Birgitta Abelin 

Kerstin Gustafsson Christer de la Motte 
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BJÄRE BÅSTAD Bjäre Båstad Moderata förening 

VERKSAMHETS- och 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 

Bjäre Båstad Moderaternas styrelse får härmed lämna följ ande berättelse för den delen av 
verksamhetsåret som inleddes efter föreningens extra årsmöte den 15 september till den 31 
dec2015. 

Årsmöte 
Föreningen avhöll extra årsmöte den 15 september 2015 på grund av valförlusten i extra valet 
maj 201 5. Den då sittande styrelsen meddelade att man ställer sina platser till förfogande, och 
utlyste ett extra årsmöte, vilket avhölls i kommunhuset ovanstående datum. 

Styrelsen 
Det extra årsmötet valde ny styrelse, revisorer och valberedning enl. följande: 

Ordförande 

V Ordförande 

Ledamöter 

Representanter 
för: 

Seniorerna 

MUF 

Ulf Jiewertz( omval, nyval 
som ordf) 
Ann Elofson (omval) 

Göran Brauer (omval) 
Torgny Brenton (omval) 
Johan Olsson Swanstein 
(omval) 
Marie-Louise Aaröe 
(nyval) 

Benkt Ragnarsson(adj) 

Daniel Olofsson 

Kvinnoförbundet Birgitta Abelin 

Gruppledare KF Christer de la Matte 

Revisor Björn Källbäck (omval) 
Jan Englund (omval) 

Ersättare Jan Schalin (omval) 
Rolf Svensson (omval) 

Valberedning LarsElofsson 
(sammankallande) 
Birgitta Abelin 
Claes Sundin 
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Verksamhet 
Styrelsen har under perioden haft tre stycken protokollförda styrelsemöten. 

Styrelsens uppdrag har varit 
att under perioden skapa och forma intressanta medlemsmöten 
att intensifiera informationsflödet till medlemmar och sympatisörer 
att börja arbetet med den långsiktiga planeringen inför valet 2018 
Tre medlemsmöten har anangerats. Ett med inriktning skola, då remissvar på 
"Vårdnadshavarutredningen" avgavs. Ett öppet medlemsmöte kring 
invandrings/integrationsfrågan. Detta möte var mycket välbesökt. Till sist avhölls en 
medlemsjulfest med god mat och dryck. 
Informationen till våra medlemmar har ökat genom de medlemsbrev som nu sänds till alla 
våra medlemmar. I dessa brev finns information om alla alctuella politiska händelser i 
nämnder och styrelser, samt uppdatering på alla datum som är aktuella. Under perioden har 
fem medlemsbrev skickats ut. Arbetet med en fungerande hemsida är påbörjad och förväntas 
vara klart under första halvan av 2016. Arbetet med den långsiktiga planeringen inför valet 
2018 har påbörjats. En gupp tillsatt av styrelsen arbetar nu med frågorna om styrning av 
strategier, taktik samt kommunikation. Vidare arbetar en av styrelsen tillsatt grupp med 
näringslivsfrågorna En kommunikationsgrnpp har även tillskapats för att fo1mera ett vinnande 
lag till 2018 .. Allt detta syftande till att inför valet 2018 ha en långsiktig strategi och politik 
för att återta den förlorade makten. 

Styrelsen har under denna korta tid på ca 3 månader arbetat intensivt, och börjat hitta 
arbetsformer för framtiden . 

Båstad Bjäre seniorerna anangerade en inspirerande resa till Stockholm och Riksdagshuset. 
V år riksdagsledamot Anette Åkesson visade runt och höll föredrag. 

Medlemsstatistik 
BBM hade 2015-12-31 145 st. medlemmar varav 41 st är tillhörande MUF och 104 st i 
huvudföreningen BBM. Av de 104 medlemmarna i BBM var 95 st. återvärvade och 9 st. nya. 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2015 är ett underskott på 172 506,45 la- som redovisas i 
räkenskapsutdrag. Föreningens tillgångar per den 31/12 201 5 är 79 451,98 kr varav 70 OOOkr 
utgör VALFOND 2018. Styrelsen föreslår att underskottet för 201 5 överförs till ny räkning. 
Bjäre Båstad Moderaternas ungdomsfond som består av andelar i Swedbank Roburs 
småbolagsfond Norden har 2015-12-31 ett värde av 61 034,67 kr. Denna fond förvaltas av 
föreningen enligt särskilda stadgar. 

Sammanfattning 
Den nya arbetsordningen för det moderata arbetet som togs fram efter valanalysgenorngången 
den 1.6 2016 har börjat implementeras. De olika rollerna börjar mer och mer sätta sig och 
efter dessa tre månader anser styrelsen att det finns all anledning att se ljust på framtiden för 
Moderaterna i Båstad. Fokus kommer att läggas på att vinna väljarnas förtroende för valvinst 
2018. För att nå målet om att "stå överst" på pallen krävs att vi alla håller ihop, "tränar" 
tillsammans för att som ett lag med en bra politik vinna valet. ffe 

,, t):_ ~ ~ 

~l-lh__ 'Jo) 

410

410



Båstad den 16/2 2016 

J1 ~ ry~ ....... .. . , ........ .. . 
AnnElofson J han Olsson S\.vanstLe'n · __, I 

/ . I .. ~k:/ ..... . 
Christer de la ~fotte 

/ 

~4r.. 4 .. \ 
Göran Brauer To,.~renton 

- ~<<J,J.e."'-/h~!J:.:::~ ~<:.~~ 
Daniel Olofsson Ma~ir~uise Aaröe Birgitta Abelin 
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2076 
ÅRSMÖTE 

Normalstadga för förening 

Utdrag ur "Stadgar för Moderata Samlingspartiet" 
Antagna av partistämman den partistämman 20-23 oktober 2011 med ändringar 
gjorda vid partistämman 15-18 oktober 2015. 

Gäller från och med 1 januari 2016. 

~moder terna 
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~moderaterna 

NORMALSTADGAR FÖR PARTIFÖRENING 

I MODERATA SAMLINGSPARTIET 
•• 0 

§ 1 ANDAMAL 

Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet 
företräder. 

Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla 
moderata ideer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och att i 
praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med partiets samhällssyn. 

§ 2 ORGANISATION 

Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt 
verksamhetsområde. Finns flera partiföreningar i samma kommun kan dessa samverka 
vid utförandet av uppgifter. I sitt arbete skall föreningen särskilt uppmärksamma 
informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och 
utbildning samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. 

Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening. 

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, 
kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Mom.1. 
Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, delar 
partiets grundvärderingar, följer stadgarna, uppnått den av Moderata 
Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsålder och som betalat fastställd 
medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid 
halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår 
därefter som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår. 

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i 
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den 
partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och 
erhållit medlemskap i. 

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt 
inom partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är 
folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i prowal till 
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~moderaterna 

kommun, landsting (motsvarande) eller riksdagsval om något av dessa områden inte 
omfattar folkbokföringsorten. 

Mom.2. 
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att 
personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande. 

Mom.3. 
Medlem eller registrerad medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för någon 
med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar 
partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen. 

Mom.4. 
Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla förhållandet till 
förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas av 
partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen. Från det att ett uteslutningsärende 
väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av 
partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina 
förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om 
återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Återinträde som 
medlem i partiet avgörs av partistyrelsen. 

Mom.5. 
Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av 
medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i 
möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 

Mom.6. 
För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten skall medlem vara införd i av 
förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. 

Mom.7. 
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande 
kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och 
riksorganisationen. Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Avgift för ny medlem 
som betalas efter den 1 september gäller även för påföljande kalenderår. 

Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet. 

§4ÅRSMÖTE 

Mom.1. 
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i 
partiföreningen. 
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N{f'-'moderaterna 

Mom.2. 
Partiföreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte 
hålls varje år inom de månader förbundsstyrelsen beslutat. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av 
partiföreningens medlemmar så begär. 

Mom.3. 
Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte. 

Mom.4. 
Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. 
Förslag skall senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse. 
Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. 

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 

Mom.5. 
Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte. 

Mom.6. 
Vid ordinarie årsmöte skall minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten 
även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglerna, se detta avsnitt. 

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
b) Val av sekreterare. 

Val av justeringspersoner. 
Fastställande av föredragningslista. 
Godkännande av årsmötets utlysning. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 

c) 

d) 

e) 
f) 
g) 
h) 

i) 
j) 
k) 

I) 
m) 
n) 

o) 

Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 
Förslag från styrelsen (propositioner). 
Inkomna övriga förslag (motioner). 
Anteckning om självskrivna ledamöter. 
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
Val av ordförande och vice ordförande. 
Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet. 

p) Val av två revisorer och ersättare för dem. 
q) Val av rekryteringskommitte alt. nomineringskommitte enligt bestämmelserna. 
r) Val av valberedning. 
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~moderaterna 

s) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare. 
t) Övriga ärenden. 

Mom.6. 
Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som skall vara 
sluten. Medlem skall personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske 
med fullmakt. 

Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor 
om stadgeändring, sammanslagning eller delning, där två tredjedels majoritet krävs. 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den 
mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell 
rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av 
antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning 
mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

Mom.7. 
Ledamot av partiföreningens styrelse äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
denna eller i val av revisor. 

Mom.8. 
Partiföreningen utser det antal förbundsstämmoombud man fått besked från förbundet 
om. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet 
representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar intill 
dess nya utsetts. 

§ 5 STYRELSE 

Mom.1. 
Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice 
ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter. 

Kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens ordförande är 
självskrivna ledamöter när partiföreningen inte ingår i krets. 

Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens 
verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin ordförande, jämte ersättare i 
partiföreningens styrelse. 

Mom.2. 
Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten. 
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Mom.3. 
Styrelsen åligger 

YVff"modera terna 

att leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet inom partiföreningens 
verksamhetsområde och i samråd med förbundsstyrelsen skapa en lokal 
organisation som effektivt kan bedriva kampanjer, information, utbildning, 
rekrytering och medlemsvård, 

att följa och aktivt delta i landstingspolitiken, kommunpolitiken genom fortlöpande 
kontakter med partiets landstings- och kommunfullmäktigegrupp och 
representanter i nämnder och styrelser, 

att i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nominering till kommunal 
representation, 

att verka för att medlemmarna informeras i rikspolitiska, landstingspolitiska och 
kommunpolitiska frågor bland annat genom kontinuerlig mötesverksamhet, 

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän, 

att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, 
medlemmar, ekonomi och verksamhet, 

att samverka med Moderatkvinnorna, 

att samverka med Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, samt vara 
ungdomsdistriktet behjälplig i utvecklingen av dess verksamhet, 

att verka för rekrytering av nya medlemmar, 

att verka för medlemmars utbildning i politiska och organisatoriska frågor, 

att handha partiföreningens ekonomi, 

att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det endast finns 
en partiförening i kommunen, 

att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke. 

§ 6 REKRYTERINGS- OCH NOMINERINGSARBETET 

Mom.1. 
I god tid före allmänna val skall partiföreningen efter kallelse av styrelsen 
sammanträda för att behandla rekrytering och nominering av kandidater inför valen. 
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~moderaterna 

Därvid skall av förbundsstämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler 
följas. Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen. 

Partiföreningen skall nominera och fastställa valsedlar för kommunala val inom 
föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs 
valsedlar för kommunfullmäktige av kretsen. 

Mom.2. 
För att rösta i prowal och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att 
medlem är folkbokförd i den kommun valet gäller. 

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ 
pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller landstingsvalkretsen. 
Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt 
återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda 
kandidater. Förbundsstyrelsens beslut skall senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 
nomineringsstämma ägt rum. 
Ett beslut om överprövning skall meddelas partistyrelsen för kännedom. 

§ 7 PÅKALLANDE AV SAMMANTRÄDEN 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med partiföreningens styrelse. Till 
sammanträde med denna samt till årsmöte eller annan sammankomst äger 
förbundsstyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

§ 8 KRETS 

Finns flera partiföreningar i samma kommun skall en krets eller förbund inrättas för 
dessa. 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaper, förvaltningsberättelse 
och övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till 
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Granskningen skall vara avslutad och 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen 
senast en vecka före årsmötet. 

§ 10 STADGAR OCH STADGEÄNDRING 

Mom.1. 
För partiförening gäller av partistämman antagna normalstadgar. Avvikelser från dessa 
skall fastställas av förbundsstyrelsen. 
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Mom.2. 
Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens årsmöte, 
varvid två tredjedels majoritet erfordras. 

§ 11 UPPLÖSNING, SAMMANSLAGNING OCH DELNING 

Mom.1. 
Om partiförening skall upplösas, fastställer förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde 
för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning skall godkännande lämnas av 
förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras beslut med minst två tredjedels 
majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena skall vara 
ordinarie årsmöte. Årsmötena skall hållas med minst fyra veckors mellanrum. I 
personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till sammanslagning skall behandlas på 
årsmötet. 

Vid sammanslagning skall partiföreningens handlingar, tillgångar och skulder tillfalla 
den sammanslagna partiföreningen. 

Sker sammanslagning med fler än en partiförening skall fördelningen av medlemmar, 
handlingar, tillgångar och skulder beslutas av förbundsstyrelsen. 

Mom.2. 
Partiförening som inte haft årsmöte under tre på varandra följande år anses upplöst 
efter att beslut tagits i förbundsstyrelsen. Partiföreningens handlingar, tillgångar och 
skulder övertas av förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter hur kvarvarande 
medel och handlingar överförs till lokal partiförening/ar i kommunen. Finns ingen 
partiförening skall medlen användas för verksamhet i området. 

Mom.3. 
Om partiförening skall delas skall förbundsstyrelsens godkännande först inhämtas. För 
delning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande 
årsmöten, varvid minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. I personlig kallelse till 
årsmöte anges att förslag till delning skall behandlas på årsmötet. 

Före andra beslutet om delning skall årsmötet besluta om hur den ursprungliga 
partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder skall fördelas på de 
nya föreningarna. Sådan fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist om fördelning 
avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen. 

Mom.4. 
Vid förändring av partiföreningars verksamhetsområde genom sammanläggning eller 
delning skall det andra årsmötet också fastställa namn för den eller de partiföreningar 
som bildas. 

8 (15) 
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Protokoll från Bjäre Båstad Moderaternas årsmöte 2016 

Tidpunkt: måndagen den 21/ 3 kl. 19:00-20:40 

Lokal: Sessionssalen, Kommunhuset 

Ärenden vid årsmötet: 

§ 1 Årsmötets öppnande 
Ulf Jiewertz hä lsade välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 
Sten Wahlgren valdes av årsmötet att leda förhandlingarna. 

§ 3 Val av sekreterare 
Johan Olsson Swanstein valdes av årsmötet till sekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Guje Håkanson och Benkt Ragnarsson valdes ti ll justerare tillika rösträknare. 

§ 5 Fastställande av dagordning 
Dagordning godkändes. Antalet deltagare 25 st. enligt bilaga 1. 

§ 6 Godkännande av årsmötets utlysning 
Årsmötet beslutade att årsmötet var utlyst enligt stadgarna. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse 
Verksamhetsberättelsen för perioden 2015-09-15-31-12 en ligt bi laga 2 hade delats ut 
och godkändes av årsmötet. Ekonomisk redogörelse föredrogs av Göran Brauer. Den 
ekonomiska redogörelsen godkändes av årsmötet och lades t ill handlingarna. En 
önskan om att få siffrorna i tryckt form noteras. 

§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av Björn Källbäck. 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning enligt bilaga 4,5,6 och 7. 

§ 10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt bokslutet 
Årsmötet beslutade att förlusten överförs till ny räkning. 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden 2015-09-15-12-31. 

§ 12 Förslag från styrelsen( propositioner) 
Inga propositioner förelåg för årsmötet att ta ställning ti ll. 
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§ 13 Inkomna förslag(motioner) 

Inga motioner förelåg årsmötet att ta stä llning till . 

§ 14 Inkomna övriga förslag 
Inga övriga förslag förelåg årsmötet att ta stäl lning till. 

§ 15 Fastställande av medlemsavgift för 2017 
Årsmötet faststä llde att följa partiets beslut om avgift(270 kr) för 2017. Årsmötet 
fastställde styrelsens förslag på att samsända personer får en gemensam 
medlemsavgift på totalt 470 kr. En rabatt med 70 kr. 

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan för 2016 
Ulf Jiewertz redogjorde för styre lsens verksamhetsinriktning där fokus kommer att 
ligga på utbildning, medlemsvård, politisk framförhållning och information. Årsmötet 
godkände styrelsens inriktning. 

§ 17 Fastställande av budget för 2016 
Göran Brauer redogjorde för förslag till budget enligt bilaga 8. Årsmötet godkände 
styrelsens budgetinriktning att ligga till grund för föreningens verksamhet under 2016. 

§ 18 Anteckning av självskrivna ledamöter 
Sjä lvskrivna ledamöter i föreningens styrelse är ordförande för Moderatkvinnorna, 
gruppledare för KF-gruppen och ordförande för MUF. Idag innebär det att Birgitta 
Abel in, Christer de la Motte samt Daniel Olofsson ingår i styrelsen. Riksdagsledamot 
Anette Åkesson framförde att hon i egenskap av riksdagsledamot gärna adjungeras till 
styrelsen såsom brukligt i andra M-föreningar och även tidigare i BBM. Årsmötet 
hänförde Anettes synpunkt och erbjudande till den kommande styrelsen för BBM att 
besluta om adjungering av seniorernas ordförande likväl riksdagsledamot. 

§ 19 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Årsmötet antog beslutet om en minskning av anta let ledamöter i styrelsen till 8 st. Av 
dessa 8 är 5 st. valda av stämman och 3 st. självskrivna. 

§ 20 Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år 
Årsmötet valde enhälligt till ordförande, Ulf Jiewertz och 
till vice ordförande, Johan Olsson Swanstein. 

§ 21 Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år 
Följande valdes enhälligt av årsmötet till styrelseledamöter: 
Göran Brauer Omval 
Ann Elofson Omval 
Marie Louise Aaröe Omva l 

§ 22 Val av två revisorer och ersättare för dem 
Till revisorer valdes: 
Bo Bjurulf 
Jan Schalin 
Till revisors ersättare valdes: 
Guje Håkansson 
Torgny Brenton 
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§ 23 Val av valberedning 
Till valberedning va ldes: 
Lars Elofson(omval) sammankallande 
Claes Sund in(omval) 
Anette Åkesson( Nyval) 
Benkt Ragnarsson(Nyval) 

UU\;l J.ld 

§ 24 Val av ombud till förbundsstämma med ersättare 
Då ingen ordinarie förbundsstämma finns inplanerad uppdrog årsmötet t ill styrelsen 
att välja ombud och ersättare för densamma om behov skulle uppstå. 

§ 25 Övriga ärenden 
Torgny Brenton avtackades för sin tid i styrelsen. 

§ 26 Avslutning 
Mötesordförande Sten Wahlgren tackade de närvarande medlemmarna för visat 
intresse och önskade den nya styrelsen lycka t ill med föreningens arbete . 

. .I 

f~,;a ~!lb11tmv 
l1ujf Håkanson 

Juste rare 

I .,~ i:' . ' , / 
• ' '/ J . I " ,/.XcJ11 (;{i ;{J ... ec;u..a~./ 
~rlm.LRa~~rsson ) t 

Justerare / 
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Bjäre Båstad Moderata Förening 

839400-8497 

Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 
Resultatenhet: Hela föreningen 
Period: 15·01·01 • 15-12-3 t 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

1510 Kundfordringar 
1511 Övriga fordringar 
1790 Förutbetulda kostnader 
1910 Kassa 

Balansrapport 

1930 F{iretagskonto/checkkonto/affärskonto 
S:a Omsättningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAI,, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2010 
2070 
2071 
S:a Eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Eget kapital 
Ändamålsbestämda medel - VALFOND 2014 
Ändamålsbcstämda mt.'<lel - V ALFOND 2018 

2440 Leverantörsskulder 
2890 Övriga kortfristiga skulder 
S:a Kortfristiga skulder 

S:AEGETKAPITAL, AVSÅTININGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT*** 

lng balans 

773,00 
100,00 

6 116,00 
118,00 

224 850,23 
231957,23 

231957,23 

-45 748,07 
-136 671,16 

-40 000,00 
-222 419,23 

-6116,00 
-3 422,00 
-9 538,00 

-231 957,23 

0,00 

Sida: 

Utskrivet: 

Senaste vemr: 

Period 

-358,00 
400,00 

-4 916,00 
l 352,00 

-148 983,25 
-152 505,25 

-152 505,25 

36296,09 
136 671,16 
-30 000,00 
142 967,25 

6116,00 
3 422,00 
9 538,00 

152 505,25 

0,00 

1(1) 

16-03-04 
11:05 

89 

Utg balans 

415,00 
500,00 

1200,00 
1470,00 

75 866,98 
79451,98 

79451,98 

-9 451,98 
0,00 

-70000,00 
-79451,98 

0,00 
0.00 
0,00 

-79 451,98 

0,00 
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Bjäre Båstad Moderata Förening 

839400-8497 

Rlikcnsknpsår: 15-01-01 -15-12-31 
Urval: Allt 

Resultatrapport 

Samrcdovisade resultatenheter: 1000 "Föreningsverksamhet" - 1800 "SENIORERNA" (9 st) 
Period: 15·01-01 · 15-12-31 

Rörelsens intäkter 
3900 Medlemsavgifter 
3987 Erhållna kommunala bidrag 
3990 övriga crsättninSiar och intäkter 
S:a Rörelseintäkter 

Direkta kostnader 
4110 Förbundet - del av partistöd 
4120 Förbundet - administration och utbildning 
4130 Förbundet - marknadslliringsfond 
S:a Direkta kostnader 

Bruttovinst 

ÖVriga externa kostnader 
5010 Lokalhyra 
5410 Förbmkningsmateriel 
5915 Föreläsningar 
5920 Konferenser 
5930 Annonsering+ PR 
5940 Förtäring 
6110 Administration, kontorsmlrl 
6150 Trycksaker 
6230 Hemsida + data 
6250 Post befordran 
6570 Bankkostnader 
6580 ÖVriga kostnader 
6590 Överföring egen resultatenhet 
6595 UpEvoktningilr, s,< vor, rcErcsentation 
S:a Övriga e>Ctema kostnader 

Personalkostnader 
7330 Reseersättnin~ar 

S:a Personalkostnader 

Rörelseresultat 

Resultat efter finansiella poster 

Beräknat resultat 

Sido: 

Utskrivet: 

Sena.gte vemr: 

Perioden 

7965,00 
71000,00 

8 416,00 
87 381,00 

-7 100,00 
-3 550,00 

-15 902,00 
-26552,00 

60 829,00 

-21 038,00 
-2 243,00 
-2 750,00 
.3 790,00 

-74 119,00 
-7 156,50 

-10649,70 
-61886,50 

-506,25 
·12 487,00 

-254,00 
-5 380,00 

-30000,00 
-538,00 

-232 797,95 

-537,50 
-537,50 

-172 506,45 

-172 506,45 

-172 506,45 

1(1) 

16-03-04 
11:07 

89 

Ackumulerat 

7965,00 
71 000,00 

8 416,00 
87 381,00 

-7 100,00 
-3 550,00 

-15 902,00 
-26 552,00 

60 829,00 

-21 038,00 
-2 243,00 
-2 750.00 
-3 790,00 

-74 119,00 
-7 156,50 

-10 649,70 
-61 886,50 

-506,25 
-12 487,00 

-254,00 
.5 380,00 

-30 000,00 
-538,00 

-232 797,95 

-537,50 
-537,50 

-172 506,45 

-172 506,45 

-172 506,45 
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REVISIONSBERÄTIELSE 

Uppdraget 

Undertecknade, av årsmötet för Bjäre Båstad Moderara Förening utsedda revisorer, har för 
perioden 2015-09-16--2015-12-31 granskat styrelsens förvaltning samt för perioden 2015-
09-01--2015-12-31 bokföring och årssammanställning d. v. s. balans- och resu ltaträkning. 

Styrelsen är föreningens verkställande organ och leder partiets politiska och organisatoriska 
verksamhet. Den ansvarar också för föreningens bokföring och medelsförvaltning. 
Styrelsen arbetar efter föreskrifter i föreningens stadgar eller beslut som har fattats på 
föreningens årsmöte respektive annat beslutande organ i enlighet med ny arbetsordning. 

Vad som framkommit vid granskningen 

Den ekonomiska redovisn ingen är utförd enligt god redovisningssed. Styrelsens förvaltn ing 
har i hög grad under den dryga tremånadersperiod som revisionen omfattar präglats av det 
förändringsarbete som föreningens extra årsmöte 2015-09-15 fattade beslut om. En stor del 
av beslutade förändringar är genomförda men en del arbete återstår ännu. Allt har under 
denna t urbulenta period inte fungerat helt klanderfritt (anpassade stadgar, arbetsordningar, 
kallelser mm) men resultatet får bedömas i sin helhet då förändringsarbetet är avslutat, det 
vill säga i samband med 2016 års revision. 

Bedömning 

Vår bedömning är 

att styrelsen - under rådande omständigheter - har bedrivit verksamheten på ett 
endamålsen ligt och t illfredsställande sätt, 

att bokföringen i allt väsentligt är rättvisande samt 

att årssammanställningen är rättvisande 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen 
omfattar. 

Förslöv 2016-03-14 

1!-~~~ 
Björn Källbäck 
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Bjäre Båstad Moderata Förening Sida: 1(1) 

839400-8497 Saldo lista Utskrivet: 16-02-07 

18:07 
Räkenskapsår: 15-01-01 - 15- 12-31 Senaste vemr: 89 
Resultatenhet: 1200 "OMVAL 2015" 
Period: 15-01-01 - 15-12-31 

Ina balans Debet Kredit U!asaldo 

Kontoklass 5 
5010 Lokalhyra 0,00 500,00 0,00 500,00 
5410 Förbrukningsmateriel 0,00 913,00 0,00 913,00 
5930 Annonsering+ PR 0,00 64117,50 0,00 64117,50 
5940 Förtäring 0,00 235,00 0,00 235,00 
Klasstotal 0,00 65 765,50 0,00 65 765,50 

Kontoklass 6 
6110 Administration, kontorsmtrl 0,00 8 111,00 0,00 8111,00 
6150 Trycksaker 0,00 61626,00 0,00 61626,00 
6230 Hemsida+ data 0,00 506,25 0,00 506,25 
6250 Postbefordran 0,00 12 109,00 0,00 12109,00 

~ 6580 Övri~ kostnader 0,00 310,00 0,00 310,00 

Klasstotal 0,00 82662,25 0,00 82 662,25 

Kontoklass 7 
7330 Reseersättnin8!!: 0,00 277,50 0,00 277,50 
Klasstotal 0,00 277,50 0,00 277,50 

Saldototaler*** 0,00 148 705,25 0,00 148705,~ 
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Styrelsen 2016-03-21 
BJÄRE BÅSTAD 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Bjäre Båstad 

Moderaterna, måndagen den 21:e mars 

Närvarande: Ulf Jiewertz, Ann Elofson, Johan Olsson Swanstein, Birgitta Abelin, Daniel Olofsson, 

Göran Brauer, Christer de la Motte samt Marie-Louise Aaröe. 

Lokal: Kommunhuset 

Tid: 20:40-21:00 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Ulf Jiewertz förklarade mötet fö r öppnat. 

§ 2 Val av mötesekreterare 

Johan Olsson Swanstein valdes till sekreterare 

§ 3 Val av justerare 

Daniel Olofsson valdes till justerare. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordning faststä lldes. 

§ 5 Val av sekreterare 

Beslut fattas på nästkommande styrelsemöte. 

§ 6 Val av kassör 

Göran Brauer va ldes till föreningens kassör. 

§ 7 Beslut om firmateckning 

Styrelsen beslutade att ordförande Ulf Jiewertz och kassören Göran Brauer äger rätt 

att teckna firma var för sig. Punkten anses omedelbart justerad. 

§ 8 Val av medlemsansvarig 

Ann Elofsson valdes till medlemsansvarig. 
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Styrelsen 2016-03-21 
BJÄRE BÅSTAD 

§ 9 Val av utbildningsledare 

Daniel Olofsson valdes t ill utbildningsledare. 

§ 10 Val av informationsansvarig 

Marie Louise Aaröe valdes t ill informationsansvarig. 

§ 11 Val av hemsidesansvarlg 

Beslut fattas på näst kommande styrelsemöte. 

§ 12 Val av ansvarig för sociala aktiviteter 

Beslut fattas på nästkommande styrelsemöte. 

§ 13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum t isdagen den 12:e april på partilokalen, Hallandsvägen 19 

med start kl: 19:00. 

§ 13 Avslutn ing 

Ordförande Ulf Jiewertz tackade för visat intresse och förk larade mötet för avslutat. 

Ordförande 

~ffe~ 
Daniel Olofsson 

Juste rare 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst,irelsen 

I ·J BÅSTADS 
l _y KOMMUN 
I< o rn rn u n I ed ni n gs ko 11 t o r ct 

2016 -05- 2 7 . 
Dn~~~ ... ~.~~.~.~~ 
:.:b,~~~.:~ ...... s:J:~ ............ '-' \ 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och gransknings intyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
s verigedemokraterna 802436-2215 
Adress Postadress 

c/o Ann-Christin lngeman Köpmansgatan 98A 269 31 Båstad 
Telefon Bankkonto ell er BG/PG 
076-871 4685 8214-9 '933056964-2 

Datum som redovisningen avser: Från och med _1-_1 2_01_s ___ till och med 31-12 201 5 

Erhållet partistöd: _4o_5_oo _______ kr 

Ordförande Kassör 

Sören Ravn Claes Wallin 
Styre lseledamöter 

Claes Wallin, Inge Sanden , lngegerd Nilsson, Jonatan Andersson, Ingemar Nilsson, 
Ann-Christin lngeman . 
Suppleanter: Carolin Gräbner, Joakim Gräbner 

Redovisning av loka lt partistöd: 

Beskriv nedan hur de t lokala partistödet har fördelats 

Aktiviteter 
Medlemsträffar 
Utbildningar 

https://sd.se/wp-content/uploads/2014/09/Stadgar_%C3%A4ndringar-borttagna-2.pdf 
Länk till Sverigedemokraternas stadgar. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

l<o rrn11un led 11i ngsko11torct 

Revisorer: 

Johan Wifralius och Anders Magnusson 
Hevisorsuppleant Johan Wifralius 

Bifogade hand lingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning 

0 Partiföreningens stadga r 

0 Protokoll från å rsmötet som vi sar att ansvarsfrih et beviljats 

0 Protokoll frå n partiföreningen som visar vem som tecknar fören ingens firma 

Granskn ingsintyg: 
damålet fö r bilagda Regler/är partistöd i Båstads kommun. 

2 (2) 
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Verksamhetsberätte lse för Båstad 2015 

Medlemsantalet. 

M edlemsanta let har ökat något och vi är nu 46st medlemmar i Båstad. 

Styrelsemöten. 

Under 2015 har 6st styrelsemöten genomförts. 

Polit iska aktiviteter. 

Två torgmöten inför omva let har genomförts. 

Två fl ygb ladsutdeln ingar om stä lln ingstagande i olika frågor. Stoppa t iggeriet och 

fo lkomröstn ingen om invandringen. 

Sociala aktiviteter. 

Ett med lemsmöt e med Ingrid Björkman som föreläsare på Skansen i Båstad. 

Styrelsen för SO Båstad tackar alla som hjälpt t ill under året och ser fram emot ett nytt 

aktivt 2016. 

För arbetsgruppen 2016-01-18 

Ordförande 

Sören Ravn 
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Sverigedemokraterna Båstad 

Konstituerande styrelseprotokoll 2016-03-12 

Konstituerande styrelsemöte i: Datum Nr 
Sverigedemokraterna Båstad 2016-03-12 1 

Plats 

Båstads kommunhus 

Närvarande: Protokollförare 

Kallade i stvrelsen: ~-\.nn-Christi.11 Ingeman, 65287 

Ann-Christin Ingeman, 65287 

Sören Ravn, 3617 3 Justeringsman 1 Justeringsman 2 

Inge Sanden, 30067 Inge Sanden, 30067 Ingemar Nilsson, 68371 

J onatan Andersson, 82052 

Ingegerd Nilsson, 64847 U n~erskrifter justerings1p~ CJ.r~~ ;f!.P~ 
Ingemar Nilsson, 68371 j(YV'~~~ 
Adjungerade: Kopia(6u 

Partisekretariatet 

Distriktet 

§ 1 Mötets öppnande. 

Sören Ravn, medlemsnr 36173, förklarar mötet för öppnat. 

§ 2 Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Ann-Christin Ingeman, 65287 

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes 

Inge Sanden, 30067 och Ingemar Nilsson, 68371 
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4 Närvarokontroll och fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes till 6 röstberättigade. 

§ 5 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

§ 6 Val av sekreterare i kommunföreningsstyrelsen. 

Till sekreterare i kommunföreningen \'aldes ;\nn-Christin Ingeman, medlemsnr 65287 

§ 7 Val av kassör i kommunföreningsstyrelsen. 

Till kassör i kommunföreningen nldes Claes \\lallin, 85395 

§ 8 Val av firmatecknare. 

Till firmatecknare i kommunföreningen \'aldes Sören Ravn medlemsnr 36173, personnr 600626-3633 och 

Claes \\/allin medlemsnr, 85395, personm 581226-3639 

§ 9 Fastställande av adress till kommunföreningen. 

Kommunföreningens adress fastställdes till: 

s,·erigedemokraterna Båstad c/ o 

.A.nn-Christin Ingeman 

Köpmansgatan 98 A 

269 31 Båstad 

§ 10 Mötets avslutande. 

I\fötesordförande Sören Ravn förklarar mötet för avslutat. 

§ 11 Nästa möte 

§ 12 Övriga frågor. 

433

433



2016 -06 Kommunföreningsårsmöte för 
rigedemokraterna Båstad 

Dagordning 

1. Kommunföreningsårsmötets öppnande. 

Sören Ravn, medlemsnummer 36173, förklarar mötec för öppnat. 

2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna. 

Till ordförande valdes Tommy Nilsson medlemsnummer 49899 

3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare rnldes Jonatan J~ndersson medkmsnummer 82052 

4. Val av två justeringsmän~ tillika rösträknare. 

Till justeringsmän valdes, Ann-Christin Ingeman, medlemsnummer 65287 och Joakim Gräbner, 

medlemsnummer 88684 

5. Fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade. Röstlängd bifogas protokollet. Sören Ravn utan rösträtt 

adjungerades till mötet. 
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6. Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Kalle!:::erna godkändes. 

7. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

8. Verksamhets berättelse och ekonomisk berättelse. 

Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse godkändes. 

9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning. 

Revisionsberättelse samt fast~tällande av resultat och balansräkning föredrogs och godkändes. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen. 

Arsmötet ger den avgående styrelsen ansrnrsfrihet för verksamhetsåret 2015. Kommunföreningsstyrelsen 

uppmärksammades på att de ej hade rösträtt under denna punkt. 

11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen. 

Gruppledarna föredrog \'erksamheten under 2015. 

12. Fastställande av antalet ledamöter i kommunföreningsstyrelsen. 

Valberedningens förslag: 5 stycken inklusive ordförande och vice ordförande (eventuellt även 2 v 

ordförande i det fall sådan väljs). 

Beslut: Antalet ledamöter i sryrelsen skall vara 7 till antalet. 
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1 
sverigedemokraterna 

Dagordning 

munföreningsårsmötesprotokoll 

1. Kommunföreningens extra årsmöte. 

Sören Ra,·n, medlemsnummer 36173, förklarar mötet för öppnat. 

2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna. 

Till ordförande nldes Anders Olin, medlemsnummer 35990. 

3. Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Jonatan ,\ndersson, medlemsnummer 82052. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän valdes Ann-Christin Ingeman, medlemsnummer 65287 
och ElisabetJ1 Nilsson, medlemsnummer 66076. 

5. Fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes till 8st. 

6. Godkännande av Extra årsmötets stadgeenliga kallelse. 

Kallelsen godkändes. 

7. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 

8. Val av vice ordförande för en tid av 1 år. 

Till vice ordförande \'aldes Claes \'Callin, medlemsnummer 85395. 
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9. Val av andre vice ordförande för en tid av 1 år. 

Ingen andre vice ordförande valdes. 

10. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år. 

Till styrelseledamöter valdes. 

Claes Walli:n, medlemsmunmer 85395 
Inge Sanden, medlemsmunmer 30067 
Ingegerd Nilsson, medlemsnummer 64847 
Jonatan Andersson, medlemsmunmer 82052 
Ingemar Nilsson, medlemsnummer 683 71 
Ann-Christin Ingeman, medlemsnummer 65287 

11. Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. 

Till styrelsesuppleanter valdes. 

Carolin Gräbner, medlemsnunur(er 52112 
Joakim Gr~.bner, medlemsnununer 88684 

12. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år. 

Till revisorer valdes. 

Tomas Bogren, medlemsnummer 76650 
Elisabeth Nilsson, medlemsnummer 66076 

13. Val av 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år. 

Till re'i·isorsuppleant rnldes. 

Leif Rosq,·ist, medlemsnummer 85835 

14. Fastställande av antalet ledamöter för en tid av ett år. 

Det beslutades att antalet skall vara 3 st. 

15. Val av valberedning för en tid av 1 år. 

Till valberedare valdes. 

Lars Jarl, medlemsmunmer 65700 
Elisabeth Nilsson, medlemsnurnmer 66076 
Tomas Bogren, medlemsnummer 76650 
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16. Framställning av förslag från komnrnnstyrelsen. 

Inget förslag framställdes. 

17. Motioner. 

Inga motioner framlades. 

18. Mötet avslutas. 

19. Övdga frågor. 

Vid protokollet: 

Jonatan Andersson, medlemsnummer 82052 

. / ~~ ~.~\f ,q ~ .... An~f.t:f f.q tt ...................................... . 

Justeras av: 

Ann-Christin Ingeman, medlemsnu mer 65287 
\ ,. 

I 

Elisabeth Nilsson, medlemsnum~er 660 6 
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,., 
Socialdemokraterna 
Båstads Arbetarekommun 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning 

Göran Klang 
Mikael Jalris 
Thomas Nerd 
Ann-Margret Kjellberg 
Ingela Stefansson 
Daniel Löfblad 
Jessica Andersson 
Jan Ahlgren 
Nicklas Svanberg 

Sammanträden 

ordförande och fackligt utskott 
v ordförande 
kassör 
selG'eterare 
fackligt utskott 
studieorganisatör 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och Arbetarekommunen 8 möten. Dessu
tom hade vi tre sommarmöten som inte protokollfördes 

Årsmöte 
Årsmötet hölls den 31 mars i Församlingshemmet i Förslöv. Riksdagsledamoten och paiiidi
striktets ordförande Nicklas Karlsson gästade oss och satt ordförande för årsmötet. 

Mötesverksamhet 
Mötesverksamheten har präglats av nyvalet som skedde i vår kommun. Ytterligare en valrö
relse fick genomföras och krävde både ekonomiska och mänskliga resurser.Vi gjorde några 
små justeringar på den nya valsedeln med anledning av vilket engagemang man visat i valrö
relsen. Ordförande Göran IUang la upp ett digert valprogram och vi fick stöd från facket och 
närliggande A-kommuner. Riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson var en flitig gäst hos oss. 

I april gästade Håkan Juholt oss och inspirerade till nya tag i valrörelsen. 

1 :a maj firade vi för första gången med ett eget arrangemang i Förslöv. Talare var Håkan 
Philipsson och Ingela Stefansson. 

Valet gick av stapeln den 10 maj. TyvälT gjorde vi ett sämre resultat än i det ordinarie valet. 
Vi är tillbaka till 5 mandat i fullmäktige. Det efterföljande AK-mötet ägnade vi åt analys och 
diskussion kring fortsättningen. Beslutet blev efter många inlägg att vi skulle ha valteknisk 
samverkan med Bjärepartiet men stå fria politiskt. 

2015 var det pmtikongress men som vanligt hade vi inte någon chans att få med något ombud. 
Vi gästades istället av Ängelholms ombud som redogjorde för motioner och andra beslut. 

I juni var det åter dags för nomineringsarbete. Vi behöll i stort de nomineringar vi hade i det 
ordinarie valet. I den valtekniska saµiverkan fick vi ytterligare några platser att besätta. 
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Som vanligt bjöd vi in till tre informella sonunarmöten. Då vi hyrt ny lokal i Förslöv ägnade 
vi våra sommarmöten åt flytt , städning och imedning av lokaler. 

I september gjorde vi ett mycket trevligt studiebesök på Norrviken och fick se både trädgår
darna och Villa Abelin i sin nya skepnad 

Årets verksamhet avslutades med ett öppet hus i våra nya lokaler. 

Representation 
Ingela och Göran har representerat Arbetarekommunen på möten med socialdemoluater inom 
Skåne Nordväst. 

20 
30 

19 17 
81 67 

Två medlemmar har deltagit i medlemsutbildningens steg 1. 

Slutord 
2015 har varit ett intensivt år i och med extra valet. Vi fick mobilisera folk och planera valrö
relse en gång till. Vi hade ett bra samarbete med LO Båstad under året. Tillsammans ordnade 
vi ett välbesökt 1: maj i Förslöv. Det var många som ställde upp i vår extra valrörelse. Kom
munerna runt om oss, regionen, valkretsarna i Skåne och SSU Skåne. Från Pmtiet centralt 
kom Ardalan Shekarabi . Ett tack till alla ni partikaim·ater som också ställde upp. Vi stödde 
Bjärepmtiet som ansvariga i Båstad kommun då de fick flest röster i valet. Vi fick deras stöd 
på samtliga oppositionsposter plus några extra ersättareuppdrag. Nu har vi bö1jat ett arbete för 
en valplattform till nästa val. 

Båstad den 16 februari 2016 

~~~la~~1 Yl:~~r~~ 
~~@hlfJf /:/rn~ef~ 
,I~ 

Nicklas Svanberg Daniel Löfblad 
(;tttfb,,,,Ji/lk /!',;/ 
Ann-Marg~dk]ellb~ '7 
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Båstad arbetarekommun Resultatrapport Sida: 1 
Räkenskapsår: 150101-151231 16-02-08 12:15 

Intern rappmi 
Preliminär 

Datum: 150101-151229 Senaste vernr: 99 
Ars budget Perioden Per/årsbudg 

Rörelsens intäkter 
3016 Medlemsavgifter 3 700,00 3 420,00 -280,00 
3017 Anslag 20 000,00 31 400,00 11 400,00 
3018 Kommunalt anslag 47 500,00 46 600,00 -900,00 
3740 Öresutjämning 0,00 0,21 0,21 

S:a Rörelseintäkter 71 200,00 81 420,21 10 220,21 

Direkta kostnader 
4019 Styrelsemöte -1 500,00 -619,00 881,00 
4020 Arbetarekommunens möte -5 000,00 -12 447,43 -7 447,43 
4030 Val 20I4 0,00 -9 483,40 -9 483,40 
4031 Val 2015 -15 000,00 -44 624,35 -29 624,35 

S:a Direkta kostnader -21 500,00 -67174,18 -45 674,18 
Bruttovinst 49 700,00 14 246,03 -35 453,97 

Övriga externa kostnader 
5801 Kurser och konferenser -11 000,00 -2 010,00 8 990,00 
6010 Lokalhyror -21 000,00 -27 420,00 -6 420,00 
6810 Materiel -3 000,00 -3 848,00 -848,00 
6811 El avgifter 0,00 -547, 18 -547, 18 
6813 Res kostnader 0,00 -3 649,30 -3 649,30 
6814 IT kostnader -I 200,00 -I 544,00 -344,00 
6850 Porto -2 000,00 -661,50 I 338,50 
6851 Bankavgifter -1 600,00 -1 448,00 152,00 
6900 Medlemsavgifter 0,00 -950,00 -950,00 
6901 Uppvaktningar -1 500,00 -550,00 950,00 
6902 Informationffrycksaker -3 000,00 -121,00 2 879,00 
6903 Försäkringar -700,00 -958,00 -258,00 

S:a Övriga externa kostnader -45 000,00 -43 706,98 I 293,02 

Personalkostnader 
7420 Förlorad arbetsförtjänst 0,00 -1 451,00 -1 451,00 

S:a Personalkostnader 0,00 -1451,00 -1 451,00 

Avskrivningar 
7800 Avskrivning fordran 0,00 -8 772,16 -8 772,16 

S:aAvskrivningar 0,00 -8772,16 -8 772,16 
Rörelseresultat 4 700,00 -39 684,11 -44 384,11 
Resultat efter finansiella poster 4 700,00 -39 684,11 -44 384,11 
Beräknat resultat 4 700,00 -39684,11 -44 384,11 

Finansiella poster 
8999 Årets resultat -4 700,00 39 684,11 44 384,11 
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Kapitel 4 Grundstadgar för 
arbetarekommuner 

§ 1 Arbetarekommunens uppgift 
Arbetarekommunerna ansvarar för 

• opinions bildning för partiets ideer och politik inom kommunen 

• kommunikation med väljare inom kommunen 

• valorganisationen i sitt verksamhetso1måde 

• utveckling av politil<:en inom kommunen 

• val av politiskt förtroendevalda 

• utveckling av förtroendevalda 

• Utveckling av studieverksamheten 

• medlemsintroduktion 

• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet 

• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska 

föreningarna 

§ 2 Organisation 

Moment 1 
Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta en 
primärkommun. I det fall förutsättningar saknas inom arbetarekommunen för en 

förenings-/klubborganisation enligt moment 3, är arbetarekommunen också partiets 
grundorganisation. 

Moment 2 
Arbetarekommunen antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av 
denna ska framgå vilka socialdemokratiska föreningar och klubbar som ingår i 
arbetarekommunen. 

Arbetarekommun med medlemmar som inte önskar ha sitt partimedlemskap i någon 

av de existerande föreningarna/klubbarna ska samla dessa medlemmar i en för hela 

arbetarekommunen gemensam fri grupp. 
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Moment 3 
Arbetarekommunens styrelse ansvarar för att det inom arbetarekommunens 
verksamhetsområde finns en förenings/klubb- och valorganisation med anknytning 
till bostadsområden och arbetsplatser. 

§ 3 Medlemskap i arbetarekommunen 

Moment 1 
Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar och 
klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar grnpper inom Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, socialdemokratiska studentklubbar, förening inom HBT
Socialdemokrater Sverige samt medlemmar i den fria grnppen ska ingå i 
arbetarekommunen. 

SSU-konunun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär inträde i 
arbetarekommunen ska beviljas detta. 

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan SSU

kommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra arbetarekommunen. 

Moment 2 
Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommun. 
Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan. 

Moment 3 
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i 

den grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den 
arbetarekommun och det partidistrikt där denne bor. Medlem kan därefter överföra 
sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan arbetarekommun. 

§ 4 Avgifter 
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för 
arbetarekonununen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december 
det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. 
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§ 5 Möten 

Moment 1 
Arbetarekommunens medlemsmöte är högsta beslutande organ, såvida inte 

representantskap införts, vilket i så fall övertar medlemsmötets befogenheter. 

Moment 2 
Arbetarekommun kan vid årsmöte besluta om införande av representantskap. 

Moment 3 
Har arbetarekommunen infört representantskap ska alla till arbetarekommunen 

anslutna föreningar och klubbar välja ombud direkt till representantskapet i 

förhållande till antalet partimedlemskap i föreningen eller klubben, enligt regler som i 

övrigt fastställs av arbetarekommunens årsmöte. 

Moment 4 
Arsmöte hålls före mars månads utgång. 

Moment 5 
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 

1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 

2. Rapport från konununfullmäktigegruppen 

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

4. Val av styrelse och suppleanter 

a) Ordförande 

b) Övriga styrelseledamöter 

c) Suppleanter 

5. Val av revisorer och suppleanter 

6. Val av valberedning 

7. Riktlinjer för den kommande verksamheten 

Moment 6 
Motion till medlemsmöte respektive representantskapsmöte kan väckas av varje 

enskild partimedlem eller socialdemokratisk grnndorganisation som tillhör 

arbetarekommunen. Motion ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av 

denna angiven tid 
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Moment 7 
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt. 

Moment 8 
Omröstningar sker öppet. Rösträtten får inte överlåtas. Personval sker då någon så 

begär med slutna sedlar. 

Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd 

valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller 
farre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen, såvida inte 

mötet beslutar att enkel majoritet ska gälla för att bli vald. 

Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. 
Om Wrn röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar avgör lotten. 
Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av 

tjänstgörande ordförande. 

Moment 9 
Arsmötet väljer en valberedning jämte suppleanter för denna under en tid av minst 
ett och maximalt fyra år. 

Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som 

fastställs av arbetarekommunens möte. Efter nomineringstidens utgång äger endast 

valberedningen rätt att föreslå kandidater. 

§ 6 Arbetarekommunens styrelse 

Moment 1 
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i 
överensstämmelse med dessa stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och 

arbetarekommunen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet 
och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för 
arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de 

socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet. Styrelsen är, då 
arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ. 

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på 
arbetarekommunens expedition, såvida man inte överlåtit detta på partidistriktets 

styrelse. 
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Moment 2 
Arbetarekommunens styrelse ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan 

suppleanter utses. Styrelsen väljs för en tid av två år. Av styrelsens ledamöter väljs 

ordförande och kassör särskilt. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i 
arbetarekommunen och ska ingå i styrelsen 

Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året väljs det mindre 

antalet ledamöter och det andra året de övriga. 

Moment 3 
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om årsmötet så beslutar kan 

verkställande utskottet väljas separat. 

Moment 4 
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning 

de blivit valda. 

§ 7 Allmän omröstning 

Moment 1 
Styrelsen för arbetarekommunen kan i viss fråga låta företa allmän omröstning bland 
partimedlemmarna i arbetarekommunen. Sådan omröstning ska vara rådgivande. 

Moment 2 
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för allmän omröstning fattas av 

medlemsmöte respektive representantskapsmöte. 

Moment 3 
Regler för omröstningens genomförande fastställs av arbetarekommunens styrelse. 

§ 8 Revision 

Moment 1 
Tre revisorer och tre suppleanter väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna inkallas vid 

förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
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Moment 2 
Till arbetarekommunens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet. 

§ 9 Allmänna val och kommunala frågor 
För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda och 
partiorganisationerna samt behandling av landstings- och primärkommunala frågor 

gäller partiets "Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val och val inom 
Svenska kyrkan", "Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag", "Regler för 
samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationerna" och "Regler för 

behandling av landstings- och primärkommunala frågor". 

§ 10 Allmänna bestämmelser 

Moment 1 
Arbetarekommun kan inte läggas ner utan distriktsstyrelsens godkännande. Om 
arbetarekommun läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla partidistriktet 

Moment 2 
Tilläggsstadgar för arbetarekommun kan antas vid arbetarekommuns årsmöte. 
Sådana stadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar. 

Moment 3 
Grundstadgarna kan endast ändras eller upphävas av ordinarie partikongress. 

Arbetarekommun kan hos partistyrelsen ansöka om dispens från dessa stadgar. 

Kapitel 5 Grundstadgar för 
socialdemokratiska föreningar och klubbar 

§ 1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift 
Den socialdemokratiska föreningen ansvarar för 

• opinionsbildning för partiet, dess ideer och politik 

• utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna 

• medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter 

• utveckling av medlemskapets värde 
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,., 
Socialdemokraterna 

Båstads Arbetarekommun 

Protokoll fört vid årsmöte med Båstads Arbetarekommun 

Tid: Onsdagen den 30 mars 2016 
Plats: Trafikverkets lokaler i Förslöv 
Närvarande: 11 medlemmar 

§ 1 Årsmötet öppnas 
Ordföranden Göran Klang öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett speci
ellt välkomn1en riktade han till kvällens gäst ordförande i LO-distriktet Magnus 
Alm 

§ 2 Godkännande av kallelse 
Kallelsen som skickats till alla medlemmar med brev samt annonserats godkän
des av mötet 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen som varit utsänd fastställdes av årsmötet. 

§ 4 Val av årsmötesfunktionärer 
a) till ordförande för årsmötet valdes Magnus Alm 
b) till seheterare för årsmötet valdes Ann-Margret Kjellberg 
c) till justerare och rösträknare valdes Ingrid Zäther och Håkan Philipsson 

§ 5 Styrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelser 
Styrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelser godkändes av års
mötet. 

§ 6 Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport som varit utsänd och som presenterade av Göran Klang god
kändes av årsmötet 

§ 7 Revisionsberättelse 

§9 

§ 10 

Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ingrid Zäther och lades till handling
arna 

Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201 5 

Antal ledamöter 
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter 
Val 
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§ 10 Val 
Följande val förrättades av årsmötet: 
a) Ordförande 
b) 3 ledamöter i styrelsen 

kvarstående 

c) Revisorer, 1 år 

d) Revisorssuppleanter, 1 år 

e) Valberedning 

§11 Förslag från medlemmar 

omval 2 år 
omval 2 år 

Göran Klang 
Am1e Kjellberg 
Jessica Andersson 
Mikael J al ris 
Ingela Stefansson 
Nicklas Svanberg 
Thomas Nerd 
Roar Onsö 

Ingrid Zäther 
Katarina Krag 
Ann-Marie Bertilsson 
Laila Jönsson 
Jan Ekelund, sammankall. 
16 

Inga förslag har inkommit från medlemmarna 

§ 12 Budget 
Årsmötet fastställde kassörens budgetförslag för 2016 enligt bilaga. 

§ 13 Verksamhetsplan för 2016 
Verksamhets plan för 2016 godkändes av årsmötet med ändring att klocktider för 
mötena skall shivas in 

§ 14 Avslutning 
Magnus Alm avslutade mötet och överlämnade klubban till ordföranden Göran 
Klang. 

§ 15 Avtackning 
Två styrelseledamöter har lämnat styrelsen. Jan Ahlgren och Daniel Löfblad. 
Ordföranden riktade ett st011 tack till dem 

§ 16 Avslutning 
Årsmötet avslutade med ett anförande av Magnus Alm med efterföljande dis
kussion 

(J;;e 
Anne Kjel erg 

~:V:iJJ~~ 
Håkan Philipsson r 
Justerare 
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2016-03-30 

Revisionsberättelse 

Vi har granskat styrelseprotokoll och verifikationer utan att hitta 

något att anmärka på. 

Vi tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna. 

året. 

Förslöv som ovan 

·~k2:,+l- ~-- ö c<_: -;;_,~ -'-

Ingrid Zäther Roar Onsö 
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,., 
Socialdemokraterna 

Båstads Arbetarekommun 

Protokoll fört vid möte med styrelsen Båstads Arbetarekommun 

Tid: 
Plats: 
Närvarande: 

§ 1 

§2 

§3 

Öppnande 

Onsdagen 31 mars 2016 
Trafikverkets lokaler Förslöv 
Göran Klang, Ingela Stefansson, Jessica Andersson, Nicklas Svan
berg och Anne Kjellberg 

Ordföranden Göran Klang öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Konstituering 
Styrelsen beslutade att göra följande val: 

Konstituering 
Styrelsen beslutade att göra följande val : 
Vice ordförande: Mikael Jalris 
Sekreterare: Anne Kjellberg 
Fackligt ledare: Nicklas Svanberg 
Studieorganisatör: Styrelsen 

Firmatecknare 
Styrelsen beslöt att utse följande firmatecknare för föreningen 
Göran Klang 53 1104-43 73 
Alme Kjellberg 460708-3500 
Thomas Nerd 500506-4331 
Firmateclmarna tecknar firma var för sig 

§ 6 Uppvaktning 
Styrelsen beslutade att uppvakta avgående styrelseledamöterna Jan Ahlgren med 
en blomstercheck på 300 kr och Daniel Löfblad blomstercheck på 100 k 

Båstad den 30 mars 2016 

~~ ldL'W\) 
Göran Klang 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 193  Dnr KS 001151/2016 - 901 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sin sammanträdesplanering för 2017. I 

beslutet hanteras även tiderna för kommunstyrelsen, med arbetsutskott, för att 
dessa bereder ärenden till kommunfullmäktige.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2016-09-20.     
 
Förvaltningens förslag 1. Anta föreslagen sammanträdesplan för 2017. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Anta föreslagen sammanträdesplan för 2017.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160920\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 
Datum: 2016-09-20 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001151/2016 – 901 
Till: Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunfullmäktiges presidium, ledningsgruppen, kommunkansli, kommunstyrelsen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
  
 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, ledningsgruppen, kommunkansli 
 
 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kom-
munstyrelsens arbetsutskott 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att besluta om sin sammanträdesplanering för 2017. I beslutet  
hanteras även tiderna för kommunstyrelsen, med arbetsutskott, för att dessa bereder ärenden 
till kommunfullmäktige.  
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige ska som regel kallas till sammanträde tio gånger per år, på den fjärde 
onsdagen i månaden. När det föreligger förhinder, exempelvis helgdagar, föreslår kommun-
fullmäktiges presidium lämpligare sammanträdesdagar. 2017-års sammanträdesplanering har 
tagit hänsyn till helgdagar, lov och andra högtider, för samtliga tre politiska organ för att skapa 
en smidig beredningsprocess.  
 
Sammanträden äger rum på onsdagar om annat ej anges nedan: 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
- 2017-01-11 2017-01-25 
2017-01-18 2017-02-01 2017-02-15 
2017-03-01 2017-03-15 2017-03-29 
2017-03-22 2017-04-05 2017-04-19 
2017-04-18 (tis) 2017-05-03 2017-05-17 
2017-05-23 (tis) 2017-06-07 2017-06-21 
2017-07-19 - - 
2017-08-23 2017-09-06 2017-09-20 
2017-09-19 (tis) 2017-10-04 2017-10-18 
2017-10-25 2017-11-08 2017-11-22 
2017-11-21 (tis) 2017-12-06 2017-12-20 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anta föreslagen sammanträdesplan för 2017.  
 
 
 
Båstad 2016-09-20 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 197 

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-28 

Dnr KS 001184/2016 - 200 

Nytt ärende: Hyreslägenheter i Grevie 

Sida 

35 av 35 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se bilaga på nästkommande sida) gällande hyreslägenheter i 
Grevie väcks på sammanträdet av Gösta Gebauer (C). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas och återkommer på kommunstyrelsens nästakornmande 
sammanträde 2016-10-12. 

]usternncles si naturer Utclra sbes rkande 
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I 

Centerpartiet Båstad 

I I 
l 
' ' I 

Hyreslägenheter i Grevie 

f . 

I . I 
. I 

BÅSTADS f<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kontakter med fastighetsförmedlingsbranschen har gett kunskaper om hur boenderotation bör 

fungera för ett samhälle i utveckling. Vi har också insikter i att boenderotation ger även mindre byar 

av Grevies karaktär möjligheter. 

Enligt vår uppfattning finns idag medborgare som vill flytta från sina villor in i hyresrätter samtidigt 

som det finns inflyttare och invånare som vill köpa hus i Grevie. 

Vi har fått information om att det redan idag finns mark för byggande av hyreslägenheter vid 

Tvärstigen i Grevie och vill att det undersöks om det stämmer. 

Om det finns mark för byggande av hyreslägenheter i anslutning till befintliga lägenheter i Grevie 

föreslår Centerpartiet att dessa lägenheter byggs med högsta prioritet. 

Centerpartiet Båstad föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till förvaltningen att säkerställa att möjlighet att uppföra hyreslägenheter i Grevie enligt 

ovan, 

att om så är fallet, intressera Båstad hem för byggande i närtid 

I 
: ! 

I I 

I 

I 

\ 
I ' 

• I 

I 
I 

I 

I 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 194  Dnr KS 000942/2016 - 100 

Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se bilaga på nästkommande sida) gällande tillskapandet av en 

tillgänglighetsguide i Båstads kommun väcktes av Gösta Gebauer (C) på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-07-11.     

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Ärendet avslutas.  

 
 2. Förslag om tillgänglighetsguide överlämnas till Båstad Turism & Näringsliv.      
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llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS au§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-07-11 

Dnr KS 000942/2016-100 

Sida 

17 av 17 

Nytt ärende: Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se bilaga på nästkommande sida) gällande tillskapandet av en 
tillgänglighetsguide i Båstads kommun väcks på sammanträdet av Gösta 
Gebauer (C). 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas och återkommer på arbetsutskottets sammanträde 2016-
08-24. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Centerpartiet Båstad 
2016 -07- 1 '1 . 

Dnr ... . .., ......... ..... ............ ...... .... , 
:f 

·· ········· ···· ···· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ·····r······,···· 

Centerpartiet föreslår att Båstad kommun skapar en Tillgänglighetsguide för 

Båstad kommun 

I kulturbygder och i tätorter med äldre bebyggelse finns ofta hinder för människor med olika 

handikapp att ta sig fram. Det kan vara att komma in i kommunala eller andras allmänna lokaler, att 

ta sig in till samhällsservice, butiker, kyrkor mm. 

Syftet med en Tillgänglighetsguide är att ge tillfälle till information innan man upptäcker det på plats. 

Om man har tillgång till guiden kan man planera sina ärenden på ett bättre sätt. 

Båstad kommun har fler boenden för semestervistelse än fastboende, vilket indikerar att många som 

vistas här inte är fastboende, och alltså inte över rimlig tid lär sig tillgängligheten. 

Det finns olika samarbetspartners som kanske kan engageras för att minska kostnaderna för 

framtagande och distribution av Tillgänglighetsguiden. 

Centerpartiet ser ett tydligt behov av information om tillgängligheten till såväl samhällsservice som 

kommersiell service. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen 

Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, 

för produktion och distribution av Tillgänglighetsguide med ovanstående inriktning. 

Att som tidplan gäller att Tillgänglighetsguiden ska vara distribuerad april 2017. 

i I 
I I 

I J 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-10-05 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2016-10-05.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.  
 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad 2016-10-05 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 5 oktober 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

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

2016-08-30 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
Information på   
KS 2014-03-12. 
 
Information på KS au 2015-
02-25. 
 
Information på KS au 2016-
05-25. 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene-
mangstid för 2015 (Utred-
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för 
evenemang) 

001974/ 
2014 

Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska 
vara klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3/2015 för att 
kunna gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärende kommer till KS au 
oktober/KS november 
2015. 
 
Till KS för beslut 160413. 
 
Återkoppling till KS au i ok-
tober 2016. 

Våren 
2016. 
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§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att ta fram ett nytt avtalsförslag med Sydvatten. 

Teknik- och 
service 

Muntlig information från 
Representanter från Sydvat-
ten på KS au 160120. 
 
Informationspunkt på KS 
160907. 

Hösten 
2016. 

§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Osäkert. 

§ 27, KS 2016-02-03 
Evenemangstid 2016 

001341/ 
2015 och 
001135/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 2016-02-03 i uppdrag att revidera Lokala ord-
ningsföreskrifter, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads 
kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats i Båstads kommun i vilka 
begreppet ”evenemangstid” används. 
 

Teknik- och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Bordlades på KS au 160828, 
åter till au 161026 

Till KS för 
beslut hös-
ten 2016. 

§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik- och 
service 

Policy antagen på KF 160525. Till KS i 
maj 2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingsplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 
 
 

HR chefen HR-avdelningen arbetar med 
att samordna jämställdhets-
arbetet (CEMR-
deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommunens 
chefsutvecklingsprogram 
samt nya målstruktur.  
 
Anna Höckert och Marianne 
Malm informerade KS 2014-
12-03 om detta. 
 
Information KS 
2015-06-10. 
 
Informationspunkt på KS 
2016-04-13. 

Löpande 
arbete 
pågår. 
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§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

000582/ 
2015 

En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
ningen ska göras av en utomstående konsult. 
 
Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

Pågår. 
 
Utredning klar. Ärendet bord-
lades på KS 160309. Åter till 
KS 160413. 
  
 

Våren 
2016. 
 
Uppfölj-
ning april 
2017. 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. 
(Tomtpriser – Heden) – 
uppdrag till förvaltningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna. 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 
 
Information hållen på KS au 
160824. Ärendet åter till KS 
au för beslut 160928, KS 
161012 och KF 161026. 

Hösten 
2016. 

Tomtpriser – Östra Karup 
6:7 

001149/ 
2016 

Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter 
till dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Östra 
Karup 6:7 kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter 
kommunen kommer att erbjuda. 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 
 
Uppe på KS au 160928. Till 
KS 161012 och KF 161026. 

Hösten 
2016. 

Översyn av regelverk för 
intern representation 

 Förvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av regelverk för intern 
representation. 
 
Regelverket fastställd av Båstads kommuns ledningsgrupp 160712. 

Kommunled-
ningskontoret 

Skriftlig information utdelad 
på KS au 160711.  

Hösten 
2016. 
 
Regelverk 
klart. 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Till KS au 161026 och KS 
161109. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 
 
 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
november 
2016. 
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§ 30, KS 2016-02-03 
Integrationsplan för Bå-
stads kommun 
 

000189/ 
2016 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrations-
plan samt en plan för utvärdering av integration i kommunen. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Förmodligen till KS au för 
beslut 161026. 

Hösten 
2016. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

000781/ 
2014 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avvaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert. 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

001467/ 
2015 

Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppdragsbeskrivning anta-
gen på KS 160113. 
 
Beslut om samråd hösten 
2016. 

Uppdrags-
beskriv-
ning till KS 
160113. 
 
 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

000496/ 
2015 

Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut från KS 2015-11-18 att 
inriktningsdokumentet för 
Båstads tätort ställs ut för 
samråd med allmänheten 
fram till 2016-02-29. 

Våren 
2016. 
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övrigt.  
Till KS för beslut om anta-
gande 160608, eventuellt 
vidare till fullmäktige 
160622. 
 
Inriktningsdokumentet anta-
get av fullmäktige 160622. 

§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

§ 227, KS 2015-11-18 
Grönstråk Malenskogen – 
Skummeslövsstrands na-
turreservat 

1468/15 Kommunens tjänstemän ges i uppdrag att utreda placering, finansiering och 
utförande av ett grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skum-
meslövsstrands Naturreservat. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Genomförande pågår. 

Våren 
2016. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2019-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. 

Samhällsbygg-
nad/ Teknik- 
och service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärendet uppe på VN 160905 
där förvaltningen fick i upp-
drag att återkomma med 
förslag på lokalisering. 

Ärendet till 
KS den 12 
oktober 
2016. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 

Våren 
2016. 
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