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Datum: 2017-03-10 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000942/2016 – 100 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Brita Jervidalo Jensen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad på KS au 160711 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad på KS 161012  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-12 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun samt att guiden bör vara distribuerad juni 2017.   
 

Aktuellt 
Flera kommuner i Sverige har arbetat fram tillgänglighetsguider för att personer med 
funktionsnedsättningar som bor eller besöker kommunen i förväg ska få veta hur 
tillgängligheten ser ut gällande allmänna lokaler och platser i kommunen. 
Tillgänglighetsguiderna är i många fall digitala, sökbara kartor där det går att markera in vilka 
typer områden som är intressant att veta något om. I andra fall listas inventerade platser, 
inklusive symboler, på kommunernas webbsidor. De digitala kartorna/listorna bör även vara 
anpassade att skriva ut och/eller för att fungera i mobil/ipad. Platserna kan inkludera 
myndigheter och offentliga verksamheter, boenden och hotell, restauranter, bibliotek, handel 
och service, turism med mera. Symboler på kartorna/listorna markerar exempelvis 
tillgänglighet för rullstolsburna, synskadade, wc, parkering och hiss.  
 
Undersökningar hos samtliga kommuner som kontaktas visar att inventeringsprocessen är 
mycket tid- och resurskrävande. I många fall görs inventeringarna av ombud och 
representanter för handikapporganisationer och råd. Inventeringsresultatet ska sedan 
digitaliseras (antingen via kommunikationsavdelning, karta/GIS och eller ombud/samordnare 
för tillgänglighetsfrågor/folkhälsa eller motsvarande). Inventeringarna bör även följas upp 
årligen och uppdateras på ett strukturerat sätt för att säkra kvalitet av materialet. I Båstads 
kommun har vi i nuläget inte befintlig personal för att utföra samordning, inventering, 
produktion och uppföljning av en tillgänglighetsguide. Även om samarbete söks med 
organisationer eller frivilliga för inventering och spridning så krävs stora resurser internt för 
sammanställning och produktion av guiden.  
 
Det finns även ett antal externa konsulter som arbetar fram tillgängslighetsguider. Denna 
lösning är kostnadskrävande och bör kompletteras med egna resurser för publicering och 
uppföljning.  
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Tidigare har det funnits vissa stöd att söka för att arbeta med tillgänglighetsguider, anpassning 
och framtagande av material som hjälper/stödjer personer med funktionshinder i deras 
vardag. Just nu finns inget aktuellt stöd att söka för just detta, men det kan ändras i framtid. 
Tidigare stöd har inte täckt 100 % av kostnaderna för att ta fram (inventera och publicera) 
exempelvis guider, utan kräver en medfinansiering från kommunen. Drift/uppföljning av 
guiderna har inte tidigare täckts av stödet. 
 
Exemplet Höganäs 
Ombudet för personer med funktionsnedsättning har tillsammans med representanter för 
handikaporganisationerna inventerat i kommunen under drygt 1 år (ca 1,5 dag/vecka). Sen 
tillkom tid från kommunikationsavdelning, karta/GIS och ombud för att anpassa materialet för 
publicering. Ca 110 000 kr kostnad för att anpassa kommunens hemsida. Efter publicering 
tillkommer nu ytterligare löpande arbetstid för nyinventering av guiden och uppdatering av 
förändrade förutsättningar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Ärendet avslås då det i nuläget inte finns befintliga resurser för att ta fram och följa upp 
arbetet med en tillgänglighetsguide för Båstads kommun.    
 
 
 
Båstad 2017-03-10 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Stabschef/utvecklingsstrateg 
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Centerpartiet Båstad BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Tillgänglighetsguide 
Centerpartiet Båstad föreslår att Båstad kommun tillhandahåller allmänheten en 

tillgänglighetsguide över såväl kommersiell som allmänkommunal service. 

Man räknar med att omkring 10-20 % av befolkningen i länder i västvärlden har någon 

form av funktionsnedsättning. Men det är inte enbart personer med funktionsnedsättning 

som har nytta av ökad tillgänglighet, det är egentligen alla. Man kan se det som att 
variationen i våra förmågor är en av de saker som gör oss till människor. 

Statistik 

De två siffror vi oftast stöter på är att 1,3 respektive 1,8 miljoner människor har 
funktionsnedsättning. Differensen beror på om det är individens subjektiva bedömning, 
medicinska diagnoser, arbetsförmåga eller något annat som ligger till grund för beräkningen. 

9,5 procent av befolkningen använder någon typ av hjälpmedel. 

·~ 

• 560 000 personer över 16 år har en rörelsenedsättning. Hälften av dessa är över 80 år. 
• 1 330 000 personer har nedsatt rörlighet i armar eller händer. 
• Det finns över en miljon reumatiker i Sverige - men många hinner avlida innan de fått 

diagnos. 
• 130 000 personer använder rullstol. 
• 250 000 personer använder rollator. 

• Det finns cirka 120 000 synskadade. 
• 10 000 är gravt synskadade eller helt blinda. 

• 1,3 miljoner hör dåligt, mer än hälften av dessa är under 65 år. 
• 650 000 personer uppskattas behöva hörapparat, men bara 270 000 har en apparat. 
• Cirka 15 000 är döva. 
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Statistiskt borde det innebära för Båstad kommun: 

• 800 har en rörelsenedsättning 

• 1800 har nedsatt rörlighet i armar eller händer 

• 200 använder rullstol 

• 350 använder rollator 

• 150 är synskadade 

• 1700 hör dåligt 

Båstad kommun har en statistiskt sett större andel äldre än snittkommunen i Sverige. 

Tillgänglighetsguide är oftast eller alltid en kommunal service till invånare och besökare. 

Tillgängligheten och kunskapen om den är vardagsviktig för alla och en god information har 

möjlighet bidra till ytterligare framgångar för besöksnäringen. 

Ett stort antal kommuner har tillgänglighetsguide på sin hemsida och inte sällan i tryckt utgåva. 

Bland dessa kan nämnas Laholm, Ängelholm, Helsingborg och Hahnstad i vår närhet. Ett antal 

kommuner i samma storlek som Båstad har också en utvecklad tillgänglighetsguide. Dessa är 

enkla att söka via webläsare. 

Diskriminering- ett kommunalt ansvar att motverka 

FN-konventionen 

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Artikel 9 berör tillgänglighet specifikt, många andra artiklar förutsätter tillgänglighet för att 
Sverige ska kunna leva upp till dem. Konventionen tar upp rätten till fri rörlighet, ett självständigt 
liv, personlig säkerhet, deltagande i samhälls- och kulturliv och mycket mer. 

Myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken 

I förordningen står bland annat att myndigheterna skall verka för att personer med 
funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska myndigheterna göra inventeringar, 
upprätta handlingsplaner och åtgärda bristande tillgänglighet. 
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Diskrimineringslagen 
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I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt 
diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande 
tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en 
funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas. 

Yrkande 

För Centerpartiet är det viktigt att kommunen är huvudman för allmän information om 

tillgänglighet. 

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 förslås vara distribuerad juni 2017. 

Centerpartiet Båstad 

Gösta Gebauer, ledamot KS, ordf C 
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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. 
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Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000863/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Liberalerna och Miljöpartiet, Brita Jervidalo Jensen 
 

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

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - IOP - Idéburet offentligt partnerskap 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.  
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av Liberalerna och 
Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för IOP i Båstads kommun.  
 

Aktuellt 
Idag arbetar flera kommuner (ex Malmö Stad) och regioner (ex Region Skåne) med IOP som en 
modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. IOP kan beskrivas som en relativt 
ny modell som används när inte traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig 
form.  
 
När används IOP? 
När kommunen stödjer en organisation eller förenings allmänna arbete är föreningsbidrag den 
traditionellt bästa form för stöd.  
I de fall kommunen söker en specifik tjänst, och det finns flera potentiella leverantörer eller 
lösningar, skal tjänsten upphandlas.  
Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs, eller kan bedrivas, av idéburna 
organisationer – och som kommunen är intresserad av att stödja – då kan ett idéburet 
offentligt partnerskap vara rätt form. Ibland beskrivs IOP som ett mellanled mellan 
upphandling och bidrag och som kompletterar möjligheterna för både offentliga och ideella 
aktörer. Många av exemplen på partnerskap finns inom socialt arbete, ex i Båstads kommun 
finns ett IOP-avtal mellan Region Skåne och Båstad fontänhus.  
 
Lokala överenskommelser 
Under vinter 2016/vår 2017 arbetar en grupp tjänstepersoner från kommunerna inom 
Familjen Helsingborg med att ta fram en modell för lokala överenskommelser mellan 
kommunerna och idéburen sektor. Uppdraget från Familjen Helsingborg har getts Ängelholm 
som samordnar arbetet och Båstad har deltagit i arbetsgruppen som tar fram modellen. Under 
våren 2017 kommer det läggas fram ett förslag till kommundirektörsgruppen samt styrelsen 
för Familjen Helsingborg. Därefter distribueras modellen till kommunerna. Modellen skal på 
sikt finnas som underlag för de kommuner som vill utveckla och förbättra samspelet, 
samverkan och partnerskap mellan kommun och idéburen sektor. Lokala överenskommelser 
bygger på sex principer; självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 

205

205



 
 

 

2 (2) 

 

öppenhet och insyn och mångfald. I dialog mellan ex kommun och föreningsliv förs det samtal  
och diskussioner kring principerna, åtaganden och värdegrund vilket mynnar ut i en 
överenskommelse (”spelregler”) som både kommun och föreningsliv står bakom.  
 
Alltså finns det två samverkansformer för att arbeta tillsammans med idéburen sektor ; 

 Lokala överenskommelser är en avsiktsförklaring och viljeyttring för att tillsammans 
hitta långsiktiga hållbara lösningar på samhällsutmaningar.  

 IOP är en avtalsform som tar samverkan ett steg längre och identifierar ett specifikt 
område där partnerskapet/avtalet gäller.    

 

Övervägande/framtid 
Då arbetet med modellen för lokala överenskommelser inom Familjen Helsingborg snart är 
klart (vår 2017) är det bra att invänta och använda det som underlag för överenskommelser 
lokalt inom Båstads kommun. IOP som avtalsform är framförallt aktuellt för tjänster inom 
socialt arbete och bör beaktas som möjlig avtalsform från fall till fall. Upphandlingsenheten bör 
ansvara för att undersöka och besluta om och när IOP är aktuellt.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna gör det möjligt.    
 
 
 
Båstad 2017-03-09 
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Stabschef/ledningsstrateg 
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M OTION 

BÅSTADS KO MMUN 
Kommunstyrelsen 

Samhället är större än marknaden och staten. Välfärden är mer än det som 

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

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

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

skatt. Då blir samhället kallt och svagt. 

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

mellan olika aktörer. Vi tror på ldeburet offentligt partnerskap {IOP). Vi tror 

också på relationer mellan ideburna organisationer och kommunen för att lösa 

vissa samhällsproblem/utmaningar. 

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

med en kommun för att driva en social verksamhet. 

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

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

lokal myndighet (ex.vis kommun) bestämma lämpligt finansieringsverktyg 

utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Att ingå ett ideburet 

partnerskap är alltså juridiskt möjligt. 

Därför vill vi att: 

Kommunen utreder möjligheterna för IOP - ldeburet offentligt partnerskap i 

vårkommun. 

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

någon form av samhällsutmaningar. 

Juni 2016 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~~~ 
MILJÖPARTIET I BÅSTAD 

~ <2((c_z_ 
Hans Ekwurtzel 
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Datum: 2017-02-22 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001632/2014 – 901 

 
 
 
Revidering av reglemente för myndighetsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 1.Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i § 1, sista stycket: 
 
Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, bostadsanpass-
ningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 
 
  

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nu gällande reglemente för myndighetsämnden. 
  
 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
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Antagen	av	kommunfullmäktige	2014‐12‐17,	§	213.	Dnr:	KS	1632/14‐901	
Gäller	fr.o.m.	den	1	januari	2015	
 

Reglemente för Myndighetsnämnden 
(miljö, bygg, säkerhet) 
	
Utöver	det	som	föreskrivs	i	kommunallagen	gäller	bestämmelserna	i	detta	reglemente.	
	

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 
	

1	§	
	
Myndighetsnämnden	fullgör	kommunens	uppgifter	inom	byggnadsväsendet	och	har	det	
närmaste	inseendet	över	byggnadsverksamheten	enligt	plan‐	och	bygglagstiftningen	
(PBL),	i	alla	de	avseenden	som	avser	myndighetsutövning.	Nämnden	fullgör	också	de	
övriga	uppgifter	som	enligt	annan	lag	ska	fullgöras	av	den	kommunala	nämnden	inom		
byggnadsväsendet,	i	samtliga	fall	avseende	myndighetsutövning.	
	
Nämnden	fullgör	kommunens	uppgifter	avseende	den	kommunala	räddningstjänsten,	i	
samtliga	fall	avseende	myndighetsutövning,	enligt	lag	om	skydd	mot	olyckor	(LSO)	samt	
lag	om	brandfarliga	och	explosiva	varor	(LBE).	
	
Nämnden	fullgör	kommunens	uppgifter	inom	miljö‐	och	hälsoskyddsområdet	samt	de	
övriga	uppgifter	som	enligt	lag	ska	fullgöras	av	den	kommunala	nämnden	inom	miljö‐	
och	hälsoskyddsområdet,	i	samtliga	fall	avseende	myndighetsutövning.	Nämnden	har	
vidare	i	uppdrag	att	fullgöra	kommunens	myndighetsutövning	enligt	livsmedelslagen,	
tobakslagen,	smittskyddslagen,	strålskyddslagen	samt	karantänslagen.	
	
Nämnden	beslutar	om	kontroll‐	och	tillsynsplaner	avseende	kommunens	egna	
verksamheter.	
	
Nämnden	har	i	uppdrag	att	fullgöra	kommunens	ansvar	enligt	lag	om	handel	med	vissa	
receptfria	läkemedel.	
	
Nämnden	har	i	uppdrag	att	fullgöra	kommunens	myndighetsutövning	enligt	lag	om	
lägenhetsregister.	
	
Nämnden	har	i	uppdrag	att	besluta	i	ärenden	om	bostadsanpassningsbidrag.	
	
Nämnden	ansvarar	för	verksamhet,	ekonomi	och	uppföljning	avseende	miljö‐	och	
livsmedelstillsyn	(miljöavdelningen)	samt	räddningstjänstens	tillsynsverksamhet.	
	
2	§		
	
Vid	utövandet	av	de	befogenheter	samt	fullgörandet	av	de	uppgifter	som	följer	av	1	§	i	
detta	reglemente,	ankommer	det	på	nämnden	särskilt	att:		

	
1. Planera,	utveckla,	samordna	och	följa	upp	verksamheterna	inom	nämndens	ansvars‐

områden.	

2. Verka	för	att	samråd	sker	med	dem	som	nyttjar	nämndens	tjänster.		

3. Verka	för	samarbete	med	andra	kommunala	organ,	myndigheter,	organisationer	och	
enskilda	samt	medverka	i	arbete	när	nämndens	verksamhet	berörs.		
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Personuppgiftsansvar 
	

3	§	
	
Myndighetsnämnden	är	personuppgiftsansvarig	enligt	personuppgiftslagen	för	de	register	
och	andra	behandlingar	av	personuppgifter	som	sker	inom	nämndens	verksamhetsom‐
råde.		

 

Arkivansvar 
	

4	§	
	
Myndighetsnämnden	är	ansvarig	för	vården	av	sina	handlingar	i	enlighet	med	arkivlagen	
och	av	fullmäktige	antaget	arkivreglemente. 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
	

5	§	
	
Myndighetsnämnden	ska	inom	sina	verksamhetsområden	se	till	att	verksamheterna	bed‐
rivs	i	enlighet	med	de	mål	och	riktlinjer	som	fullmäktige	har	bestämt,	de	föreskrifter	som	
kan	finnas	i	lag	eller	förordning,	samt	bestämmelserna	i	detta	reglemente.	
	
Nämnden	ska	regelmässigt	till	fullmäktige	rapportera	hur	verksamheterna	utvecklas	och	
hur	den	ekonomiska	ställningen	är	under	budgetåret.		

 

Processbehörighet 
	

6	§	
	
Myndighetsnämnden	för	själv	eller	genom	ombud	kommunens	talan	i	alla	de	mål	och	
ärenden	inom	nämndens	verksamhetsområde,	förutom	de	områden	som	rör	förhållanden	
mellan	arbetsgivare	och	arbetstagare.	
	

Myndighetsnämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 
	

7	§	
	
Myndighetsnämnden	består	av	sju	ledamöter	och	sju	ersättare,	vilka	väljs	av	fullmäktige	
för	fyra	år	från	1	januari	2015.	
	
Fullmäktige	väljer,	bland	nämndens	ledamöter,	en	ordförande	och	en	vice	ordförande	
för	fyra	år	från	1	januari	2015.	
	
Ej	tjänstgörande	ersättare	har	rätt	att	närvara	vid	nämndens	sammanträden	och	delta	i	
överläggningarna	(yttranderätt).	Närvarorätten	gäller	ej	i	sekretessärenden.	
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Ordföranden 
	

8	§	
	
Det	åligger	nämndens	ordförande	att:	
	
1. Planera	nämndens	arbete	och	ansvara	för	nämndens	möten	och	dagordningar.	

I	detta	ingår	att	se	till	att	nämndens	ärenden	tas	upp	till	behandling	utan	onödigt	
dröjsmål.	Planeringen	sker	i	samråd	med	förvaltningen.	

2. Planera	och	förebereda	nämndens	strategiska	och	långsiktiga	arbete	i	samråd	med	för‐
valtningen.		

3. Företräda	nämnden	vid	myndigheters	besök	och	revisioner	av	nämndens	
verksamhet.	

4. Följa	frågor	av	betydelse	för	kommunens	utveckling	inom	nämndens	ansvarsområde	
och	ta	initiativ	i	dessa	frågor.	

5. Representera	och	företräda	nämnden	vid	uppvaktningar	hos	myndigheter,	kurser,	
konferenser	och	liknande	sammanträden,	om	inte	nämnden	bestämt	annat	i	ett	särskilt	
fall.	

6. Främja	samverkan	mellan	nämnden	och	kommunens	övriga	nämnder	och	
styrelsen.	

7. Att	i	övrigt	se	till	att	nämndens	uppgifter	fullgörs.	

	

Ersättare för ordföranden 
	

9	§	
	
Om	varken	ordföranden	eller	vice	ordföranden	kan	delta	i	ett	helt	sammanträde	eller	i	en	
del	av	ett	sammanträde	fullgör	den	till	åldern	äldste	ledamoten	ordförandens	uppgifter.	
	
Om	ordföranden	på	grund	av	sjukdom	eller	av	annat	skäl	är	hindrad	att	fullgöra	uppdraget	
för	en	längre	tid	får	nämnden	utse	en	annan	ledamot	att	vara	ersättare	för	ordföranden.	
Ersättaren	fullgör	ordförandens	samtliga	uppgifter.	
 
Inkallande av ersättare 
	

10	§	
	
En	ledamot	som	är	förhindrad	att	delta	i	ett	sammanträde	eller	i	en	del	av	ett	samman‐
träde,	ska	kalla	in	sin	personliga	ersättare	och	meddela	nämndsekreteraren	vem	som	
kommer	att	tjänstgöra.	Om	en	personlig	ersättare	ej	kan	tjänstgöra	ska	nämndsekrete‐
raren	kontaktas	som	kallar	in	nästa	person	i	tur	att	tjänstgöra.	
	

Ersättarnas tjänstgöring 
	

11	§	
	
Om	en	ledamot	är	förhindrad	att	inställa	sig	till	ett	sammanträde	eller	att	vidare	delta	i	ett	
sammanträde	ska	en	ersättare	tjänstgöra	i	ledamotens	ställe.	
	
En	ledamot	som	inställer	sig	under	ett	pågående	sammanträde	har	rätt	att	tjänstgöra	även	
om	en	ersättare	har	trätt	in	i	ledamotens	ställe.	
	
Om	ersättarna	inte	väljs	proportionellt	ska	ersättarna	tjänstgöra	enligt	den	av	fullmäktige	
mellan	dem	bestämda	ordningen.		
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En	ersättare	som	har	börjat	tjänstgöra	har	dock	alltid	företräde	oberoende	av	turordning‐
en.	Om	styrkebalansen	mellan	partierna	därigenom	påverkas	får	en	ersättare	som	inställer	
sig	under	pågående	sammanträde	träda	in	istället	för	en	ersättare	som	kommer	längre	ner	
i	ordningen.	
	

12	§	
	
En	ledamot	eller	en	ersättare	som	har	avbrutit	sin	tjänstgöring	på	grund	av	jäv	i	ett	ärende	
får	åter	tjänstgöra,	sedan	ärendet	har	handlagts.	
	
En	ledamot	som	har	avbrutit	tjänstgöringen	en	gång	under	ett	sammanträde	på	grund	av	
annat	hinder	än	jäv,	får	åter	tjänstgöra	om	ersättarens	inträde	har	påverkat	styrke‐
balansen	mellan	partierna.	
	

Sammanträdena 
	

13	§	
	
Sammanträden	hålls	enligt	i	förväg	fastställd	årsplan.	Extra	sammanträde	ska	hållas	om	
ordföranden	eller	minst	en	tredjedel	av	nämndens	ledamöter	begär	det.	
	

Kallelse 
	

14	§	
	
Kallelse	ska	vara	skriftlig	och	innehålla	uppgift	om	tid	och	plats	för	sammanträdet.	
	
Kallelse	ska	på	ett	lämpligt	sätt	tillställas	varje	ledamot	och	ersättare	senast	fem	dagar	
före	sammanträdesdagen.	
	
Kallelse	bör	åtföljas	av	föredragningslista.	Ordföranden	bestämmer	i	vilken	utsträckning	
handlingar	som	tillhör	ett	ärende	på	föredragningslistan	ska	bifogas	kallelsen.	
	
Undantagsvis	får	kallelse	ske	på	annat	sätt.	
	
När	varken	ordföranden	eller	vice	ordföranden	kan	kalla	till	sammanträde	ska	den	till	
åldern	äldste	ledamoten	göra	detta.	
 
Reservation 
	

15	§	
	
Om	en	ledamot	har	reserverat	sig	mot	ett	beslut	och	ledamoten	vill	motivera	
reservationen	ska	ledamoten	göra	det	skriftligt.	Motiveringen	ska	lämnas	före	den	
tidpunkt	som	har	fastställts	för	justeringen	av	protokollet.	
	

Justering av protokoll 
	

16	§	
	
Justeringen	av	protokollet	ska	ske	samtidigt	av	ordförande	och	en	justerare	på	dag	och	tid	
som	nämnden	beslutar	vid	varje	sammanträde.		
	
Nämnden	kan	besluta	att	en	paragraf	i	protokollet	ska	justeras	omedelbart.	
Paragrafen	ska	redovisas	skriftligt	innan	nämnden	justerar	den.	
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Delgivning 
	

16	§	
	
Delgivning	med	nämnden	sker	med	ordföranden,	verksamhetsområdeschef	eller	annan	
anställd	som	nämnden	bestämmer.	
	

Undertecknande av handlingar 
	

17	§	
	
Avtal,	andra	handlingar	och	skrivelser	som	beslutas	av	nämnden	ska	undertecknas	av	
ordföranden	eller	vid	förfall	för	denne	av	vice	ordföranden	och	kontrasigneras	av	anställd	
som	nämnden	bestämmer.	
	
I	övrigt	bestämmer	nämnden	vem	som	ska	underteckna	handlingar.	
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Datum: 2017-03-15 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000227/2016 – 900 

 
Utvärdering av systemet med medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Införa förslagslåda och avskaffa medborgarförslag från och med 2017-06-30. 
2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslagslåda till septem-

ber 2018. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25, § 129, att införa medborgarförslag i Båstads kom-
mun på prov från och med 2014-01-01. Syftet med införandet var öka och förbättra dialogen 
med medborgarna.  I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medbor-
garförslag beslutade fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två 
år. 
 
Utvärderingen färdigställdes och förvaltningen föreslog att medborgarförslag avskaffas och 
införande av Kalixförslaget. Ärendet remitterades från kommunfullmäktige till demokratibe-
redningen för att se över om det går att utveckla medborgarförslag 
 
Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslagsmodellen eller 
ersätta den. Att ersätta innebar att antingen införa en modell i enlighet med Kalixförslaget eller 
en förslagslåda. Med bakgrund i demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) 
har beredningen valt att föreslå att medborgarförslag ersätts med en förslagslåda.  
 

Aktuellt 
Demokratiberedningen har processat frågan hur medborgarförslag kan utvecklas med ut-
gångspunkt av det yrkande som framställdes i kommunfullmäktige. Nämndsekreterare Johan 
Petersons utredning och demokratiutredningen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) har 
använts som stöd i det arbetet. Den sistnämnda presenterar en heltäckande analys av medbor-
garförslag i Sveriges kommuner, och föreslår att modellen ska avvecklas i nuvarande form. 
 
En enig demokratiberedning ställer sig bakom att medborgarförslag i dess nuvarande form ska 
avvecklas och över tid ersättas med det som kallas för folkmotion i demokratiutredningen. 
Folkmotion innebär att förslag behöver stöd av 1% av folkbokförda innan det lyfts till kom-
munfullmäktige (Låt fler forma framtiden, s. 503). 
 
I avvaktan på beslut om folkmotion införs istället en aktiv förslagslåda med mål att fånga upp 
invånares utvecklingsidéer. Tanken om förslagslåda lyfts fram i demokratiutredningen som en 
metod för hur en kommun kan hantera vardagsnära frågor. För Båstads kommun innebär det i 
korthet att inkomna förslag överlämnas till det ansvariga politiska organets presidium. Presi-
diet får bestämma om man vill väcka det som ett ärende, eller låta förvaltningen svara på det. 
 
Demokratiberedningen har vidare utrett frågan om införande av Kalixmodellen istället för 
medborgarförslag. Den innebär en kostnad för kommunen motsvarande 50.000 kronor i inve-
stering och 20.000 kronor årligen. Sett med ljuset från framtida folkmotioner anser beredning-
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en att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra denna investering, då tekniken för hantering 
av folkmotioner ska bekostas av staten. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens förslag tar förvaltningen fram 
rutiner och marknadsföring för förslagslådan. Ytterligare beslut erfordras ej för verkställandet. 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Medborgarförslag kan likställas med motioner, vilket gör att avvecklandet leder till att med-
borgarnas möjlighet till aktivt deltagande i den lokala demokratin minskas. Samtidigt stärks 
den representativa demokratins då förslagen hanteras genom kommunens folkvalda. 
 
Förslagslådan ökar möjligheterna för både kommunmedborgare och kommunmedlemmar (fas-
tighetsägare) att vara med och aktivt påverka, då deras idéer behandlas likvärdigt. Handlägg-
ningstiden och administrationen kring ärendena bedöms vara avsevärt kortare för en förslags-
låda – vilket bör leda till positiva effekter för invånares kontakter med kommunen och folk-
valda. 
 
Sammantaget bör konsekvenserna av beslutet vara positiva för den lokala demokratin, om den 
genomförs enligt beredningens intention. 
 

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

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

 
Enligt uppdrag, 
 
 
 
 
Olof Nilsson, kommunledningskontoret. 
Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunens ledningsgrupp, demokratiberedningen och kommunkansliet. 
 

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

Samråd har skett med: 
Demokratiberedningen, kanslichef. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-01-24 3 

DB § 2 

Utvärdering av medborgarförslag 

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

Beslut 

Utskott/presidium 

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

Demokratiberedningen har fått ta ställning till att utveckla medborgarförslag 
eller avveckla. Avveckla innebar att införa modell i enlighet med Kalixförslaget, 
eller förslagslåda. Beredningen har i den avvägningen valt att förorda förslags
låda (förslag 2) eftersom demokratiutredningen kanske inför folkmotioner och 
då är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att investera i IT-strukturen. 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Införa förslagslåda, enligt demokratiberedningens förslag 2, och avskaffa 
medborgarförslag från och med 2017-06-30. 

2. Demokratiberedningen får i uppdrag att utvärdera införandet av förslags
låda till september 2018. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

cl-- fl1 
\ 
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Medborgarförslag – två förslag på åtgärder. 

Enligt yrkandet i kommunfullmäktige ska demokratiberedningen i se över möjligheter att utveckla systemet med medborgarförslag. Nedan följer två alternativ som 
arbetats fram av förvaltningen baserat på önskemål i yrkandet och från demokratiberedningens ledamöter. 

Olof Nilsson, nämndsekreterare. 

Johan Peterson, nämndsekreterare. 

 

Förslag 1: Utveckla befintligt system med medborgarförslag 

Vi har identifierat följande delar som kan utvecklas inom nuvarande lagstiftning: 

Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten i fler medborgarförslag till 

nämnderna. Genom att delegera beslutanderätten kan handläggningen av en del 

förslag kortas ned. 

Identiska förslag ska behandlas som ett ärende. Istället för att skapa nya ärenden 

för identiska (eller likartade) förslag hanterar vi dessa som ett och samma. Genom 

det försvinner lite administrativt arbete – idag hanteras likaratade förslag redan i 

samma beslut. 

Utveckla mall för medborgarförslag som tyddliggör vem som kan föreslå, vad 

förslagen får omfatta och hur det ska se ut. Genom att tillhandahålla en mall 

kanske förslag blir lättare att hantera. Det går däremot inte att tvinga 

förslagsställarna att utgå från en mall när ett förslag ska lämnas in. 

Medborgarförslag i nuvarande form (lagstiftning) ger inte möjlighet för 

kommunmedlemmar att väcka förslag. Det finns ej heller möjlighet att reglera 

ålder på den som kan få lov att väcka ett förslag. 

 

 

 

 

 

Förslag 2: Tillfälligt avveckla medborgarförslag i inväntan på lagstiftning 

Demokratiutredningen – Låt fler forma framtiden – föreslår att folkmotion ska 

ersätta medborgarförslag. Genom det blir folkmotioner obligatoriska och ställer 

krav på att 1% av folkbokförda ska stödja ett förslag för att ärendet ska väckas i 

kommunfullmäktige.  Kommunen kan idag införa samma modell, men till en 

kostnad. Kostnaden för att utveckla ett sådant system uppskattas till 50000:‐ i 

investering och 20000:‐ löpande per år (Kalix kostnad). Om demokratiutredningens 

förslag blir verklighet kommer systemet att vara kostnadsfritt för kommunerna.  

Om rätten att lägga medborgarförslag avvecklas föreslås istället att en aktiv 

förslagslåda inrättas. Förslagslådan fungerar på så vis att förslagen presenteras för 

presidierna vars ansvarsområde det gäller, och sedan är det upp till dessa om 

förslagen ska väckas som ärende. Förslagsställaren får sedan en återkoppling hur 

hans/hennes förslag har hanterats. Genom en aktiv förslagslåda ges också 

möjlighet till kommunmedlemmar (fastighetsägare) att få samma villkor som 

folkbokförda.  
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Utvärdering av systemet med medborgarförslag  

Inledning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i Båstads kommun 

på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla folkbokförda i kommunen har möjlighet-

en att skicka in medborgarförslag, oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla 

om allt som rör kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 

personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller försörjnings-

stöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett medborgarförslag är att det senare ger 

allmänheten möjlighet att ge förslag direkt till politiken.  

Syfte 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om att på prov införa medborgarförslag beslutade 

fullmäktige även att effekterna av införandet skulle utvärderas efter två år. Denna utvärdering 

ska granska om syftet med införandet av medborgarförslag har uppnåtts. I motionen som ledde 

fram till införandet av medborgarörslag beskrevs syftet på följande sätt; 

”Syftet med motionen ligger i linje med kommunens förhoppningar om att öka och förbättra dia-

logen med medborgarna” 

Båstads kommun i jämförelse med Sverige 

En viktig aspekt att ta med i utvärderingen är att se hur den nationella inställningen till medbor-

garförslag ser ut. Enligt SKL:s undersökning från 2015 finns möjligheten att lämna in medbor-

garförslag i 71 % av Sveriges kommuner och landsting/regioner. Av de cirka 3000 medborgar-

förslag som lämnades in under 2014 fick 14 % bifall, en lägre siffra än den i Båstads kommun. 

Precis som i Båstads kommun berör majoritet av förslagen i Sverige trafik, infrastruktur- och 

platsutvecklingsfrågor.1   

2007 fanns möjligheten med medborgarförslag i 194 utav Sveriges 290 kommuner (67 %).2 

Även om det blivit vanligare med medborgarförslag i kommunerna finns flera exempel på kom-

muner som går motsatt väg. Som exempel beslutade kommunfullmäktige i vår grannkommun 

Laholm att avskaffa medborgarförslagsrätten då de ansåg de vara överflödig. De menade att 

kommunens system med webbsynpunkter/förslag räckte som kanal för medborgarna.   

 

                                                           

1
 http://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-264-5 

2
 http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d707/1399385741511/skl-faktablad-3-medborgardialog-

om-medborgarf%C3%B6rslag.pdf 
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Metod 

För att kunna utvärdera systemet med medborgarförslag på ett grundligt sätt har kommunkans-

liet i Båstads kommun skickat ut en enkätundersökning till de personer som har handskats med 

förslagen. Till förslagsgivarna, personal i ledningsgruppen (hädanefter tjänstepersoner) och le-

damöterna i kommunfullmäktige (hädanefter politiker).  

Av de 31 tillfrågade förslagsgivarna har 20 svarat på enkäten (svarsfrekvens på 65 %), av de 18 

tjänstepersonerna har 12 svarat (svarsfrekvens på 67 %) och av de 64 politikerna har 25 svarat 

(svarsfrekvens på 39 %). Frågorna berör huruvida syftet med medborgarförslag har uppfyllts 

och svarsgivarna har haft möjlighet att kommentera sina svar.  

All data som berör medborgarförslagen och enkätundersökningen har samlats in under novem-

ber och december 2015. Det har inkommit fler medborgarförslag efter årsskiftet.  

De två specialfall, förslagen om en ny idrottsanläggning och en ny busslinje, har räknats med i 

statistiken gällande förslagen. Men eftersom det är flera personer som står bakom dessa förslag 

har vi exkluderat dem från statistiken gällande förslagsgivarna. Frågorna, svarsstatistiken och 

kommentarerna finns att se i bilaga 2.  

 

Resultat 

Förslagen 

Under de två år (2014-01-01 till 2016-01-01) som medborgarna i Båstads kommun har haft möj-

lighet att lämna in medborgarförslag har 131 förslag kommit in. Av dessa förslag är endast 38 

unika (29 %).  Hela 93 (71 %) av förslagen är identiska och berör två enstaka frågor, en ny id-

rottsanläggning och en ny busslinje. De unika förslagen har berört allt från förbud mot fyrverkeri 

till inrättande av nakenbad. De unika förslagen har främst handlat om problemområden som rör 

gata, trafik och infrastruktur och majoriteten av dessa förslag handlar om nya cykelbanor. Dessa 

förslag har varit problematiska för kommunen att handlägga eftersom en del frågor som berör 

exempelvis trafikregler och farthinder ligger under Trafikverkets ansvarsområde.  

Av de 131 förslag som kommit in till kommunen har kommunfullmäktige fattat beslut om 91 

stycken, men endast 19 av dessa är unika förslag. Av de 19 unika förslagen har 4 fått bifall (21 

%) och 15 har fått avslag (79 %).   

Medelvärdet på handläggningstiden av de förslag som har beslutats om är 273 dagar, räknat från 

det att förslaget har inkommit till kommun till att förslaget har beslutats om i kommunfullmäk-

tige. När vi frågade förslagsgivarna om de var nöjda med handläggningstiden svarade majorite-

ten att de inte var nöjd med deras förslags handläggningstid.  

Samtliga medborgarförslag med variablerna: antal handläggningsdagar, kön, ort och politiskt 

beslut finns att se i bilaga 3. 
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Förslagsgivarna  

För att systemet med medborgarförslag ska uppnå sitt syfte bör förslagsgivarna vara så repre-

sentativa som möjligt för kommunens invånare. Därför har vi undersökt vem det är som lämnat 

in förslag. Kön, ålder, om personen är röstberättigad, dess geografiska plats och om personen har 

varit politiskt aktiv i någon annan form de senaste två åren.  

I vår undersökning fann vi en något skev könsfördelning bland förslagsgivarna där 42 % är 

kvinnor och 58 % är män. När vi jämförde åldern på Båstads kommuns invånare med åldern på 

förslagsgivarna fann vi att det är en skev åldersfördelning bland förslagsgivarna, där äldre kom-

muninvånare i högre grad tenderar att lämna in medborgarförslag. Detta finns att se i bilaga 4.  

Det enda kravet för att få lämna in ett medborgarförslag är att man är folkbokförd i kommunen, 

alltså har även personer som saknar rösträtt rätt att lämna ett förslag. Men i vår undersökning 

framkom att samtliga förslagsgivare är röstberättigade, med undantag från de två speciella för-

slagen där flera personer stod bakom dem. Alltså har medborgarförslagsrätten inte inkluderat 

och engagerat denna grupp i Båstads kommun. Vi undersökte även den geografiska aspekten. 

Genom att kartlägga förslagsgivarna framträdde ett tydligt samband där förslagen kommer ifrån 

Bjäres tätorter. Men det mest anmärkningsvärda är att inga förslag har kommit från medborgare 

i kommunens västra delar. Detta finns att se i bilaga 5. 

Kritik som har förts fram mot systemet med medborgarförslag är att det till största del är poli-

tiskt engagerade personer som lämnar in förslagen. Detta skulle innebära att den demokratiska 

makten inte blir jämt fördelad över kommunens invånare. Men i Båstads kommun har över hälf-

ten av förslagsgivarna inte varit politiskt aktiva i något annat sammanhang under tiden då möj-

ligheten till medborgarförslag har funnits i kommunen.  

Enkätsvaren 

Det centrala syftet med införandet av medborgarförslag var som sagt ” öka och förbättra dialo-

gen med medborgarna”. Därför frågade vi våra svarsgrupper om de ansåg att dialogen mellan 

politiker och medborgare har förbättrats med införandet av medborgarförslag. Av förslagsgivar-

na anser endast en tredjedel att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna. Anmärk-

ningsvärt är att ingen av de svarande tjänstepersonerna anser att dialogen har förbättrats. Där-

emot är det fler politiker som anser att dialogen har förbättrats än vad det är som inte anser det.  

I undersökningen går att utläsa att majoriteten av politikerna och tjänstepersonerna anser att 

medborgarförslag är bra.  Tjänstepersonerna är mer skeptiska till medborgarförslagsrätten och 

endast hälften av de svarande anser att riktlinjerna för hur medborgarförslag ska behandlas är 

tydliga. Dessutom anser nästan alla (91,67 %) att medborgarförslagen har inneburit ett merar-

bete för förvaltningen.  

En viktig och förvånnande siffra är att endast 42 % av förslagsgivarna anser att medborgarför-

slag är bra.   
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Sammanfattning av kommentarerna från förslagsgivare, tjänstepersoner och politiker 

Samtliga kommentarer finns att se i bilaga 2. 

Anser du att medborgarförslag förbättrar dialogen med politikerna? 

Denna fråga ställdes till alla tre svarsgrupper. Tjänstepersonerna var uteslutande negativa till 

påståendet, medan politikerna var något positivare till förslagens effekt på dialogen. Åsikterna 

bland förslagsgivarna var delade men majoriteten av deras kommentarer gav bilden att de inte 

ansåg att förslagen har förbättrat dialogen. De är missnöjda med att de inte fått någon informat-

ion om sina förslag trots att de har kontaktat kommunen och bett om återkoppling om vad som 

händer med deras förslag.  

Kommentarerna från tjänstepersonerna är i majoritet negativa och till exempel lyder en kom-

mentar ”det ger medborgarna en falsk bild av att de kan få inflytande mellan valen”.  

Av politikernas kommentarer är det lika många som anser att dialogen har förbättrats, som inte 

anser att den förbättrats.   

Anser du att medborgarförslag är bra? 

Alla tre svarsgrupper var mer positiva än negativa till medborgarförslag och mest positiva var 

politikerna där 76 % av de svarande ansåg att medborgarförslag är bra. Alla förslagsgivare som 

kommenterade ansåg att kommunens system med medborgarförslag måste utvecklas. Bl.a. anser 

de att det är svårt att formulera förslag på rätt sätt och de hade hellre sett en dialog med politi-

kerna.  

Samtliga tjänstepersoner som kommenterat ser också problem med dagens system. De tycker att 

handläggningen tar för mycket tid, att det är problematiskt att föreslå bifall då det inte finns 

pengar budgeterat till förslagen och att administrationen tar oproportionerligt mycket tid.   

Alla politiker är positiva till systemet men de ser vissa brister. Framförallt att systemet missbru-

kas då flera personer skickar in samma förslag, Örebäcksvallen och busslinjen till Apelryd tas 

upp som exempel. Andra problem de ser är att medborgarna är för dåligt informerade om möj-

ligheten och att många av förslagen som kommer in är orealistiska och omöjliga att genomföra.  
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Alternativ till medborgarförslag - Kalixförslaget 

Kalix kommun beskriver Kalixförslaget på följande sätt ”Syftet med Kalixförslaget är att medbor-

garna ska kunna lämna förslag till kommunens nämnder, och därmed också få snabbare respons 

på sina initiativ” och omfattas av följande regler; 

- Kalixförslag får lämnas av var och en som så önskar, oavsett ålder och folkbokföringsort.  

 

- Kalixförslag måste höra till en kommunal nämnds kompetensområde.  

 

- Kalixförslag publiceras maximalt tre månader på Kalix kommuns hemsida.  

 

- Ett Kalixförslag måste under publiceringstiden få stöd av minst 30 namnunderskrifter innan 

det skickas till berörd nämnd.  

 

- Berörd nämnd ska inom fyra månader ta ställning till inkommit Kalixförslag.  

 

-Ett förslag får inte innehålla kränkande formuleringar.  

 

- Måste registrera sig för att lämna in förslag. Namn, e-post och telefon. 

 

- Det går att lämna in förslaget och underskrifterna på papper till kommunen. 

 

- Inlämnat förslag kommer upp på hemsidan inom en vecka, då det först ska granskas.3 

Behandling av förslagen ser ut på följande sätt; 

Om Kalixförslaget har fått minst 30 underskrifter skickas det till ansvarig nämnd. Kalixförslaget 

tas upp för information vid nämndens sammanträde. Om nämnden beslutar att förslaget ska 

behandlas genom vidare utredning så utses en särskild handläggare för uppdraget. Nämnden ska 

därefter inom fyra månader ha fattat beslut om förslaget.4 

Intervju med Kenneth Björnfot, Kalix kommuns IT-ansvarig 

1, Generell respons till införandet? 

Vi gör en första utvärdering inom kort. Vi har ca 300 registrerade användare av kommunen ca 

16300 invånare. 

2, Vad är kostnader för att införa systemet och driftsunderhåll? 

Det är 43.000 kronor i uppstartskostnad och därefter 1600 kr per månad i driftkostnad. 

3, Hur behandlas ett förslag? 

                                                           

3
 http://kalix.demokratiportalen.se/ 

4
 http://kalix.demokratiportalen.se/guidance 
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Så snart ett förslag når 30 underskrifter registreras det i vårt ärendesystem (Ciceron) på ansva-

rig nämnd. Vid nämndssammanträde beslutar nämnden om ärendet ska utredas eller ej. Om det 

ska utredas så ska ärendet vara slutbehandlat inom fyra månader. 

4, Hur länge har ni haft systemet med Kalixförslaget? 

Vi har haft systemet i drift i ett år, då kommunfullmäktige tog bort systemet med medborgarför-

slag. 

Vad säger lagen om medborgarförslag? 

Genom SFS 2002:249 infördes en möjlighet för fullmäktige att besluta att medborgarna får väcka 

förslag i fullmäktige. Men i och med ändringen i kommunallagen 2007 skedde en förändring av 

hanteringen av medborgarförslag som var tänkt att förenkla handläggningen. Efter denna 

lagändring får, enligt 2007:68 § 25, fullmäktige överlåta till annan nämnd att besluta om med-

borgarförslagen. Tanken var att förslag som saknar principiell beskaffenhet och som inte är poli-

tiskt laddade skulle kunna beslutas om på ett snabbare och smidigare sätt. Exempelvis så kallade 

cykelställsfrågor. I Båstads kommun har dock inte denna lagändring använt, utan samtliga med-

borgarförslag tagits upp i fullmäktige.5  

Utvärderingens slutsatser 

Att det finns problem och brister i kommunens befintliga system med medborgarförslag är tyd-

ligt och bekräftas av samtliga tre svarsgrupper. Samtidigt poängterar samtliga svarsgrupper vik-

ten av ett system i kommunen som värnar om direktdemokratin och medborgarinitiativ. Därför 

har kommunledningskontoret, utifrån undersökningens resultat, kommit fram till två förslag; en 

utveckling av befintligt system eller att systemet ersätts med ett system liknande Kalixförslaget.  

Förslag 1. Förbättra befintligt system 

Ge tjänstepersoner i uppgift att återkoppla om beslutsprocessen till förslagsgivarna så att de 

lättare kan acceptera den ofta långa handläggningstiden.   

Fastställa rutiner så att orealistiska förslag eller förslag som ligger utanför kommunens ansvars-

område snabbt kan avslås.  

Förtydliga informationen om vad som gäller för medborgarförslag och sprida den så att flera 

typer av medborgare lämnar in förslag och så att förslagen som lämnas in ligger under kommu-

nens ansvarsområde.  

Men framför allt bör systemet ändras så att det är krav på att medborgarförslag måste vara unikt 

och alltså inte får vara identiskt ett tidigare förslag. Som nämnts tidigare är alltså inte ens 30 % 

av medborgarförslagen unika. Att medborgare har kunnat lämna in identiska förslag har, enligt 

vår enkätundersökning, varit problematiskt och inneburit ett onödigt stort administrativt arbete 

för kommunen.   

 

                                                           

5
 Lena Dahlman m.fl., Kommunallagen femte upplagan 2011, s.344-345 
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Förslag 2. Ersätta det med ett system liknande Kalixförslaget  

Efter att ha granskat ett antal kommuner som har infört alternativ till medborgarförslag kom 

kommunledningskontoret fram till att Kalixförslaget är ett system som kan fungera i Båstads 

kommun. Systemet i Kalix har gett positiva effekter då det även har engagerat många unga med-

borgare. Jämfört med Båstads kommuns system med medborgarförslag är Kalixförslaget en en-

klare process för alla parter. Ett system liknande Kalixförslaget förenklar för förslagsgivarna då 

de lättare kan lämna in ett förslag och förenkla för tjänstepersonerna och politiker då de endast 

behöver handlägga förslag som har en bred förankring bland kommuninvånarna och därför slip-

per lägga ned tid på ”cykelställsfrågor”.  

Ett införande av detta förslag skulle även förkorta handläggningstiden. Ett förslag får maximalt 

vara publicerat 3 månader och berörd nämnd ska inom 4 månader ha tagit ställning. Alltså måste 

förslaget fått ett beslut inom 7 månaders tid, vilket är kortare tid än medelvärdet för medborgar-

förslagens handläggningstid.        

Eftersom Kalixförslag även är till för de som inte är och folkbokförda i Kalix hade ett liknande 
system i Båstad inneburit att alla som har en koppling till Båstads kommun hade inkluderats. 
Detta har tidigare efterfrågats av personer som har nekats lämna in medborgarförslag på grund 
av att det inte är folkbokförda i Båstad.  
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Datum: 2017-03-13 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001623/2014 – 903 

 
Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Anta Tolkning och tillämpning av arvodesreglementet för Båstads kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under vintern 2016 uppmärksammades en rad brister i hanteringen av ersättningar till 
förtroendevalda i Båstads kommun.  Detta ledde till en rad tidningsartiklar i lokal media under 
vintern 2016/2017. 
 
I samband med detta gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att se över tolkningar av 
arvodesreglementet (i enlighet med § 17 i arvodesreglementet). Detta har lett fram till 
dokumentet Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente. Dokumentet ska beslutas i 
kommunstyrelsen och biläggs till arvodesreglementet. 
 
Tolkning och tillämpningen av arvodesreglementet bygger på att fastställa ansvar, 
kvalitetssäkra dokumentation och utbilda förtroendevalda.   
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2014 om arvodesreglemente för förtroende-
valda. Reglementet började gälla den 1 januari 2015. Utöver detta finns inga instruktioner om 
tillämpning. 
  
Under 2016 upptäcktes brister i hanteringen av arvoden och ersättningar. Detta ledde till en 
rad tidningsartiklar under vintern 2016/2017 om förtroendevaldas ersättningar i Båstads 
kommun. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram tolkningar av arvodesreg-
lementet för att lösa bristerna. 
 
Aktuellt 
Bristerna som uppkommit vid hanteringen av ersättningar till förtroendevalda kan summeras 
till följande: 
 

 Ersättningsanspråk har inkommit med bristande dokumentation om närvaro. 
 Ersättningsanspråk har inkommit med aktiviteter som ligger utanför uppdraget. 
 Yrkande om förlorad arbetsinkomst har inkommit med bristande underlag. 
 Felaktiga utbetalningar av ersättningar har gjorts. 

 
För att lösa bristerna går det att tolkning, tillämpning och gällande lagstiftning (kommunalla-
gen). Med bakrund av det har det framtagits ett dokument för Tolkning och tillämpning av ar-
vodesreglemente. I dokumentet framhålls bland annat följande delar: 
 

 Ansvaret för ersättningar knyts till ordförande i det politiska organ som denne styr. 
 Alla aktiviteter, utom ordinarie sammanträden, ska sanktioneras av ordförande innan 

ersättningar utbetalas. 
 Dokumentation om närvaro ska finnas vid alla aktiviteter. 
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 Förlorad arbetsinkomst ska alltid åtföljas av underlag som styrker förlusten. 
 Uträkning av förlorad arbetsinkomst sker innan attestering. 
 Kommunstyrelsen, eller den som delegerats ansvaret, hanterar samtliga ärenden där 

det råder oenighet mellan ordförande och den som yrkar om ersättning. 
 Utbildning anordnas för förtroendevalda under mandatperioden av kommunfullmäkti-

ges presidium. 
 
Sammantaget bedöms dokumentets förtydligande vara tillräckligt för att hantera bristerna 
som uppmärksammats under 2016. Om det behövs kan dokumentet uppdateras framöver med 
ytterligare förtydligande och tillämpningsinstruktioner. 
 
Utöver dokumentet kommer det att skapas nya rutiner för att stödja ordförande i sitt arbete 
och nya blanketter för närvarorapportering och ersättningsanspråk ska tas fram. 
  

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Hanteringen av ersättningsanspråken kommer att öka arbetsbelastningen för kommunkansliet 
ersättningsanspråken sker var för sig och uträkningarna sker av sekreteraren. 
 
Ordförande får ett uttökat ansvar vilket ställer högre krav på denne. Det är i nuläget svårt att 
bedömma hur mycket tid det krävs för ordförande. Om det bedömms att det tar mycket tid i 
anspråk får justering av ordförandes arvode ske i samband med nytt arvodesreglemente för 
2018-2022. 
 
 

 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kommunstyrelsen, ordförande i samtliga politiska organ, demokratiberedningen, kommunens 
ledningsgrupp och nämndsekreterarna. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente i Båstads kommun 
  
 

Samråd har skett med: 
Kanslichef 
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1 Inledning 

I november 2014 beslutade kommunfullmäktige om nytt 

arvodesreglemente från 2015-01-01. Reglementet fastställer 

nivåerna på ersättningar och när förtroendevalda har rätt att få 

ersättning. 

Under 2016/2017 aktualiserades ersättningsfrågorna av 

kommunstyrelsen. Detta har lett till ett behov av att ta fram ett 

dokument för tolkning och tillämpning för av 

arvodesbestämmelserna. 

Avsaknaden av tillämpningsinstruktioner har skapat situationer 

vilket gör vissa ersättningsfrågor svårhanterliga. Genom att 

fastställa övergripande principer, såsom ansvarsfördelning och 

dokumentationskrav,  ska frågorna lösas i många fall. 

1.1 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av förändringar och 

förtydligande som ska genomföras inom ramen för reglementet. 

Därefter redogörs utförligare för tillämpningar och tolkningar 

samt frågor och svar inom respektive område. 

Ansvar Ordförande får en tydlig roll i sitt ansvar att hålla nämndens 

ekonomi genom att bestämma när det räknas om leda-

mot/ersättare tjänstgjort utanför ordinarie sammanträde. Ordfö-

randes roll bekräftas genom att denne attesterar 

ersättningsblanketterna.  

Oenighet Kommunstyrelsen ansvarar för att hantera samtliga ärenden där 

den förtroendevalde har nekats ersättning och vill ha det prövat. 

Dokumentation Samtliga inbjudningar/kallelser till politiska organ samordnas av 

ansvarig sekreterare för att genom det säkerställa att det alltid 

finns närvarokontroller och tydliga instruktioner för om ersätt-

ning utgår eller ej. 

Blanketter ändras så att de endast är ett ersättningsanspråk per 

blankett. 

Förlorad arbetsinkomst ska alltid åtföljas av tydlig dokumentat-

ion från den förtroendevalda för varje tillfälle. 

Beräkningar av ersättningar utförs av sekreteraren. 

Utbildning Insatser ska göras för att informera samtliga förtroendevalda om 

arvodesreglerna under mandatperioderna. Kommunfullmäktiges 

presidium ansvarar för att anordna utbildningstillfällen.  
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2  Tillämpningsinstruktion 

Reglementet öppnar upp för att yrka om olika former av ersätt-

ningar – timarvode, körersättning m.fl. Detaljer om tillämp-

ningen, hur förfarandet ska ske, med ansökan, dokumentation 

och attestering framkommer inte i reglementet, vilket gör att det 

lätt uppstår frågor.  För att lösa dessa frågor är det viktigt att 

klargöra vem som är ansvarig för de olika delarna, säkerställa att 

det finns fullgod dokumentation samt se till att alla vet sina 

rättigheter. 

2.1  Ansvar för nämnd/styrelse/fullmäktige 

Det ekonomiska ansvaret för ersättningar till förtroendevalda 

framgår inte av arvodesreglementet, utan regleras istället i 

respektive organs reglemente/arbetsordning. I dessa framgår att 

det är ordförande som innehar det ekonomiska ansvaret för 

respektive organ. Ordförande ska anpassa sin verksamhet base-

rat på ramarna som tilldelats av kommunfullmäktige. 

 

2.2 Attestering för nämnd/styrelse/fullmäktige 

Förr skötte ordförande attesteringen av ersättningsanspråk. 

Detta har med åren flyttats över till förvaltningen. Eftersom 

ersättningsanspråkens ansvar flyttas till ordförande (enligt 2.1), 

så är det logiskt att attesteringen sker av denne. Ersättningsan-

språk lämnas, likt tidigare, till organets sekreterare för gransk-

ning innan attestering. 

För uppdrag som inte går att knyta till nämnd/styrelse ska 

ersättningsanspråken istället attesteras av kommunfullmäktiges 

ordförande. Detta gäller även beredningar. 

 

Tillämpning 

Ordförande attesterar samtliga ersättningsanspråk för det 

politiska organet som man ansvarar för. Sekreteraren 

granskar innan attestering. 

Tillämpning 

Ordförande får det fulla ansvaret för ersättningsanspråk i 

sitt politiska organ. Det innebär att det alltid är ordförande 

som bestämmer när en ledamot eller ersättare tjänstgör 

utanför det ordinarie sammanträdet. 

Ingen kan begära ersättning för aktiviteter utanför ordinarie 

sammanträde utan att det först godkänts av ordförande. 
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2.3 Tolkning och oenighet 

Om oenighet uppstår mellan förtroendevald som begär ersätt-

ning och attesterande ordförande ska ärendet bedömmas av 

kommunstyrelsen, om den förtroendevalda önskar det. För att 

praktiskt hantera det bör kommunstyrelsen delegera ansvaret till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, eller presidiet. 

 

2.4 Dokumentation 

För att säkerställa att ordförande får rätt underlag är det av vikt 

att dokumentationen kring sammanträden, förrättningar, 

informationsmöten, gruppledarträffar och liknande är fullgoda.  

Det är även av vikt för alla förtroendevalda att information 

förmedlas om ersättning utgår eller ej, så att det är lika villkor för 

alla. 

 

2.5 Utbildning och stöd 

Ordförande och ledamöter behöver hålla sig ajour om 

ersättningsbestämmelserna för att undvika onödiga och tidskrä-

vande oenighetsfrågor.  

 

 

  

Tillämpning 

Kommunfullmäktiges presidium tar ansvar för att 

kommunens förtroendevalda får utbildning i 

ersättningsbestämmelserna med jämna mellanrum under 

mandatperioden. 

Tillämpning 

Organets sekreterare skickar samtliga inbjudningar, eller 

kallelser, till förtroendevalda. I inbjudan ska det framgå 

vilken ersättning som utgår. Ordförande ansvarar att det 

finns närvarolistor tillhanda under det aktuella tillfället. 

Tillämpning 

Kommunstyrelsen, eller den som delegerats ansvaret, ska 

fatta beslut i ersättningsärenden där det råder oenighet så 

att den förtroendevalde har möjlighet att få ärendet prövat. 
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3 Sammanträdesarvode/timarvode 

Enligt § 2-5 Arvodesreglemente för förtroendevalda ges möjlighet 

till att begära sammanträdesarvode (även kallat timarvode), för 

uppdrag utöver ordinarie sammanträde.  

Bestämmelserna omfattar inte förtroendevalda som tjänstgör på 

hel- eller deltid (40% eller mer) varvid inga förtydligande finns 

kring dessa. 

3.1 Timarvode för tjänstgörande ledamot/ersättare 

För att en ledamot eller ersättare ska få timersättning utöver 

ordinarie sammanträde krävs för det första att tillfället är doku-

menterat. Detta kan exempelvis vara protokoll, mötesan-

teckningar eller närvarolista (punkt 2.4). För det andra krävs det 

också att den förtroendevalda räknas som tjänstgörande. 

För att man ska räknas som tjänstgörande krävs att ordförande 

har kallat, eller sanktionerat, att den förtroendevalda ska delta. 

 

3.2 Timarvode för förtroendevalda med begränsat 

 arvode 

Det begränsade arvodets storlek står i proportion till det som 

kommunfullmäktige ansett krävs för att fullgöra sitt uppdrag. 

Uppdragets omfattning regleras i reglemente/arbetsordning som 

fastställts av kommunfullmäktige. Det är upp till den enskilde 

förtroendevalda att anpassa så att man inte lägger mer tid på sitt 

uppdrag än det som finns föreskrivet. 

Undantag som möjliggör till viss timersättning återges i § 4, 

punkt 2-5. Dessa aktiviteter ska, i likhet med övriga 

ersättningsanspråk, vara dokumenterade och följa reglementet 

för att ersättningen ska utgå. 

Bestämmelserna appliceras bara på det förtroendeuppdrag där 

man innehar det begränsade arvodet. En nämndsordförande som 

kallas till informationsträff såsom ledamot i annat organ äger lika 

rätt till ersättning som övriga tjänstgörande ledamöter.  

Samma princip appliceras i ett organ om exempelvis vice ordfö-

rande väljs som justeringsperson. Justeringsperson är särskilt 

Tolkning 

För att ledamöter/ersättare ska ha rätt till timersättning, 

utöver ordinarie sammanträde, ska (1) uppdraget vara 

godkänt av ordförande och (2) vara dokumenterad.  
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utsedd och inte kopplad till rollen som vice ordförande, och 

därav utgår ersättning. 

 

  

Tolkning 

Det begränsade arvodet är kopplat till det specifika 

förtroendeuppdraget och inte till övriga förtroendeuppdrag 

som denne kan tänkas inneha. 

Undantagen som möjliggör till extra timarvode för 

förtroendevalda med begränsat arvode kräver, i likhet med 

det för tjänstgörande ledamöter/ersättare, dokumentation 

och ett godkännande av ordförande. 
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3.3 Frågor och svar 

Fråga Kan jag som ordförande själv bestämma när jag ska tjänstgöra 

och få timmar? 

Svar Ordförande ska följa kommunfullmäktiges ramar och bestämmel-

ser i sitt reglemente. Detta innebär att ordförande inte ska behöva 

extra timmar om det inte finns synnerliga skäl (exempelvis krislä-

gen) 

 Om en nämndsordförande attesterar timmar för sig själv, utöver 

det begränsade arvodet, ligger det inom ramen för kommunstyrel-

sens uppsiktsplikt att påtala detta. 

 
Fråga När ordförande är sjuk och jag som vice ordförande ska träda in, 

utgår det någon extra ersättning då? 

Svar Vice ordförande har endast rätt att ta över ordförandes ersättning 

om frånvaron är längre än en månad. Ersättningen för vice ordfö-

rande är främst kopplad till att närvara vid presidiegenomgång 

innan sammanträdet.  

 Om vice ordförande behöver göra fler uppgifter på grund av 

ordförandes sjukdom eller frånvaro bör ordförande tillse att vice 

ordförande får skälig ersättning för detta (förutsatt att det finns 

dokumenterat). 

 
Fråga Vid vilka tillfällen får jag som ledamot ersättning utan 

godkännande? 

Svar När det är ordinarie sammanträde. I övriga fall är det genom 

ordförande eller särskilt beslut (ex. justering). 

 
Fråga Får ordförande vägra mig ersättning för att gå på ett 

informationsmöte? 

Svar Om ordförande inte har godkänt tjänstgöringen utgår ingen 

ersättning. I annat fall kan inte ordförande ta sitt ekonomiska an-

svar. 
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4 Förlorad arbetsinkomst 

§ 6, 9 och 16 Arvodesreglemente för förtroendevalda ger möjlighet 

till att yrka om förlorad arbetsförtjänst.  

Rätten att få ersättning för förlorade arbetsinkomster regleras i 4 

kap. 12 § kommunallagen (SFS 1991:900). Enligt lagstiftningen 

har alla förtroendevalda rätt till ersättning för förlorad arbetsin-

komst som uppstår till följd av deras uppdrag. Arvodesreglemen-

tet reglerar att även icke tjänstgörande ersättare har rätt till 

ersättning i samband med ordinarie sammanträden. 

Det som skiljer ersättningen från övriga ersättningar är att doku-

mentationskravet ligger till fullo på den förtroendevalda. Det 

innebär att man själv måste påvisa ett inkomstbortfall. Exempel-

vis är det inte förenligt med lagstiftningen att enbart använda 

närvaron på ett möte och ett företagsnamn som motiv för att 

begära ersättning. 

4.1 Från yrkan till beslut – steg för steg. 

Det kan uppstå problem kring hur ett yrkande om förlorad 

arbetsförtjänst ska hanteras, vilken dokumentation som ska tas 

fram och hur summan för förlusten ska uträknas. För att under-

lätta det sker här en genomgång av processen.  

4.1.1 Yrkandet 

När den förtroendevalda yrkar om förlorad arbetsförtjänst ska 

ske via särskild blankett. Till yrkandet ska det biläggas 

dokumentation som påvisar ett inkomstbortfall. Det kan vara: 

- Utdrag från arbetsgivaren som specificerar inkomstbort-

fall (lönespecifikation). 

- Dokumentation som visar att ett arbete eller en tjänst ej 

kunnat genomföras eller flyttas på. 

 

Tolkning 

Det är inte möjligt att få ersättning utan att påvisa att en 

förlust har ägt rum och det är upp till den förtroendevalde 

att uppvisa den dokumentationen. Förlustens storlek är i 

sammanhang oväsentlig. Om förlust kan styrkas är det 

kommunens skyldighet att betala ersättningen. 

Yrkandena ska inte ske i klump, utan en blankett med 

bilagor per yrkande. Därmed kan vissa yrkanden bifallas och 

andra avslås på ett enkelt sätt. 
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4.1.2 Granskning och beslut 

När yrkandet inkommit till kommunkansliet granskas det av 

ansvarig sekreterare. I granskningsmomentet ska närvaro och 

dokumentationen kring förlusten kontrolleras. Handlingarna 

presenteras sedan för ordförande som får göra en slutgiltig 

bedömning om yrkandet är korrekt.  

Är yrkandet komplett attesteras handlingen och skickas till HR-

servicecenter för utbetalning. 

Om yrkandet inte är komplett, eller avslås, skickas handlingarna 

åter till den förtroendevalde med förklaring att denne kan vända 

sig till kommunstyrelsen för att få beslut i frågan. 

4.2 Ersättningens storlek 

Om den förtroendevalde inte kan styrka storleken på förlusten 

utbetalas en schablon som motsvarar årsinkomst på 180.000 

kronor. För att begära en högre ersättning krävs något av föl-

jande: 

- Senaste inkomstdeklarationen. 

- Sjukpenninggrundande intyg (SGI) från försäkringskas-

san. 

Till summan får inte inräknas andra arvoden från kommun, 

landsting eller stat. Pension får ej heller inräknas. 

 

  

Tolkning 

Till inkomstdeklarationen ska även skattebesked bifogas. 

SGI ska vara aktuell och kan hämtas från ”Mina sidor” på 

försäkringskassans webbplats. 

Ersättningens storlek beräknas av ansvarig sekreterare.  
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4.3 Frågor och svar 

Fråga Jag är pensionär men driver egen aktiv näringsverksamhet. Har 

jag rätt till förlorad arbetsinkomst? 

Svar Pensionärer har, likt övriga, rätt till förlorad arbetsinkomst om det 

kan styrkas. 

 
Fråga Kan gruppledare begära ersättning för förlorad arbetsinkomst 

när det är öppet för allmänheten på tisdagar? 

Svar Samtliga förtroendeuppdrag ger rätt till förlorad arbetsinkomst 

om man kan styrka förlusten. Eftersom träffarna är planerade 

varje tisdag för hela året, och sker efter ordinarie arbetstid, får du 

särskilt visa att det var ett arbete som inte gick att genomföra på 

annan tid. 

 

Fråga Kan ordförande vägra mig ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst? 

Svar Om du kan bevisa att ditt förtroendeuppdrag har lett till en förlust, 

och att du inte kunde flytta på det arbetet så har kommunen en 

skyldighet att betala ersättningen. 

 

Fråga Jag fick tjänstledigt från jobbet för ett sammanträde, men sedan 

ställdes mötet in och jag fick inte gå tillbaka till jobbet. Vad gäller 

då? 

Svar Om din arbetsgivare kan styrka att du inte kunde ta tillbaka 

ledigheten har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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5  Resekostnader 

§ 11 Arvodesreglemente för förtroendevalda redogör för 

resekostnader förknippade med sammanträden. Reglementet 

hänvisar till kommunens reseavtal och resereglemente. Med det 

menas gemensamma avtal som kommunen har genom SKL. 

Det framgår inte av reglementet hur resor regleras. 

 

5.1 Frågor och svar 

Fråga Jag jobbar i en annan kommun och behöver åka från jobbet till 

sammanträdet. Har jag då rätt till ersättning?  

Svar Du kan få ersättning från och till ditt arbete förutsatt att du 

behöver åka tillbaka till arbetet. Om du inte behöver åka tillbaka 

ska du ange kilometer från bostaden. 

 

Tolkning 

Resekostnader som uppkommer vid tjänstgöring gäller främst 

från bostaden till sammanträdet, och tillbaka. Vid längre resor 

ska den förtroendevalde visa att det föreligger särskilda skäl. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170313\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-03-13 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001371/2016 – 903 

 
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt presidieförslag från demo-

kratiberedningen daterad 2017-02-14. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas motion om att 
minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett presidieförslag som svar 
på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt förslag, då moderaterna reserverade sig mot 
beslutet.  
 
 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Demokratiberedningen, Jonatan Andersson (SD) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Presidieförslag från demokratiberedningen 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-02-14 
Motion från Jonatan Andersson (SD) 
 

Samråd har skett med: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Datum 
2017-02-14 

Värt dnr 
KS 001371/2016 -903 

1 (1) 

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

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

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

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

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

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-02-14 

DB § 3 Dnr:KS001371/2016-903 

Svar på motion om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

2 

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

Beslutsunderlag 

Beslut 

Reservation 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett presidie
förslag som svar på motionen. Beredningen var överens, förutom moderaterna 
som reserverade sig mot beslutet. 

Presidieförslag daterat 2017-02-14 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt förslag från 
demokratiberedningen daterad 2017-02-14. 

Göran Brauer (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Komm·unfullmäktige 

Datum 
2017-02-14 

Vårtdnr 
KS 001371/2016 -903 

1 (1) 

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

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

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

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

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

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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Skriftlig reservation inkom via e-post 201 7-02-26. 

Bjiire Båstad Moderaternas reservation vad avser Demokratiberedningens förslag till 
"Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
från 41 till 31. " 

Förslaget har inte bearbetats av demokratiberedningen om det är realistiskt eller inte, vilka 
för- och nackdelar som ett mindre antal ledamöter kan ge samt om det kan ge möjlighet till att 
öka den övriga politiska organisationen. Förslaget till kommunfullmäktiges presidie bör i 
stället innehålla ett uppdragsförslag om att Demokratiberedningen bereder ärendet genom att 
utreda hur en minskning av antalet ledamöter påverkar demokratin i Båstad och kvaliten i det 
politiska arbetet. Detta utifrån ett kommunfullmäktige med 31, 35 alternativt 41 ledamöter. 

Göran Brauer 
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BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -11- z 2 \ 
D~~>. ... ~.\:).\~ ~ \ 
.'.h~~k .... ~~.~ 

Motion om att minska anta let ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Ställd till Båstads kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

invånare. 

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

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

möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31. 

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

Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i 

kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter 

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

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

upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har 

dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter. 

Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 

till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar 

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

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

andra utgifter i kommunen. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater: 

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

nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. 

För sverigedemokraterna i Båstad 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160518\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-05-18 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000584/2016 – 100 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ledningsgruppen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset  
 

Samråd har skett med: 
 
 

 
Motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2016-04-20, angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhu-
set från Christer de la Motte (M) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning  
 

Förslag till beslut 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  
 
 
 
Båstad 2016-05-18 
 
 
Olof Nilsson  
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kom • 1• ir. .,tyrelsen 

MOTION 

Motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset. 

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

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

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

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

Några exempel ur riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning: 

Konferenser skall hållas i lokaler dit alla har tillträde 

Hörselprodukter skall finnas i sammanträdesrum och grupprum 

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

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

från podiet. 

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

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

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

fara. 

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

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

skall upprättas. · · 

Yrkande 

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

Att förvaltningen upphandlar och installerar teleslingor i de sammanträdesrum 

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

Att i övrigt enligt ovanstående nationella riktlinjer tillgodose hörselmiljön i 

kommunens samlingsutrymmen . 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Den 12 april 201~ 

Ulf Jiewertz L_,/-C ~ 
Christer de la Matte 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170307\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\c 

1 (1) 

 
Datum: 2017-03-07 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000250/2017 – 903 

 
Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Kommunstyrelsen vidaredelegerar till arbetsutskottet att tolka enskilda arvodesä-

renden.  
  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun har beslutat, 2014-11-23 §168, om ett 
arvodesreglemente för förtroendevalda. Av § 17 framgår att tolkning och tillämpning av 
reglementet avgörs av kommunstyrelsen. En del enskilda ärenden avseende arvodesbegäran 
från förtroendevalda behöver en bedömning för att kunna hanteras, vilket innebär att 
arvodesreglementet tolkas i det enskilda ärendet. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera 
detta till en mindre grupp, förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun har ett arvodesreglemente för förtroendevalda där det 
framgår att tolkning och tillämpning av reglementet avgörs av kommunstyrelsen.  
 

Aktuellt 
I ett fåtal enskilda ärenden avseende arvodesbegäran från förtroendevald uppstår oklarheter 
och arvodesreglerna behöver tolkas i det enskilda ärendet. Kommunstyrelsen har möjlighet att 
delegera detta till en mindre grupp, förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Verksamhet 
En vidaredelegation till utskottet skapar tydlighet i hanteringen av de fåtal enskilda ärenden 
som behöver tolkas. 
 

Ekonomi 
Tolkning av enskilda ärenden av kommunstyrelsen arbetsutskott kan innebära en ökad 
kostnad för arvoden till ledamöterna. Det blir dock mindre ekonomisk belastning än om hela 
kommunstyrelsen ska tolka enskilda arvodesärenden.  
 
Catharina Elofsson,   
Kanslichef, Kommunledningskontoret 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Kanslichef, nämndsekreterarna, nämndernas presidium samt KF presidium. Delges 
kommunfullmäktige. 
 
 

Samråd har skett med: KS presidium, kommunchef, nämndsekreterare,  
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