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Kommunfullmäktige 

Ledamot 
(BP) Bo Wendt 

(M) Kerstin Gustafsson 

(BP) Eddie Grankvist 

(S) Ingela Stefansson 

E~Qj AaH GhFist:iH IHgem aH 

(C) Stefan Olsson 

(BP) Helena Stridh 

(M) Christer de la Motte 

(L) Thomas Andersson 

(BP) James Johnson 

(S) Adem Qerimaj 

ESB3 EzireliH 6räfiHeF 

(C) Uno Johansson 

(--)Jonas Persson Follin 

(BP) Kjell Andersson 

(BP) Hans Grönqvist 

EMPl Katai:iaa +oi:emalm 

EM3 '.feHy h1ztFsseH 

(BP) Marie-Louise Nilsson 

E~3 GeFaH KlaHg 

(SD) Inge Sanden 

(C) Sonia Larsson 

(L) Mats Lundberg 

(BP) Inge Henriksson 

DELSUMMA: 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2016-11-23 

Omröstningar 
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va ro 
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2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

221 221 221 224 229 229 229 224 224 
Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Daniel Olofsson ../ IX] D D lXJ D D lXJ D D 
(BP) Lars Fagerberg ../ D lXJ D D IX] D IX] D D 
(S) Ingrid Zäther ../ D D [X] D 00 D lXJ D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ../ n IXl D n IX] l=1 rx1 n [J 
(SD) Jonatan Andersson ../ D IXJ D D rxJ D D 00 D 
fM1 Ela:es SttHEl:iH Ann Elofson (M) ../ IXl n IJ [ZJ D D lXJ D D 
(C) Ib Nilsson ../ n n IX] fXl n n fXl n n 
(BP) Karin Schmidt ../ CJ fXJ n D 00 n fX] 0 LJ 
Egp3 RelaREl NelseR Kerstin Johansson (BP) ../ Cl 00 D D rxJ D [X] D D 
(M) Johan 0. Swanstein ../ [X] n D [X] '-J n lXJ D 0 
(MP) Mårten Sterner ../ [ZJ Cl D [X] n [l IBJ n D 
(SD) lngegerd Nilsson ../ n 00 D n !Xl [l D [X] D 
fb3 Sv'eH 81ef: BeHgt:sseH Catarina Fryland (L) ../ n n fXl [X] n D lXJ Cl n 
(C) Ebba Krumlinde ../ D D [ZJ [Xl D D lXJ D n 
(M) Susanna Heiskanen ../ fX] n ~ lXJ n D IX] n D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ../ n n rxJ n IXl n IXl n n 
(BP) Håkan Mörnstad ../ D fXJ 0 D n [X] rXJ n D 
TOT ALSUMMA: 0 9 19 13 16 23 2 35 5 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

KF § 216 Dnr KS 000047 /2016 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 217 Dnr KS 000050 /2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 218 Dnr KS 000051/2016 - 900 
Informationsärenden 

KF § 219 
Delgivningar 

KF § 220 
Beslutslogg 

DnrKS000048/2016-900 

Dnr KS 000049/2016 - 900 

KF § 221 Dnr KS 000632/2016 - 906 
Revidering av budget 2017 och plan 2018-2021 

KF § 222 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Delårsrapport 2016 

KF § 223 Dnr KS 000941/2015 - 700 
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne 

KF § 224 Dnr KS 001261/2016 - 905 
Förslag till taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

KF § 225 Dnr KS 001135/2016 - 900 
Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

KF § 226 Dnr KS 000715/2016 - 600 
Svar på motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

KF § 227 Dnr KS 000368/2016 - 350 
Svar på motion - Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under högsäsong 

KF § 228 Dnr KS 001179 /2015 - 900 

Sida 

2 av27 

Svar på motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen och skyltning av konst i 
offentlig miljö 

KF § 229 Dnr KS 001290/2015 - 905 
Svar på motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov 

KF § 230 Dnr KS 000654/2016 - 100 
Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser /sociala mötesplatser i Förslöv 

KF § 231 Dnr KS 000219 /2016 - 350 
Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser /sociala mötesplatser i Förslöv 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

J;& . 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

KF § 232 Dnr KS 001300/2016 - 380 
Svar på interpellation från Christer de la Matte (M) - Kommunens lekplatser 

KF § 233 Dnr KS 001328/2016 - 100 
Väckt motion - Byggnation av billiga boenden 

KF § 234 Dnr KS 001280/2016 - 700 
Väckt motion - Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017 

KF § 235 Dnr KS 001348/2016 - 900 
Interpellation från Christer de la Matte (M) - kommunfullmäktiges program 

justerandes si naturer 

Sida 

3 av27 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

Dnr KS 000047 /2016 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av27 

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 Kerstin Gustafsson (M) och Eddie Grankvist (BP) som 
justeringspersoner. 

2. Utse Ingela Stefansson (S) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-11-30 klockan 15.00 på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 5 av27 

KF § 217 Dnr KS 000050/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut 

Under ärendet informerar ordförande om att Tony Ivarsson (M) ej är 
närvarande, varvid hans interpellationsärende hänskjuts till nästa 
sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Interpellation från Tony Ivarsson (M) om dubbelbeläggning på vårdboende 
utgår till nästa sammanträde. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 218 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

Dnr KS 000051/2016 - 900 

I nformationsärenden 

Sida 

6 av27 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2016-11-23 föreligger följande informationsärenden: 
- Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
- Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 
- Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
- Helena Stridh (BP) informerar om utbildningsnämnden. 
- James Johnson (BP) informerar om myndighetsnämnden. 
- Sten Wahlgren (M) informerar om kommunrevisionen och delgivna 
granskningsrapporter. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Hans Grönkvist (BP) informerar om tillfällig beredning för översiktsplanen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 7 av 27 

KF § 219 Dnr KS 000048/2016 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

- Granskningsrapport om ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. 
- Granskningsrapport om kommunstyrelsens verksamheter inom teknik och 
service. 
- Granskningsrapport om kommunstyrelsens tillsyn över enskilda avlopp. 
- Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Rosberg (L). 
- Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Benkt Ragnarsson (M). 
- Ny ersättare efter Filip Andersson (SD). 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Tomas Andersson (L), Bo Wendt (BP) och 
Hans Grönkvist (BP). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 220 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2016-11-23 

Dnr KS 000049/2016 - 900 

Sida 

8 av27 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de 
fattade fullmäktigebeslut som ska verkställas, har bordlagts eller 
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2016-11-15 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 15 november 2016 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅS ADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 9 av27 

KF § 221 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Revidering av budget 2017 och plan 2018-2021 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer 
under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan 
information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan 
också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, 
hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för 
resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller 
effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra 
politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför 
budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

Föredragande: 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 
omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Christer de la Matte (M), Ingela 
Stefansson (S), Sonia Larsson (C), Tomas Andersson (L), Kerstin Gustafsson 
(M), Jonas Persson Folio(-), Hans Grönkvist (BP) och Eddie Grankvist (BP). 

Bjärepartiets förslag till revidering av budget 2017 och plan 2018-2021. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att 
vård- och omsorgsnämnden, under 2017, beviljas ett ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd om 870 tkr i syfte att fortsätta arbetet med att bygga 
upp en verksamhet baserad på frivilliga och intresseföreningar. 

Christer de la Matte (M) med bifall av Kerstin Gustafsson (M): yrkar på att 
anslaget till anhörigverksamhet (870 tkr) skall ligga i Vård- och 
omsorgsnämndens budget för 2017 och plan för 2018 och 2019. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 10 av 27 

KF § 221 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Revidering av budget 2017 och plan 2018-2021 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Efter framställd 
proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Därefter ställer ordförande proposition på Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande och 
Christer de la Mattes (M) m.fl. tilläggsyrkande. Efter framställd proposition 
finner ordförande att Christer de la Mattes (M) tilläggsyrkande har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Christer de la Mattes (M) m.fl. tilläggsyrkande röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 9 Ja- och 19 Nej-röster samt 13 avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande bifallits (punkt 4 i beslutet). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål 
och servicedeklarationer godkänns. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

3. Resultatet för 2017 budgeteras till 14,9 mkr. Resultaten för 2018 och 2019 
planeras uppgå till 7,0 mkr respektive -26,0 mkr. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beviljas under 2017 ett ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd om 870 tkr i syfte att fortsätta arbetet med att 
bygga upp en verksamhet baserad på frivilliga och intresseföreningar 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 11av27 

KF § 221 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Revidering av budget 2017 och plan 2018-2021 

5. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i 
tkr: 
Kommunfullmäktige -1918 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola -166 754 
Skolpeng, gymnasium -42 909 
Hemvårdspeng -50 468 
Boendepeng -58 080 
Valnämnden -113 
Överförmyndare -927 
Kommunrevisionen -845 
Myndighetsnämnd -3 248 
Kommunstyrelsen -145 916 
Utbildningsnämnd -113 043 
Vård- och omsorgsnämnd -108 298 
Medel för löneökningar 2017 om 9 800 tkr har avsatts på centralt konto och 
fördelas i anslagen efter avslutad lönerevision. 

6. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 176 743 tkr för 2017 och 
203 569 tkr för 2018samt143 405 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Med anledning 
av de stora investerings behoven 2017-2019 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2017 till 53 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 38 
procent. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2017 med totalt 120 mkr. 

8. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Reservation 

2016-11-23 12 av 27 

KF § 221 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Revidering av budget 2017 och plan 2018-2021 

10.Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel. 

11. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 200 tkr. 

12. Budgeten för 2017 och plan för 2018-2021 godkänns i sin helhet.. 

Socialdemokraterna och Moderaterna lämnar protokollsanteckning (bilaga 1 
och 2). 

j usterandes si naturer U tdra s bes rkande 



Protokollsanteckning: 

Som tidigare kommer vi inte att sätta käppar i hjulet för Bjärepartiets budget, 
med undantag då elen innehåller påtagliga orättvisor eller felaktigheter. Det kan 
man inte säga att de nu föreslagna tilläggen till fullmäktigebeslutet i juni gör. Vi 
kommer dätför inte att lägga något motförslag. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni, då oppositionen drev igenom 
ändringar i Bjärepartiets budgetförslag, är ett tydligt bevis på att inget parti 
framöver kan lägga en egen budget och förvänta sig få stöd fullt ut för denna. 
Det krävs mer av samarbete och lyhördhet i framtiden för Bjäres bästa. 

Vi salmar åtgärdsförslag från kommunledningen som visar på hur de stora 
underskotten i flerårsbudgeten ska åtgärdas. Vi uppmaiiar därför 
kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag till åtgärder som långsiktigt 
tryggar kommunens ekonomi. 

/11t; elf. Jt;t__ 
lng{Ia Stefansson 

1 



Revidering av budget 
Moderaterna 

Investering för Landsbygdsstrategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska följa beslutad 

plan för investering gällande kommunal anslutning inom 5 år. 

Bjäreparatiets budgetförslag är 

Öllövsstrand år 2019 
Ängalag år 2020 

Lyavägen/terrass år 2019 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-31 
Handläggare: Johan Linden 
Dnr: KS 000632/2016 - 906 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budget 2017, plan 2018-2021 

Bjärepartiets förslag till reviderad Budget 2017 och plan 2018-2021 

Bakgrund 

1 (3) 

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med no
vember månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skattepro
gnoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hem
tjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för resursfördelningssystem. 
Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbe
slutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till 
varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats och en ökad befolkning på 75 
invånare jämfört med l:a november 2015. 

Preliminära löneökningar är beräknade utifrån SKL:s prognos för timlöneökningarnas utveckl
ing. Dessa uppgår 2017 till 2,8 %, 2018 till 3,1%samt2019-2021till3,4 %. Medel för löneök
ningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2017 uppgår till 
1,8 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 



De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån uppgår enligt förslaget till: 

tkr 
Kommunfullmäktige 

- varav skolpeng, barnoms.jgrundsk. 
- varav skolpeng, gymnasium 
- varav hemvårdspeng 
- varav boendepeng 

Valnämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Myndighetsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Utbildnings nämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Summa 

-1918 
-166 754 

-42 909 
-50 468 
-58 080 

-113 
-927 
-845 

-3 248 
-145 916 
-113 043 
-107 428 
-691649 

2 (3) 

Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2017 uppgår till 14, 9 mkr. Re
sultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 7,0 mkr respektive -26,0 mkr. Detta motsvarar 
för 2017 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2018 och 
2019 motsvarar resultaten 0,9 % samt -3,4 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över 
planperioden 2017-2019 uppgår resultaten till -0,2 % av skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår enligt förslaget till 118 003 tkr för 2017 och 140 650 tkr för 2018 samt 
117 945 tkr för 2019. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 67 950 tkr för 2017 och 84 029 tkr för 2018 samt 54 760 tkr för 2019. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2017 inkomster om sammantaget 4 110 tkr 
uppstå. För 2018 inkomster om 21110 tkr och för 2019 inkomster om 29 300 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2017 uppgå till ca 53 procent, under 2018 till 40 pro
cent och under för 2019 till 21 procent. 

Nyupplåningen under 2017 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
117 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till drygt 17 mkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål, finansiella mål och servicedekla
rationer godkänns. 

2. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

3. Resultatet för 2017 budgeteras till 14,9 mkr. 
Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 7,0 mkr respektive -26,0 mkr. 



4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: 

Kommunfullmäktige 
Skolpeng, barnomsorg/grundskola 
Skolpeng, gymnasium 
Hemvårdspeng 
Boendepeng 
Valnämnden 
Överförmyndare 
Kommunrevisionen 
Myndighets nämnd 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

-1918 
-166 754 

-42 909 
-50 468 
-58 080 

-113 
-927 
-845 

-3 248 
-145 916 
-113 043 
-107 428 

3 (3) 

Medel för löneökningar 2017 om 9 800 tkr har avsatts på centralt konto och fördelas i ansla
gen efter avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av 
statlig infrastruktur uppgår till 181 843 tkr för 2017 och 203 569 tkr för 2018 samt 143 405 
tkr för 2019. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheter
na. 

Med anledning av de stora investerings behoven 2017-2019 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2017 till 53 procent samt över hela planperioden 2017-2019 till ca 38 
procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017 med totalt 
120 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2017. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kort
fristiga lån. 

9. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka 
kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart kom
munfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 

10. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett anslag till kom
munstyrelsens förfogande som uppgår till 2 200 tkr. 

11. Budgeten för 2017 och plan för 2018-2021 godkänns i sin helhet. 

Båstad 2016-10-31 

Johan Linden 
Ekonomichef 

l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 13 av 27 

KF § 222 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Delårsrapport 2016 (Bordlagt ärende) 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har genom beslut 2 016-10-12 godkänt delårsrapporten, 
lämnat uppdrag till förvaltning och kommunalråd. Delårsrapporten delges även 
kommunfullmäktige. 

Föredragande: 

Yttrande 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att låta delgivningen ske genom 
separat ärende i kommunfullmäktige 2016-10-26. 

Vid kommunfullmäktige 2016-10-26 beslutades att ärendet skulle bordläggas 
för att ge ledamöterna tid att gå igenom delårsrapporten, samt att få en 
föredragning av förvaltningen. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M) och Ebba 
Krumlinde (C) . 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga delårsrapporten till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-16 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001096/2015 - 906 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport 2016-10-09 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-10-12 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-26 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-04 
Skrivelse om justerade uppgifter daterad 2016-10-19 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 

Delårsrapport 2016 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunstyrelsen har genom beslut 2016-10-12 godkänt delårsrapporten, lämnat uppdrag till 
förvaltning och kommunalråd. Delårsrapporten delges även kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att låta delgivningen ske genom separat ärende i 
kommunfullmäktige 2016-10-26. 

Vid kommunfullmäktige 2016-10-26 beslutades att ärendet skulle bordläggas för att ge leda
möterna tid att gå igenom delårsrapporten, samt att få en föredragning av förvaltningen. 

Förslag till beslut 
Lägga delårsrapporten till handlingarna. 

Båstad 2016-11-16 

Olof Nilsson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

161025\fel! talet kan inte repre 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 14 av 27 

KF § 223 Dnr KS 000941/2015 - 700 

Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne 

Beskrivning av ärendet Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt den 26 februari 2016 
att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och 
rekommendera kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att 
också Regionfullmäktige gör detsamma. Region Skånes Regionfullmäktige 
antog avtalet den 26 april 2016. Avtalet har nu skickats ut till samtliga 
kommuner för ställningstagande. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att skriftlig redogörelse av 
nytt sjukvårdsavtal ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
Skåne. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10. 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorg. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun ställer sig bakom avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får tillsammans med kommunchefen i 
uppdrag att underteckna avtalet. 

I\ 
justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Datum: 2016-09-30 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000069/2015-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Region Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt den 26 februari 2016 att ställa sig 
bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommendera kommunerna att 
politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma. 

Aktuellt 
Region Skånes Regionfullmäktige antog avtalet den 26 april 2016. Avtalet har nu skickats 
ut till samtliga kommuner för ställningstagande. 

Förslagtill beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun ställer sig bakom avtalet om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

2. Kommunfullmäktiges ordförande får tillsammans med kommunchefen i uppdrag 
att underteclma avtalet. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson 
Sas, Vård och omsorg 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

1 (1) 
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Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne 

Beskrivning av ärendet Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt den 26 februari 2016 
att ställa sig bakom förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och 
rekommendera kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning 
att också Regionfullmäktige gör detsamma. Region Skånes Regionfullmäktige 
antog avtalet den 26 april 2016. Avtalet har nu skickats ut till samtliga 
kommuner för ställningstagande. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Ulf Jiewertz (M), Gösta Sandgren (M), Ingrid Edgarsdotter (KD), Irene 
Ebbesson (S), Olle Larsson (L), Sonia Larsson (C) och Ingegerd Nilsson (SD): 
Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Båstads kommun ställer sig bakom avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

2. Kommunfullmäktiges ordförande får tillsammans med kommunchefen i 
uppdrag att underteckna avtalet. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 

4 -



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 15 av 27 

KF § 224 Dnr KS 001261/2016 - 905 

Förslag till taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5 som 
innebär att maxtaxan höjs från 1 772 kr per månad till 1 991 kr. Maxtaxan är ett 
högkostnadsskydd som beslutas av Riksdagen och är lika i hela landet. Beslutet 
om maxtaxan tas separat av kommunfullmäktige i Båstads kommun under 
hösten 2016. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

För vård- och omsorgsinsatser i Båstads kommun tas en avgift ut. Avgifterna 
regleras i Socialtjänstlagen och baseras på pris bas beloppet. Pris basbeloppet 
fastställs av Regeringen och justeras varje år. Det pågår även ett arbete med att 
ta fram ett vägledningsdokument som avser avgiftshandläggning inom Vård 
och omsorg. Planen är att ärendet kommer att behandlas på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2016. 

Vid kommunstyrelsen framkom önskemål om att sänkningens budgetpåverkan 
redovisas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att det 
underlaget ska skickas med till kommunfullmäktige. Underlaget presenterades 
skriftligen för kommunfullmäktige före sammanträdet. 

Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom vård och omsorg. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-10-10. 
Tjänsteskrivelse från vård och omsorg 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta nya taxor och avgifter inom Vård och omsorg från och med den 1 
januari 2017. 

2. Avgiften förtrygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

' KooiJ1 ~~ 
I --

./ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-03 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000109/2016-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg, Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till nya avgifter från och med den 1 januari 2017 

Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg. 

Bakgrund 

1 (1) 

Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap. § 5 som innebär att maxtaxan 
höjs från 1 772 kr per månad till 1 991 kr. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som beslutas av 
Riksdagen och är lika i hela landet. Beslutet om maxtaxan tas separat av kommunfullmäktige i 
Båstads kommun under hösten 2016. 

För vård- och omsorgsinsatser i Båstads kommun tas en avgift ut. Avgifterna regleras i Social
tjänstlagen och baseras på pris bas beloppet. Prisbasbeloppet fastställs av Regeringen och 
justeras varje år. 

Aktuellt 
Det pågår även ett arbete med att ta fram ett vägledningsdokument som avser avgifts
handläggning inom Vård och omsorg. Planen är att ärendet kommer att behandlas på 
vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2016. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om nya taxor och avgifter inom 
Vård och omsorg från och med den 1januari2017. 

Båstad enligt ovan 

Magnus Ohlsson 
Myndighetschef 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Förslag till nya taxor och avgifter 2017 inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5 som 
innebär att maxtaxan höjs från 1 772 kr per månad till 1 991 kr. Maxtaxan är 
ett högkostnadsskydd som beslutas av Riksdagen och är lika i hela landet. 
Beslutet om maxtaxan tas separat av kommunfullmäktige i Båstads kommun 
under hösten 2016. 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

För vård- och omsorgsinsatser i Båstads kommun tas en avgift ut. Avgifterna 
regleras i Socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 
fastställs av Regeringen och justeras varje år. Det pågår även ett arbete med att 
ta fram ett väglednings dokument som avser avgiftshandläggning inom Vård 
och omsorg. Planen är att ärendet kommer att behandlas på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl, avgiftshandläggare Ida Gunnarsson och 
ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Eddie Grankvist (BP) och Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag, med 
följande ändring: Avgiften för trygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om nya taxor och avgifter inom 
Vård och omsorg från och med den 1 januari 2017. 

2. Avgiften för trygghetslarm sänks från 318 kr till 275 kr. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 16 av 27 

KF § 225 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS ( dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet "Evenemangstid" 
utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård 
Skrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård och kanslichef Catharina Elofsson 

Yrkanden Bo Wendt (BP): För att förtydliga beslutsformuleringen ängringar i enlighet 
med bilagd skrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård kanslichef Catharina 
Elofsson.: 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) ändringsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Bo Wendts (BP) ändringsyrkande 
har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 -
15/8. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 

KF § 225 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Forts. Ändring i lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun 

17 av 27 

2. I§ 16 allmänna lokala ordningsföreskrifter delas paragrafen upp i a och b. I 
16b §tillåts ridning och cykling utanför badsäsongen på ständer som ej 
ligger inom naturreservat enligt text nedan: 

§ 16a Motorfordonstrafik utanför anvisade leder eller områden på 
nedanstående allmänna platser är förbjudet Undantag kan ges av 
polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom naturreservat gäller 
särskilda reservatsföreskrifter. 

- Idrotts och sportanläggningar 

- Begravningsplatser 

- Allmänna badplatser 

- Klitter och dynområden 

Förbud mot motorfordon enligt §16a gäller ej polisfordon, räddningsfordon 
eller kommunens arbetsfordon. 

§16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på 

nedanstående allmänna platser är förbjudet. Undantag kan ges av 
polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom naturreservat gäller 
särskilda reservatsföreskrifter. 

- Idrotts och sportanläggningar 

- Begravningsplatser 

-Allmänna badplatser under badsäsong (15/4-15/10) 

- Klitter och dynområden. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen och fysisk skyltning på stränderna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



I samband med att länsstyrelsen uppmärksammat att kommunen är på väg att göra 
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna görs nedanstående förtydligande av 
beslutsforumleringen. Sakfrågan i sig är inte ändrad. 

1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
gällande torghandel byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 -
15/8. 

2. I§ 16 allmänna lokala ordningsföreskrifter delas paragrafen upp i a och b. I 16b § 
tillåts ridning och cykling utanför badsäsongen på ständer som ej ligger inom 
naturreservat enligt text nedan: 

§ 16a Motorfordonstrafik utanför anvisade leder eller områden på nedanstående 
allmänna platser är förbjudet Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt 
tillstånd. Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 
- Idrotts och sportanläggningar 
- Begravningsplatser 
- Allmänna badplatser 
- Klitter och dynområden 

Förbud mot motorfordon enligt §16a gäller ej polisfordon, räddningsfordon eller 
kommunens arbetsfordon. 

§16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på 
nedanstående allmänna platser är förbjudet. Undantag kan ges av polismyndigheten 
genom särskilt tillstånd. Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter. 
- Idrotts och sportanläggningar 
- Begravningsplatser 
-Allmänna badplatser under badsäsong (15/4-15/10) 
- Klitter och dynområden. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand 
regleras så det följer badsäsongen och fysisk skyltning på stränderna. 

Catharina Elofsson och Jenny Hertsgård 
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BASTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-09-14 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 001135/2016 - 900 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik- och service, miljö och hälsa 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Miljö och hälsa 

Tjänsteskrivelse 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 
samt i Lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet "Evenemangstid" utgå i följande 
dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel i 
Båstads kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats. 

Bakgrund 
Eftersom vi gärna ser att det sker evenemang året runt i Båstads kommun ska begreppet 
"Evenemangstid" tas bort. "Evenemangstid" har under många år varit ett begrepp för en viss 
period under sommaren och är kopplat till vissa regler som träder i kraft under just denna 
tidsperiod. När nu ärendet om ändring i lokala ordningsföreskrifter ligger för bordet finns 
ytterligare ett par punkter i föreskrifterna att behandla. Enligt föreskriften är det förbjudet att 
rida och cykla på våra stränder året om, vilket inte stämmer överens med befintlig skyltning 
vid stränderna. Vi skiljer oss också ifrån många andra kommuner som tillåter cykling och 
ridning på badstrand utanför badsäsongen. Det är dock inte fråga om att tillåta ridning eller 
cykling i dynområde och klitter som är ett viktigt erosionsskydd. Även tidsperioden för 
hundförbud på ständerna behöver justeras. 

Aktuellt 
Följande ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna föreslås. 

1. I kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter §15, som reglerar ambulerande 
försäljning, samt i lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel §6 som reglerar 
försäljningstid på torgen utgår begreppet "Evenemangstid" och ersätts med - perioden 
15/6 - 15/8. 

2. § 16 i de lokala ordningsföreskrifterna revideras enligt följande 

§16a: Motorfordonstrafik utanför anvisade leder eller områden på nedanstående 
allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte utfärdat särskilt tillstånd. 

- Idrotts och sportanläggningar 
- Begravningsplatser 
- Allmänna badplatser 

l!&~o et kan inte representeras i angive t fonnat \o 



- Irntter och dynområden 

Förbud mot motorfordon enligt §16a gäller ej polisfordon, räddningsfordon eller 
kommunens arbetsfordon. 

2 (2) 

§16b: Ridning och cykling utanför anvisade leder eller områden på nedanstående 
allmänna platser får inte ske så vida polismyndigheten inte utfärdat särskilt tillstånd. 

- Idrotts och sportanläggningar 
- Begravningsplatser 
-Allmänna badplatser under badsäsong (15/5-15/9) 
- Klitter och dynområden 

3. §20 -Att hund inte får vistas på allmän badplats och intilliggande dyner under tiden 1 
april - 15 september ... 

Datum ändras till 15/5-15 /9 för att följa badsäsongen samt den fysiska skyltningen på 
stränderna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter gällande torghandel 
byts begreppet "Evenemangstid" till perioden 15/6 - 15/8 enligt tjänstemannaförslaget. 

2. § 16 i allmänna lokala ordningsföreskrifter, delas upp så ridning och cykling tillåts på 
ständerna då badsäsong inte råder enligt tjänstemannaförslaget. 

3. § 20 i allmänna lokala ordningsföreskrifter - Datum för hund på strand regleras så det följer 
badsäsongen samt fysisk skyltning på stränderna. 

Båstad 2016-09-14 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 

KF § 226 Dnr KS 000715/2016 - 600 

Svar på motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och 
Fritid 

18 av 27 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har väckt frågan om möjligheterna att bilda utskott alternativt 
nämnd eller annan organisationslösning för politiskt engagemang avseende 
kultur- och fritidsfrågorna. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Centerpartiet menar att kultur, fritid tillsammans med folkhälsofrågor har ett 
samband när det gäller arbetet för folkhälsans betydelse för livskvalitet och 
utveckling inom alla områden. 

Kultur behöver få ett större utrymme och eftersom kommunen har begränsade 
medel behövs kreativa och långsiktiga lösningar ofta i samarbete med 
intresseorganisationer och andra som finner värde i att satsa på kultur. 

Under ärendetyttrar sig Uno Johansson (C), Marianne Mjöberg (BP) och Ingela 
Stefansson (S). 

Motion om inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

Uno Johansson (C): Bifall till motionen. 

Marianne Mjöberg (BP) och Ingela Stefansson (S): Avslag till motionen (bifall 
till kommunstyrelsens förslag). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens avslagförslag och Uno 
Johanssons (C) bifallsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande 
att Uno Johanssons (C) bifallsyrkande har bifallits. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla motionen röstar JA 
Ledamot som vill avslå motionen röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 16 Ja- och 23 Nej-röster och 2 avstår, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås med hänvisning till att budgeterade medel saknas. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-17 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 000715/2016 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildning och arbete 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion frånn Centerpartiet 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Centerpartiet har väckt frågan om möjligheterna att bilda utskott alternativt nämnd eller 
annan organisations lösning för politiskt engagemang avseende kultur- och fritidsfrågorna. 
Centerpartiet menar att kultur, fritid tillsammans med folkhälsofrågor har ett samband när det 
gäller arbetet för folkhälsans betydelse för livskvalitet och utveckling inom alla områden. 

Kultur behöver få ett större utrymme och eftersom kommunen har begränsade medel behövs 
kreativa och långsiktiga lösningar ofta i samarbete med intresseorganisationer och andra som 
finner värde i att satsa på kultur. 

Aktuellt 
Demokratiberedningen väckte ett liknande initiativ sommaren 2016. Kultur- och 
fritidsfrågorna behandlas förnärvarande av kommunstyrelsen och förvaltningens uppfattning 
då och nu är att de styrdokument som finns rörande kultur- och fritidsfrågor tydligt visar på 
vikten av att dessa frågor beaktas och naturligt införlivas i samtliga verksamheter tillsammans 
med övriga folkhälsofrågor. 

Övervägande/framtid 
Frågor som berör kultur, fritid och folkhälsa har starka beröringspunkter och hanteras idag av 
Kommunstyrelsen. Några särskilda medel för en utökad politisk organisation enligt förslaget 
finns inte avsatt i budget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 

Båstad 2016-10-17 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
Bildning och arbete 



CENTERPART ET 
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MOTION 
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li isk e för Kult r c 

Centerpartiet upplever att fokus på kultur- och frit id l<an utvecklas positivt genom att man ökar det 
politiska engagemanget. 

Kultur behöver få ett större utrymme och eftersom kommunen har begränsade medel behövs 
kreat iva och långsiktiga lösningar, ofta i samarbete med intresseorganisationer och andra som finner 
värde i att satsa på kultur. 

Frit id, såsom föreningsliv, folkhälsa mm behöver likaledes folmseras för att få en posit iv utveckling 

Det finns massor av orsaker t ill att satsa på folkhälsa för alla åldrar, all proaktiv verksamhet 
motverkar ökade kostnader i reaktiv vård. 

Centerpartiet sätter stor t illtro t ill folkhälsans betydelse för livskvalitet och utveckling inom alla 
områden. 

Centerpartiet föreslår 

Att möjligheterna till utskott alternativt nämnd, eller annan organisationslösning för polit iskt 
engagemang, utreds 

A\t förslaget ska beredas och framstä llas till kommunfullmäkt ige under oktober 2016. 

Gösta Gebauer 

Gruppledare C Ordförande C 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 227 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

DnrKS000368/2016-350 

Svar på motion -Alternativ lösning för trafiksituationen i 
Båstad tätort under högsäsong 

Sida 

19 av 27 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Moderaterna om alternativa lösningar för 
trafiksituationen i Båstad under högsäsong. Motionärerna föreslår ett antal 
punkter att uppdra till förvaltningen att utreda vidare. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Daniel Olofsson (M), Jonas Persson Follin (--),Hans 
Grönkvist (BP) och Christer de la Matte (M). 

Underlag till beslutet Motion angående genomfartstrafiken i Båstad under högsäsong 
Utdrag ur åtgärdsvalsstudie för väg 115 genom Båstad 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson 

Yrkanden Daniel Olofsson (M) och Jonas Persson Follin (--):Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Hans Grönkvist (BP): Avslag till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans 
Grönkvists (BP) avslagsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande 
att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att 
anlägga en parkeringsplats för evenemangsbesökare öster om Öresjön. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-14 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 000368/2016 - 350 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

'Motion - Genomfartstrafiken i Båstad tätort under högsäsong 
Utdrag ur åtgärdsvalsstudie för väg 115 genom Båstad, KSOOOl 73/2016. 

Samråd har skett med: 

Motion -Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under 
högsäsong 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

En motion har inkommit från Moderaterna om alternativa lösningar för trafiksituationen i Bå
stad under högsäsong. Motionärerna föreslår ett antal punkter att uppdra till förvaltningen att 
utreda vidare. 

Aktuellt 
I åtgärdsvalsstudien för väg 115 genom Båstad som avslutades i februari 2016 är rekommen
derade åtgärder definierade. Förvaltningen anser att förslagspunkterna 2 och 5 i motionen 
ligger i linje med åtgärdsvalsstudiens rekommenderade åtgärd 3.2, "Utreda hinder och möjlig
het för en infarts-/evenemangsparkering öster om Båstad", som kommunen är genomförande
ansvarig för. 

Motionärerna föreslår förvaltningen att utreda fordons begränsade zoner och begränsning av 
genomfartstrafik till Prästliden på väg 115 genom Båstad, förslagspunkt 1, 3 och 4. Väg 115 är 
en allmän väg med statligt väghållarskap, fordons begränsade zoner eller genomfartbegräns
ningar genom trafikreglering bedöms av förvaltningen inte vara möjlig att genomföra. 

Båstads kommun gör redan i dagsläget begränsningar för den allmänna trafiken på de kom
munala vägarna i Båstads tätort under sommartid, i evenemangsområdet. Exempelvis är delar 
av Hamngatan och Kyrkogatan endast öppen för behörig trafik. 

Båstads kommun ansöker och bekostar varje år, med godkännande från Trafikverket, uppsätt
ning av evenemangsskyltar söderifrån på E6 trafikplats Hjärnarp i syfte att leda evenemangs
besökare till Prästliden via väg 105, Hov och väg 115 och därigenom avlasta Köpmansgatan för 
genomfartstrafik till Prästlidens parkeringsplats. 

Övervägande/framtid 
Det är rimligt att anta att ett attraktivt och fungerande parkeringsalternativ öster om Båstad 
tidvis kan minska trafikmängden på Köpmansgatan genom Båstad. Av Trafikverket genom
förda trafikmätningar visar att en stor del av trafiken längs Köpmansgatan under högsäsong 
och perioder med evenemang är dagsbesökare till Båstad. En majoritet av dagsbesökarna be
döms komma österifrån från E6 och parkerar på Prästlidens parkeringsplats, en resa som 
måste ske på Köpmansgatan genom hela Båstads tätort. 

k;;o 



2 (2) 

Båstads kommun arbetar tillsammans med Skånetrafiken aktivt med att förbättra utbudet och 
möjligheterna att resa med kollektivtrafik till Båstad och besöksmål i kommunen för dagsbe
sökare. Kollektivtrafikåtgärder bedöms ha potential att minska trafikmängden i Båstad. 

Några exempel på genomförda åtgärder under sommaren 2016: 
Linje 501, Tidtabellsanpassning av linje 501 för att klara långsammare trafiktempo. 
Linje 523, Utökat turutbud Båstad-Torekov inkl. kvälls- och helgtrafik. 
Linje 502, Införande av natur- och kulturbuss Båstad-Norrviken 

En ytterligare åtgärd som planeras inför 2017 är en förlängning av linje 501 från Båstads buss
station till Båstads torg/Prästliden och som därigenom kommer att fungera som en matarbuss 
till och från Båstads station genom hela Båstads tätort, med attraktiv tågpassning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter och förutsättningar att anlägga 
en parkeringsplats för evenemangsbesökare öster om Öresjön. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

Båstad den 14 oktober 2016 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-05 
Alternativ lösning för trafiksituationen i Båstad tätort under högsäsong 
Genomfartstrafiken i Båstad tätort. 
Trafiksituationer i Båstad tätort under högsäsong och speciellt under 
evenemangsveckor är inte acceptabel speciellt på Köpmansgatan. Under juli månad 
passerar c:a 15.000 fordon/dygn varav ett hundratal tunga fordon. Detta skall jämföras 
med en årsmedeldygnstrafik på 8.000 fordon/dygn. 
Under många år har man försökt komma till rätta med detta men någon hållbar lösning 
under högsäsongen har ännu inte presenterats eftersom Köpmansgatan är det enda 
alternativet för genomfart i Båstad tätort. 
Den stora parkeringen på Prästliden fylls med fordon som kommer från väster 
(Italienska vägen) och dels med fordon som kommer från öster via Köpmansgatan. För 
att begränsa genomfartstrafiken från öster via Köpmansgatan måste fördonsflödet 
begränsas. Detta kommer att skapa en bättre trafiksäkerhet och miljö i och runt 
Köpmansgatan. 
Om vi tänker oss att nuvarande evenemangsområde under högsäsong utvidgas med en 
fordonbegränsad zon med parkeringsplatser väster, Prästllden, och en öster om Båstad 
tätort. Istället för att parkera bilen på Prästliden ("Västra parkeringen") när man 
anländer österifrån (E6:an) skall en parkeringsplats finnas i området mellan entre 
Båstad och Öresjön ("Östra parkeringen"). En matarbuss kan trafikera 
sträckan mellan de två parkeringsplatserna med antal stop utmed Köpmansgatan. 
lnformationstavlor skall klart informera om de två huvdparkerinsalternativen, dels från 
väster kommande trafik Prästliden ("Västra parkering") och från öster kommande trafik 
"Östra parkeringen". Det skall också tydligt framgå att genomfartstrafik är "begränsad". 
Genom detta förslag anser Moderaterna att fler kommer att välja tåg med anslutande 
kollektivtrafik samt att minskagenomfart av fordon i Båstad tätort. 
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Förslag 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att uppdra till förvaltningen att utreda hur en fordons begränsad zon, väster & öster i 
anslutning till evenemangs området skall se ut vid högsäsong. Evenemangsområdet skall 
också ingå i fordons begränsningen, 

2. Att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att lägga en parkeringsplats i området 
mellan entre Båstad och Öresjön. 

3. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Trafikverket beskriva hur man begränsar 
genomfartstrafiken från öster från E6:an till Prästliden vid högsäsong. 

4. Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Trafikverket beskriva hur man informerar 
fordonstrafikanter om genomfarts begränsning och anvisning till parkeringsplatser under 
högsäsong. 

5. Att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten med matartrafik mellan parkerings
platserna Prästliden (''Västra parkeringen") och "Östra parkeringen" med stop utmed 
Köpmansgatan vid högtrafik. 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Daniel Olofsson Christer Linden Birgitta Abelin Ann Elofson 

Christer de la Matte 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 228 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

Dnr KS 001179/2015 - 900 

Svar på motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i 
kommunen och skyltning av konst i offentlig miljö 

Sida 

20 av 27 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion som föreslår att kulturavdelningen får i uppdrag att inventera 
och genom utställning i text och bild på lämpliga offentliga platser presentera 
och lyfta fram framstående kulturpersonligheter i kommunen samt se till att 
konst i offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och adekvat skyltning. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Socialdemokraterna 
Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP): Bifall till motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen. 

justerandes si natu rer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-17 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 001179/2015 - 900 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildning och arbete 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Socialdemokraterna 

Samråd har skett med: 
Bildningschefen 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Svar på motion - Framlyftande av kulturpersonligheter i kommunen och 
skyltning av konst i offentlig miljö 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
som föreslår att kulturavdelningen får i uppdrag att inventera och genom utställning i text och 
bild på lämpliga offentliga platser presentera och lyfta fram framstående kulturpersonligheter i 
kommunen samt se till att konst i offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och adekvat 
skyltning. 

Aktuellt 
Välförtjänt uppmärksamhet kring framstående kulturpersonligheter /konstnärer som är eller 
har varit knutna till Båstads kommun saknas menar de som skrivit under motionen. Några 
exempel är Ulla och Gustav Kraitz, Christian Berg, Pär Siegård och Åke Thornblad. 
Intentionerna i motionen ligger i linje med den verksamhetsplan som togs fram av 
kulturavdelningen under 2015 och som gäller fram till 2025. 

Förslagen i motionen mottas med glädje av kulturavdelningen. Motionen ligger som en av 
grunderna i de diskussioner som förs i kulturrådet som bildades under våren 2016. Här finns 
företrädare för näringsliv och kulturliv i Båstads kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Verksamhetsområdeschefen för Bildning och arbete får i uppdrag att genom 
kulturavdelningen utveckla och åtgärda förslagen i motionen. 

Båstad 2016-10-17 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
Bildning och arbete 



Till Kommunfullmäktige 
Båstads kommun 

MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -09- 0 8 
Dnr .. \S.) .. Q.9 ~\ .13/ 
·~~ .. ~ , ,,\ .. .. ~ ...... ~ .. . 

Många framstående konstnärer är, eller har varit, knutna till Båstads kommun. Välförtjänt 
uppmärksamhet inom kommunen kring dessa framstående kulturpersonligheter saknas, menar vi. 
Därför vore det hedervfut att lyfta fram deras insatser, genom utställningar i text och bild på 
exempelvis biblioteken eller annan lämplig offentlig plats. 
Likaså finner vi det angeläget att befintlig konst i offentlig miljö förses med tydlig skyltning med 
konstnärens namn och övriga adekvata faktauppgifter. 
Konstnären Pär Siegård, vars monumentalmålningar i kyrkan i Grevie och kyrkan i Förslöv, men 
också hans tavlor i offentlig miljö, är ett exempel att lyfta fram och tydliggöra. 
Ett annat exempel är skulptören Christian Berg' 
Ett tredje exempel är skulptören Åke Thornblad, vars verk kan besådas i kommunhuset i Båstad, 
liksom på torget i Vejbystrand och i flera andra offentliga miljöer i Sverige. Thornblad målade 
också tavlor. 
Gustav Kraitz och hans frn Ulla skall självfallet också uppmärksammas i detta sammanhang. 
Peter Bruce är ytterligare ett namn att komma ihåg i sammanhanget. 

Ännu fler exempel kan ges. Skrivande konstnärer, musiker av olika slag etc. 

Med denna motion vill vi ge kommunförvaltningen i uppdrag att fullgöra intentionerna enligt ovan, 
det vill säga: 

att inventera och genom utställning i text och bild på lämliga offentliga platser presentera och lyfta 
fram framstånde kulturpersonligheter i konununen. 

att se till att konst i offentlig miljö i Båstads kommun får en tydlig och adekvat skyltning. 

Stora Hult den 6 september 2015 

~~-~/tjef<,r--

(j6v-G\vt k\°'lf\_5 ' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 229 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

Dnr KS 001290/2015 - 905 

Svar på motion - Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov 

Sida 

21av27 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion som avser förslag om bidrag med 40 tkr till Sjöfartsmuseet i 
Torekov. Bakgrunden är upprepad skadegörelse mot framförallt 
Galjonsfigurerna. 

Jäv Under ärendet anmäler Christer de la Matte jäv och deltar ej i beslutet. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Jonatan Andersson (SD) och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Inkommen motion från Sverigedemokraterna 
Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein 

Yrkanden Jonatan Andersson (SD): Bifall till motionen. 

Ingela Stefansson (S): Avslag till motionen (bifall till kommunstyrelsens 
förslag). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag och 
Jonatan Anderssons (SD) bifallsförslag. Efter framställd proposition finner 
ordförande att kommunstyrelsens avslagsförslag har bifallits. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla motionen röstar JA 
Ledamot som vill avslå motionen röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 35 Ja- och 5 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

' 
~ Jfv~ ~ J ,, 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-09-19 
Handläggare: Helene Steinlein 
Dnr: KS 001290/2015 - 905 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
sverigedemokraterna, 
Helene Steinlein 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Sverigedemokraterna 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion om stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Sverigedemokraterna i Båstads kommun har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
som avser förslag om bidrag med 40 tkr till Sjöfartsmuseet i Torekov. Bakgrunden är upprepad 
skadegörelse mot framförallt Galjonsfigurerna. 

Aktuellt 
Sjöfartsmuseet är en ideell förening som uppbär kulturförenings bidrag från kommunen sedan 
många år. Kulturavdelningen har inga budgeterade medel för skadegörelse avseende 
kulturföreningslivet. Kommunens förhoppning är att kulturföreningslivet har ett 
försäkringsskydd för sådana händelser. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det ej finns budgeterade medel. 

Båstad 2016-09-19 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
Bildning och arbete 



Motion: 

Stöd till Sjöfa1tsmuseet i Torekov på grund av upprepad skadegörelse. 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Bakgrund: 

!BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -09- 2 9 

Då sjöfartsmuseet i Torekov har råkat ut för omfattande skadegörelse för andra året i rad vill vi 

sverigedemokraterna i Båstad att Båstad kommun bistår föreningen med ett bidrag på 40 000 kronor, 

för att täcka kostnaden för restaureringen av de skadade galjonsfigurerna. 

Anledningen till att vi vill att kommunen skall bidra med pengar till restaureringen av föreningens 

skadade egendom är att Sjöfartsmuseet i Torekov är en ideell förening som med små medel bidrar till 

att göra vår kommun attraktiv för så väl besökare som permanent boende i kommunen och samtidigt 

värna om vår marina historia som kustkommun. 

Detta var andra året i rad som de två Galjonsfigurerna blev sönderslagna och var precis 

nyrestaurerade inför årets sommarsäsong när vandaliseringen ägde rum och att restaurera 

Galjonsfigurerna igen uppskattas till att kosta ca 40 000 kr. 

SO i Båstad kommun 

Genom 

c (1 r~\ :. 'f\_ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 22 av 27 

KF § 230 DnrKS000654/2016-100 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

Beskrivning av ärendet I Förslöv bor många barnfamiljer. De saknar naturliga lek- och mötesplatser att 
träffa andra barnfamiljer och tar därför ofta bilen till grannkommunerna för att 
leka utomhus med sina barn. I medborgarförslaget skriver Bergstrand att de 
upplever att kommunen inte lever upp till sin vision - att "vara det självklara 
valet för barnfamiljer i Öresundsregionen". 

Underlag till beslutet Medborgarförslag ombyggnation av lekplatser /sociala mötesplatser i Förslöv 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats 
i Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad 
i Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000654/2016 - 100 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren samt parkingenjör 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommet medborgarförsalg med bilaga 1, 2 och 3 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Teknik och service har mottagit ett medborgarförslag med namninsamling och en önskan om 
nya sociala lek- och mötesplatser i Förslöv. 

Bakgrund 
I Förslöv bor många barnfamiljer. De saknar naturliga lek- och mötesplatser att träffa andra 
barnfamiljer och tar därför ofta bilen till grannkommunerna för att leka utomhus med sina 
barn. I medborgarförslaget skriver Bergstrand att de upplever att kommunen inte lever upp till 
sin vision - att "vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen". 

Aktuellt 
I dag finns det 9 "kvarters-lekplatser" i Förslöv. Kvarterslekplatserna är av enklare modell och 
innehåller oftast endast gungor och sandlådor, i vissa fall någon typ av kombinationslek så som 
en klätterställning av mindre modell eller en rutschkana. För att en lekplats ska fungera som en 
mötesplats av större dignitet behövs ett större utbud. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 ska 
medel för en ny lekplats, i likhet med den populära Gulstad i Båstad, tas med i budget 2018. 

Övervägande/framtid 
Familjelivet ser annorlunda ut idag gentemot vad det gjorde på 70-talet när de flesta 
lekplatserna i kommunen anlades. Därmed har även behovet förändrats och vi besöker i större 
utsträckning lekplatsen som ett utflyktsmål för hela familjen. Teknik och service har föreslagit 
att avsätta medel för att utöka en del av kommunens lekplatser till temalekplatser under 
perioden 2019-2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i Förslöv, med 
motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

Båstad 2016-10-11 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör /Teknik och service 



Datum: 160408 

Medborgarförslag: 

Bygg lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv 

8Å8TP.D l<OMMUN 
Ko1T11nL111styrelsen 

2016 ~05~ 1 2 
Dnr.}< S .. .. Q .0.9.. ,5 .~/. 
""'"''~O. J. b. . ~ ... l .. Q,{l.eao 

Förslöv saknar roliga, moderna och tillgängliga lekplatser/mötesplatser där barn, unga 
och vuxna kan träffas, leka, umgås och trivas. Vi vill att ni gör något åt det! 

Vi är många som tar bilen till grannkommuner på helgerna för att kunna leka utomhus med 
våra barn. Vi är också många som på vardagarna är hemma med våra barn och inte har 
någonstans att gå för att träffa andra barn och föräldrar. 

Ser ni Förslövs potential (från andra sidan åsen)? 
Förslöv är, som vi ser det, en fantastisk möjlighet för Båstads kommun som ju har en 
jämförelsevis hög andel invånare över 65 år (nästan en tredjedel) . Vi behöver behålla de 
barnfamiljer som bor i kommunen, och få fler att flytta hit! Så finansieras kommunen över tid! 

I Förslöv finns alla förutsättningar för en hög inflyttning. Förslöv har ju bland annat: 

• Goda pendlingsmöjligheter och närhet till jobb 

• Bra förskola/skola 

• Förhållandevis låga bostadspriser 

• God service (matbutiker, vårdcentral, BVC, tandläkare, med mera) 

• Ett levande kultur- och idrottsliv 

• Otrolig natur runt hörnet 

• Bra stämning i byn 

• Med mera! 

Ängelholm har många fina lekplatser. .. 
Trots alla fördelar med Förslöv så är vi många som idag börjar ifrågasätta vårt val av 
boendeort. Vi tycker inte att Båstads kommun uppfyller löftet i kommunens vision (som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-06-25) om att kommunen vill vara "det självklara valet för 
barnfamiljer i Öresundsområdet". I visionen står även att "Barn- och ungdomsperspektivet 
ska beaktas i all samhällsplanering". Hur visar ni detta i Förslöv? 

Hur kan det komma sig att en ort med ett så stort antal barn och unga att det finns 
underlag för flera förskolor samt skola f-9 inte har en stor och modern lekplats/social 
mötesplats? 

Så, det här är vad vi önskar att ni gör: Bygg en (men gärna flera!) rejäl och modern 
lekplats/social mötesplats i Förslövl Det kommer att betala sig. 



Datum: 160408 

Till denna skrivelse finns bilagorna: 

Bilaga 1: Utskrift (160408) av namninsamlingen (2016-02-11 - 2016-04-08) på ett digitalt 
upprop för en lekplats. 

Bilaga 2: Befintliga lekplatser i Förslöv (adresser och bilder) 

Bilaga 3: Så här skulle det kunna se ut (exempel från Ängelholm och Helsingborg) 

Undertecknas av (underskrift samt namnförtydligande): 

Kroken 43, 269 73 Förslöv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 23 av 27 

KF § 231 Dnr KS 000219 /2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

Beskrivning av ärendet I Förslöv bor många barnfamiljer. De saknar naturliga lek- och mötesplatser att 
träffa andra barnfamiljer och tar därför ofta bilen till grannkommunerna för att 
leka utomhus med sina barn. I medborgarförslaget skriver Niklas att de 
upplever att kommunen inte lever upp till sin vision - att "vara det självklara 
valet för barnfamiljer i Öresundsregionen". 

Underlag till beslutet Medborgarförslag ombyggnation av lekplatser /sociala mötesplatser i Förslöv. 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats 
i Förslöv, med motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad 
i Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-10-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000219/2016 - 350 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Förslagsställaren samt parkingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag med bilaga 1 och 2 

Tjänsteskrivelse 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av lekplatser/sociala 
mötesplatser i Förslöv 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Teknik och service har mottagit ett medborgarförslag med en önskan om nya sociala lek- och 
mötesplatser i Förslöv. 

Bakgrund 
I Förslöv bor många barnfamiljer. De saknar naturliga lek- och mötesplatser att träffa andra 
barnfamiljer och tar därför ofta bilen till grannkommunerna för att leka utomhus med sina 
barn. I medborgarförslaget skriver Niklas att de upplever att kommunen inte lever upp till sin 
vision - att "vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen". 

Aktuellt 
I dag finns det 9 "kvarters-lekplatser" i Förslöv. Kvarterslekplatserna är av enklare modell och 
innehåller oftast endast gungor och sandlådor, i vissa fall någon typ av kombinationslek så som 
en klätterställning av mindre modell eller en rutschkana. För att en lekplats ska fungera som en 
mötesplats av större dignitet behövs ett större utbud. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 ska 
medel för en ny lekplats, i likhet med den populära Gulstad i Båstad, tas med i budget 2018. 

Övervägande/framtid 
Familjelivet ser annorlunda ut idag gentemot vad det gjorde på 70-talet när de flesta 
lekplatserna i kommunen anlades. Därmed har även behovet förändrats och vi besöker i större 
utsträckning lekplatsen som ett utflyktsmål för hela familjen. Teknik och service har föreslagit 
att avsätta medel för att utöka en del av kommunens lekplatser till temalekplatser under 
perioden 2019-2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I budgetprocessen för 2018 ska medel avsättas för att anlägga en ny lekplats i Förslöv, med 
motsvarande innehåll och omfattning som lekplatsen Gulstad i Båstad. 

2. Medborgarförslaget anses bifallet. 

Båstad 2016-10-11 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör /Teknik och service 

161017\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\o 



BÅSTADS l\OMMUN 

Datum: 2016-02-11 
. l<o111111unstyre l:'.en 

Medborgarförslag: 

2016 -02~ ·1 ·1 
\ir _ '\\(. 

Dnr~ .. ~.~..J.~ .'l:-. . 
~~ ... k. :~ ... ~.S.~ .. .. 

Bygg lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv! 

Förslöv saknar roliga, moderna och tillgängliga lekplatser /mötesplatser där barn, unga 
och föräldrar lrnn träffas, leka, umgås och trivas. Vi vill att ni gör något åt det! 

Vi är många som tar bilen till grannkommuner på helgerna för att kunna leka utomhus med våra 
barn. Vi är också många som på vardagarna är hemma med våra barn och inte har någonstans 
att gå för att träffa andra barn och föräldrar. 

Ser ni Förslövs potential (från andra sidan åsen)? 
Förs löv är, som vi ser det, en fantastisk möjlighet för Båstads kommun som ju har en 
jämförelsevis hög andel invånare över 65 år (nästan en tredjedel). Ni politiker måste börja satsa 
mer på att få hit fler barnfamiljer, och på att behålla de som redan bor här! Hur ska kommunen 
annars finansieras framöver? 

I Förslöv finns alla förutsättningar för en hög inflyttning av skattebetalare (läs: barnfamiljer)! 
Förslöv har ju bland annat: 

a Goda pendlingsmöjligheter och närhet till jobb i flera grannkommuner och större städer 

e Otrolig natur runt hörnet 

o Förhållandevis låga bostadspriser 

o Bra förskola/skola 
o God service (matbutiker, vårdcentral, BVC, tandläkare, med mera) 

o Ett levande kulturliv 
o Bra stämning i byn 

o Med mera! 

Ängelholm har många fina lekplatser ... 
Trots alla fördelar med Förslöv så är vi många som idag börjar ifrågasätta vårt val av boendeort. 
Vi tycker inte att Båstads kommun uppfyller löftet i kommunens vision (som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-06-25) om att kommunen vill vara "det självklara valet för 
barnfamiljer i Öresundsområdet''. I visionen står även att "Barn- och ungdomsperspektivet ska 
beaktas i all samhällsplanering". Hur visar ni detta i Förslöv? 

Hur kan det komma sig att en ort med ett så stort antal barn och unga att det finns 
underlag för flera förskolor samt skola f·9 inte har en stor och modern lekplats/social 
mötesplats? 

Så, det här är vad vi önskar att ni gör: Bygg en (men gärna flera!) rejäl och modern 
lekplats/social mötesplats i Förslöv! Det kommer att betala sig! 



Datum: 2016-02-11 

Till denna skrivelse finns bilagorna: 
Bilaga 1: Befintliga lekplatser i Förslöv (adresser och bilder) 
Bilaga 2: Så här skulle det kunna se ut (exempel från Ängelholm och Helsingborg) 

Med vänlig hälsning 

r\ ([} 

'.~""=· 
Nildas Band< 
Trohetsvägen 2 

269 73 Förslöv 
niklas@banck.se 

0706-311779 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-11-23 24 av 27 

KF § 232 Dnr KS 001300/2016 - 380 

Svar på interpellation från Christer de la Motte (M) -
Kommunens lekplatser 

Beskrivning av ärendet I oktober väckte Christer de la Matte (M) en interpellation om kommunens 
lekplatser. 

Yttrande 

Yrkanden 

Beslut 

Under sammanträdet framkommer att det skriftliga svaret ej var aktuellt, 
varvid kommunfullmäktige beslutade på inrådan av ordförande att 
interpellationen besvaras vid sammanträdet i december. 

Under ärendet yttrar sig Göran Brauer (M) och Bo Wendt (BP). 

Håkan Mörnstad (BP): Interpellationsdebatten hänskjuts till december. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationsdebatten hänskjuts till december månads kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-23 

DnrKS001328/2016-100 

Väckt motion - Byggnation av billiga boenden 

Sida 

25 av 27 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-11-04, angående byggnation av billiga boenden 
från Uno Johansson (C) ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion - Byggnation av billiga boenden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ceroterpar ue Båstad 

.entcrparlict upplever ntt Bi1slad h<:1r problem med au Lillgodosc fram tida behov av boende 
med låg kostnad och cllel' llten boendeyln. 
Del finns cxeinpcl pil ompacl Living som skapar lösningar I ex vid scprmilioncr, unga som 
llyllar hemifrtln och m~dborgurc som vill ha litet bricndc. 

CcnLcqx111icl vrn att vi tar fram omrtide i nHra anslulning till brn komn1unikatiom~r 
l<.ir hyg~nolion (lV mindre boenden mr l ex ungdom som studen1r, pensionärer, 
ensamslående. 
Del vi Hink.er oss lir ci1 30-40 kvadrnlmetcr cnke:dhus el ler parlms, 
med trl:idgärdsläppa 1 ä en I 00-200 kvadratmeter för egen odli1w eJler rekre.tilion. 

Ulgcnhcternu/småhuscn :-;ku vm11 f'ulll uti·us1~1dc 111cd I i tel ki)f<, bredband och givetvis mr.a 
vi nteru l rustade. 
hirnlng:wis hcbyggs cll statiommifrn onm'ide, nnlingcn som hyrcsliig(;.nh ler e ller s{i lrnn frirdig 
tomtmark t;: rl~juJus fi:il' <.:gt.:I by~gc pu ofri grund. 
Det flnns socinla fördelnr alt hy ' •a i grupp. 

Förslagi;:t i:;knpal' ett altctm1tiv1 billigt boende d~\ konmrnnen snknar boende för denna kategori 
inviinare. 

Cc nLcrpa1·1iet mreslät· 
Au kornmunfullmHklige ~1ppclrar !ill förv<1llninge11 att utredn och ge fUr.s lag, lill Wsnin 'i 
motiotwns nndcmcning. 

rn.istnd 
20161026 

/Zt-~t.~r /,A-~-7-~~------
Rune Andersson, ers J<Ji 
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Sida 

26 av 27 

Väckt motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-10-20, angående rekrytering av vårdpersonal 
till sommaren 2017 från Ingela Stefansson (S) ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet Motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Rekrytering av vårdpersonal tirl sommaren 2017. 201e.10.·14 

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

Samtidigt behöver vår ordinarie personal få ut sin semester, för att umgås 
med sina familjer och få bel1övlig vi la. 

Vi måste tänka annorlunda och nytt. 

Genom att göra reklam på skolor som utbildar sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
undersköterskor! arbetsterapeuter i Lund, Malmöi J<ristianstad mfl 011er och 
samtidigt erbjuda boende samt locka med sommarpulsen på Bjäre kan vi nå 
fler intresserade och öka vår attraktivitet. 

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

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag undersöl<a möjligheter att erbjuda boende 
(tex sommarastängda, förskolor, skolor eller annat lämpligt alternativ) 

. ~ 

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur marknadsföringen sl<all bedrivas. 
Vill<a vårdskolor som kan vara aktuella, samt om det finns intressanta rnässor 
att rekrytera på. 

/ I /.JL.h-
/~1jtllt i fUYI( .--- _/ 

För (8 ) lngila Stefansson och Irene Ebbesson. 
'-/ ~ 

\/:~ :; ./ 
I -6't.V .r- & {...1 '~-'("'"· ,f '11' ...___ .......... _ 
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Interpellation från Christer de la Motte (M) -
kommunfullmäktiges program 

27 av 27 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående kommunfullmäktiges program 
från Christer de la Matte (M). Interpellationen ska godkännas innan den får 
besvaras. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Interpellationer besvaras mötet efter att den har godkänts och ska vara 
skriftligt. 

Under ärendet förklarar ordförande att interpellationer kan godkännas och 
besvaras under samma sammanträde. 

Interpellation - Kommunfullmäktiges program. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Interpellation 

Föregående mandatperiod tog politiska beredningar fram program för olika delar av den kommunala 

verksamheten. 

Dessa handlade om vad som skulle uppnås och övergripande prioriteringar. De antogs sedan av 

fullmäktige. 

Vi har nu en ny organisation där dessa beredningar är avskaffade. I kommunens styrdokuments 

hierarki står det att dessa program skall revideras under mandatperioden. Vi har nu också antagit en 

ny vision och styrdokumenten skall utgå från den. 

Det är därför viktigt att få klarhet i vem som gör revideringar och uppföljningar av programmen då 

dessa är alltför viktiga för att glömmas bort. 

Fråga: 

Var ligger det politiska ansvaret i den nya organisationen för att dessa genomförs och hur skall 

uppföljning ske? 

Bjäre Båstad moderaterna 

Christer de la Motte 

Gruppledare 
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