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KS § 21  Dnr KS 001286/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2018 

 
Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där 

framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så sätt att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström daterad 2017-11-27, 

med tillhörande bilagor, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 287.  
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag  Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 

Parti      Grundstöd      Antal mandat i KF     Stöd/mandat TOTALT 

Bjärepartiet    10.000 kr   13                      6.100 kr         89.300 kr 

Moderaterna  10.000 kr 8                         6.100 kr         58.800 kr 

Centern            10.000 kr 5                         6.100 kr         40.500 kr 

Social- 

demokraterna 10.000 kr 5                         6.100 kr         40.500 kr 

Sverige- 

demokraterna 10.000 kr 5                         6.100 kr         40.500 kr 

Liberalerna       10.000 kr 3                         6.100 kr         28.300 kr 

Miljöpartiet      10.000 kr 2                         6.100 kr         22.200 kr 

TOTALT 2018                                      41                                         320 100 kr 

 
 
     Forts. på nästa sida. 
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Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 

Parti      Grundstöd      Antal mandat i KF     Stöd/mandat TOTALT 

Bjärepartiet    10.000 kr   13                      6.100 kr         89.300 kr 

Moderaterna  10.000 kr 8                         6.100 kr         58.800 kr 

Centern            10.000 kr 5                         6.100 kr         40.500 kr 

Social- 

demokraterna 10.000 kr 5                         6.100 kr         40.500 kr 

Sverige- 

demokraterna 10.000 kr 5                         6.100 kr         40.500 kr 

Liberalerna       10.000 kr 3                         6.100 kr         28.300 kr 

Miljöpartiet      10.000 kr 2                         6.100 kr         22.200 kr 

TOTALT 2018                                      41                                         320 100 kr 
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Datum: 2017-11-27 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001286/2017 – 903 

 
Utbetalning av partistöd 2018 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

 
Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

TOTALT 2018  41  320 100 kr  
    
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där framgår det att 
kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, 
men att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.       
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog 2014-05-21, § 72, regler för partistöd. I reglerna 
framgår det att fullmäktige årligen i januari månad ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 
 
Varje parti representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. Därutöver 
erhåller partierna 6 100 kronor/mandat (som är tillsatt) i fullmäktige (beslut i 
kommunfullmäktige 2014-05-21 § 71). 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2018 skicka in 
kontaktperson samt postgiro/bankgironr för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till 
bankkonto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare av 
kontot som partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas med 
”Partistöd 2018”. 
 
Redovisning av partistödet 
Partierna påminns om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 1 
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januari 2017 till 31 december 2017 och ska ges inges till kommunfullmäktige 
(kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång (2017-06-30). 
 
 
Linda Wahlström 
Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903  
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Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 72 Dnr: KS 604/14‐903, att gälla fr.o.m. 2014‐10‐15 
 
Regler för partistöd 
 
Lagstöd 
Partistödet regleras i 2 kapitlet 9‐12 §§ kommunallagen (1991:900) där det framgår att 
kommunerna får lämna sådana bidrag, men att stödet inte får utformas så att	det	otill‐
börligt gynnar eller missgynnar ett parti.  
 
Valresultatet 
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd och andra liknande  
situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning.  
 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Det är Länsstyrelsen	som	fast‐
ställer detta. 
 
Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter	parti	eller	inte	repre‐
senterar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 
 
Partistödets syfte 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads 
kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka 
medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 
 
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. 
 
Komunfullmäktige fattar årligen i januari månad beslut om utbetalning av partistödet 
samt hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det mandatbundna stödet betalas 
endast för mandat som är tillsatta i kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för 
tomma platser i kommunfullmäktige. 
 
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
 
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd för åter‐
stoden av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att partiet varit represen‐
terat i de sex månader som närmast följer efter mandatperiodens början.  
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen	till	kommunfull‐
mäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med 
det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt detta dokument. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari	‐	31 december varje år	och	ges	in	till	kommun‐
fullmäktige (kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalen‐
derårets) utgång. 
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Av redovisningen ska framgå: 
 
• Organisationsnummer för partiet. 
• Partiföreningens stadgar. 
• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 
• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvars‐

frihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 
• Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankontouppgiften 

ska styrkas med bankkontobevis. 
• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 
 
En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska	om	redo‐
visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och andra styckena 
kommunallagen. 
 
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet ansvarar för att förse ekonomiavdelningen med underlag för utbetalning 
av partistödet i februari månad årligen.  
 
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.  
 
Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då denna rätt enligt 
lag är förbehållen kommunfullmäktige. 
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Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 71. Dnr: KS 603/14‐903  

	
Partistöd 

	
Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med 
den 1 januari 2015: 

 
Grundstöd: 10.000:‐/parti	i	fullmäktige 
Mandatstöd:	6.100:‐/ledamot	i	fullmäktige	
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KS § 289  Dnr KS 000267/2017 - 903 

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

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, 

fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om 
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads 
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför 
kommande mandatperiod. Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 
2014-05-21 (§ 71).  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-08-29, 
 Demokratiberedningens förslag, 
 Tjänsteskrivelse från demokratiberedningen daterad 2017-09-25.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.  

 

Protokollsanteckning Socialdemokraterna: En höjning är befogad men den förslagna är allt för stor. 
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Datum: : 2017-09-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000267/2017 – 903 
 
 

Översyn av partistöd 2019-2022 
 
 

Förslag till beslut 
 
Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med den 1 januari 2019: 
 
Grundstöd: 20.000:-/parti i kommunfullmäktige. 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har haft i uppdrag att se över partistödet inför kommande mandatpe-
riod. Beredningens har jämfört Båstads kommun med kommuner i jämförbar storlek (10.000-
14.999 invånare), Skåne län och kommuner i samma kommungrupp (SKL). Med bakgrund av 
det föreslår demokratiberedningen att partistödets storlek ska öka med 229.900 kronor – mot-
svarande 15,7 kronor per kommuninvånare.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-19 (§ 90) att ge demokratiberedningen i uppdrag att 
se över partistödet inför mandatperioden 2019-2022. Beredningen har behandlat ärendet vid 
dess sammanträde i april, maj, juni och augusti. Därefter har beredningen lämnat förslag till 
kommunfullmäktige. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
Föreslagen förändring av partistödet innebär en kostnadsökning med 229.900 kronor, 
förutsatt att antalet partier och mandat är oförändrat efter utgången av valet 2018. 
 
Gällande partistöd 
Mandatstöd: 250.100 kr. 
Grundstöd per parti: 70.000 kr.  
Totalt: 320.100 kr. 
 
Demokratiberedningens förslag: 
Mandatstöd: 410.000 kr. 
Grundstöd per parti: 140.000 kr. 
Totalt: 550.000 kr, förutsatt att antalet mandat och antalet partier är oförändrat 2018-2022. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, demokratiberedningen. 

160



 
 

 

2 (2) 

 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-08-29, § 5. 
Förslag från demokratiberedningen, 2017-06-16. 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef Johan Lindén. 
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Datum  
2017-06-16  

  
Vårt dnr  
KS 000267/2017 - 903 

 
 
 
 

Demokratiberedningens förslag till ändrat partistöd under mandatperioden 
2019-2022 
 
De politiska partierna i Båstads kommun har mycket låga partistöd (grön stapel i bilagda diagram). 
Under innehavande mandatperiod gäller följande beräkningsgrund för partistödet från och med 
2015-01-01: 
 
Båstads kommun 
Grundstöd: 10.000:-/parti i fullmäktige 
Mandatstöd: 6.100:-/ledamot i fullmäktige 
 
Våra grannkommuner, Ängelholm och Laholm, har följande partistöd under innevarande mandat-
period: 
 
Ängelholms kommun Laholms kommun 
Grundstöd: 17.000:-/parti Grundstöd: 22.500:-/parti  
Mandatstöd: 23.000:-/ledamot Mandatstöd: 22.500:-/ledamot 
 
 
Förslag 
För att stärka den lokala demokratin föreslår demokratiberedningen att partistödet höjs inför näst-
kommande mandatperiod till: 
 
Grundstöd: 20.000.:-/parti i fullmäktige 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i fullmäktige 
 
 
 
 
 
 
Håkan Mörnstad (Bp)  Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen  Vice ordförande Demokratiberedningen 
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KS § 290  Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Beskrivning 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.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-08-29, med bilagor. 
 Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-06-14, 
 Motion - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.  

 
Protokollsanteckning Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Från moderaterna 

välkomnade vi en fördjupad analys utifrån förslaget i motionen om att minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi anser att den av förvaltningen 
genomförda utredningn är mycket bra och välgrundad. 

 Vi har sedan tidigare akutaliserat frågan om att minska antalet ledamöter och 
konstaterar att denna utredning ger oss möjlighet till det. Moderaterna ställer 
sig positiva till att på sikt kunna minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Det är dock viktigt att det sätts in i ett helhetsprespektiv 
där övrig politisk organisering och arbetssätt fastställs för att behålla och 
vitalisera vår demokrati och representation.       
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Datum: 2017-06-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: Klicka här för att ange text. 
 
 

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige,  
förslag till svar på motion 
 
 

Förslag till beslut 
 
Båstads kommun beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med nästa 
mandatperiod ska vara 31 stycken. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna genom Jonatan Andersson har i motion föreslagit att antalet ledamöter i 
Båstads kommunfullmäktige från och med nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. Det 
främsta syftet med förslaget är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. 
En minskning av antalet ledamöter innebär enligt motionären också en besparing av medel, 
vilka kan användas till andra utgifter i kommunen.  
 
Kommunfullmäktiges storlek bör enligt förarbeten bestämmas utifrån representativitet och 
möjlighet för kontaktyta mellan medborgare och förtroendevald å ena sidan och utifrån effek-
tivitet i administration och kostnader å andra sidan. En genomgång av statistik över valresulta-
tet 2015 visar att föreslagen minskning av antalet ledamöter, utifrån förutsättningarna som 
gällde vid valet 2015, inte nämnvärt skulle minska representativiteten. Däremot skulle minsk-
ningen påverka kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunledningskontoret 
ser därmed inga hinder för föreslagna minskning och föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Bakgrund 
Idag har Båstads kommunfullmäktige 41 ledamöter. Kommunallagen anger att en kommun 
med 12 000 röstberättigade i mars året innan valet, minst ska ha 31 ledamöter. Ingen maximi-
gräns anges, däremot att antalet ska vara udda.  Ändring av antalet ledamöter ska göras senast 
den sista februari valåret.  
 
Fullmäktigeförsamlingens storlek 
Det finns utöver latitudssystemet vilket för Båstads del föreskriver minst 31 ledamöter, inga 
lagliga hinder för att fullmäktigeförsamlingens storlek anpassas efter kommunens särskilda 
förutsättningar. Latitudsystemet har utformats för att ta hänsyn till en allsidig medborgerlig 
förankring, det vill säga tillräckligt stora för att återspegla befolkningens sammansättning geo-
grafiskt, yrkesmässigt, åldersmässigt och könsmässigt å ena sidan och en effektivt fungerande 
församling vad gäller administration och kostnader å andra sidan.  
 
En risk med att minska antalet ledamöter i fullmäktige är att detta kan leda till en försämrad 
representativitet och minskad kontaktyta gentemot medborgarna. En annan risk är att person-
gemenskapen mellan fullmäktige och styrelse blir större, vilket kan leda till maktkoncentrat-
ion.  
 
En fördel med att minska fullmäktige är att detta kan underlätta partiernas arbete med att fylla 
listorna och minska risken för tomma stolar i fullmäktige. Förarbetena anger också som möjlig 
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fördel att en minskning kan leda till en vitalisering av debatten på så sätt att fler ledamöter ges 
tillfälle att vara aktiva i debatten.  
 
Småpartispärr 
I riksdags- och landstingsval finns en småpartispärr. Motsvarande regel finns för närvarande 
inte för kommunfullmäktigevalet. Från och med valet 2018 införs en spärr om 2 % för ej val-
kretsindelade kommuner.  
 
Kostnaden för demokratin 
De 41 fullmäktigeledamöterna i Båstads kommun har rätt till ett sammanträdesarvode om 400 
kronor per sammanträde. Tillsammans med genomsnittlig kostnad för reseersättning innebär 
den årliga kostnaden för ledamöternas deltagande ungefär 250 000 kronor. Kostnad för förlo-
rad arbetsförtjänst och förplägnad räknas som försumbar. 
 

Aktuellt 
Den föreslagna minskningen av antalet ledamöter skulle innebära en minskning med tio man-
dat jämfört med valresultatet 2015. Innevarande mandatperiod har Bjärepartiet 13 mandat, 
Moderaterna 8 mandat, Socialdemokraterna 5 mandat, Sverigedemokraterna 5 mandat, Cen-
terpartiet 5 mandat, Liberalerna 3 mandat och Miljöpartiet 2 mandat. Med samma valresultat, 
men istället 31 ledamöter i kommunfullmäktige skulle Bjärepartiet haft 10 mandat, Modera-
terna 6 mandat, Socialdemokraterna 4 mandat, Sverigedemokraterna 4 mandat, Centerpartiet 
4 mandat, Liberalerna 2 mandat och Miljöpartiet 1 mandat. Det parti som idag innehar kom-
munstyrelseordförandeposten fick i valet 13 av 41 mandat, samma parti skulle vid föreslagna 
minskning fått 10 av 31 mandat. Alla partier som idag representeras i Båstads kommunfull-
mäktige fick över 2 % av rösterna och kom därmed över föreslagen småpartispärr. 
 
Under perioden har 11 ledamöter lämnat sina fullmäktigeuppdrag. Alla mandat i kommunfull-
mäktige är i dag besatta med förtroendevald. Vad gäller maktkoncentration i form av person-
gemenskap skulle denna inte påverkas av föreslagna minskning av antalet ledamöter.  
 
Förarbetena anger att kommunens storlek lämpligen avgörs genom en avvägning mellan re-
presentativitet avseende geografi, yrke, ålder, kön och en effektivt fungerande församling vad 
gäller administration och kostnader. Då statistik inte förts över de röstberättigades yrke, 
kommer denna faktor ytterligare inte beröras i tjänsteskrivelsen. 
 
Representativitet 
Representativiteten redovisas i tabell nedan. Den anges i procent, vilket då underlaget är litet 
medför relativt stora förändringar mellan kolumn två och tre. Som exempel kan nämnas att en 
förtroendevald från Hov i kolumn två motsvarar 2,4 % av ledamöterna och att samma förtro-
endevald i kolumn tre motsvarar 3,2 %. 
 
Röstberättigade Kandidater, 41 ledamöter Kandidater, 31 ledamöter 
18-29 år 13,6% 18-29 år 7,3 % 18-29 år 9,6 % 
30-49 år 25 % 30-49 år 31,7 % 30-49 år 25,8 % 
50-60 år 25,4 % 50-60 år 34,1 % 50-60 år 41,9 % 
65- 36 % 65- 26,8 % 65- 22,5 % 
Män 49,2 % Män 58,5 % Män 58 % 
Kvinnor 50, 8 % Kvinnor 41,5 % Kvinnor 41,9 % 
Ej svensk 
medborgare 

8,9 % Ej svensk 
medborgare 

2,4 % Ej svensk 
medborgare 

3,2 % 

Båstad 26,9 % Båstad 39 % Båstad 35,4 % 
Förslöv 21 % Förslöv 19,5 % Förslöv 22,5 % 
Grevie 12,7 % Grevie 14,6 % Grevie 9,6 % 
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Hov 5,3 % Hov 2,4 % Hov 3,2 % 
Torekov 6,9 % Torekov 9,7 % Torekov 13 % 
Västra 
Karup 

11,5 % Västra 
Karup 

4,8 % Västra 
Karup 

6,5 % 

Östra Karup 15,6 % Östra Karup 9,7 % Östra Karup 9,7 % 
 
Kontaktyta mellan medborgare och förtroendevalda 
En minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige skulle innebära en minskning av kon-
taktytans omfång. Räknat på att kommunen har 11 874 röstberättigade innebär föreslagna 
förändring en minskning av antalet röstberättiga per förtroendevald med 94 personer från 383 
till 289 röstberättigande per kommunfullmäktigeledamot. Dessa siffror går att jämföra med 
den Bjursholms 63 röstande per kommunfullmäktigeledamot och Stockholms 7084 röstberät-
tigade per kommunfullmäktigeledamot.  
 
Administrativ effektivitet 
En minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle uppskattningsvis innebära en bespa-
ring om 60 000 kronor per år. Troligen skulle minskningen av antalet ledamöter inte påverka 
antalet ersättare och därmed inte heller kostnaden för dessa.  
 

Konsekvenser av beslut 
Föreslagna minskning skulle med ledning från statistik över 2015 års valresultat inte nämnvärt 
påverka representativiten hos de förtroendevalda. Flest av de ledamöter som inte skulle fått 
mandat var visserligen skrivna i Båstad, vilket något skulle förstärka övriga tätorters förhål-
lande gentemot huvudorten, men fortfarande representeras samtliga orter av en förtroende-
vald. Åldersspridningen är också relativt jämn, med tyngdvikt mot att tre av ledamöterna som 
inte fått plats är över 65 år. Könsfördelningen bland de ledamöter som inte fått mandat vid en 
minskning var jämn. 
 
Tydligast är att samtliga partier som fick mandat i 2015 års val, hade fått mandat vid före-
slagna minskning och att det största partiets andel av mandaten skulle vara ungefär den-
samma. Visserligen skulle kontaktytans omfång påverkas av ett minskat antal ledamöter, men 
denna är ändå stor i förhållande till större kommuners. 
 
En minskning av antalet ledamöter kan dock påverkas av fler faktorer än representativitet eller 
kostnad, även om dessa inte varit avgörande vid utformandet av kommunallagens latitud-
system. Dessa konsekvenser är i högsta grad beroende av vilken definition av demokrati som 
används och har så långsiktiga effekter att de är svår att belägga.  
 
En diskussion kring ytterligare faktorer är dock intressant. Som exempel kan nämnas styrkan 
av att kommunmedborgare ges möjlighet att ta ett politiskt uppdrag. En minskning av antalet 
ledamöter i fullmäktige, skulle kunna påverka antalet ledamöter i övriga nämnder, vilket skulle 
leda till att färre politiska uppdrag finns tillgängliga för kommunmedborgarna. Ett minskat 
antal ledamöter i nämnder och styrelser, skulle i sin tur kunna leda till en maktkoncentration, 
vilken möjligen i förlängningen skulle kunna påverka förutsättningarna och trovärdigheten för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och kommunfullmäktiges granskning i övrigt.  
 
Mer konkret är den reducering av kostnad för arvode och reseersättning, den föreslagna 
minskningen av antalet ledamöter skulle medföra. Detta är medel vilka kan användas till annan 
verksamhet. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Demokratiberedningen 
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KF § 80  Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 
Beskrivning 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. 

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Jonatan Andersson (SD), Johan Olsson Swanstein (M), 

Stefan Olsson (C), Mats Lundberg (L), Claes Sundin (M), Ingela Stefansson (S) 
och ordförande Håkan Mörnstad (BP).  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-02-14. 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-05, § 114. 
 Presidieförslag från demokratiberedningen. 
 Motion från Jonatan Andersson (SD).  
 
Yrkanden Jonatan Andersson (SD) med bifall av Johan Olsson Swanstein (M): Föreslår, i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag, att ärendet skickas till förvaltningen 
för att tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

 
 Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Bifall till demokratiberedningens förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens förslag och Jonatan 

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

 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 Ledamot som vill bifalla Jonatan Anderssons (SD) m.fl. förslag röstar JA. 
 Ledamot som vill bifalla demokratiberedningens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningsresultat  Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 14 Nej-röster, vilket närmare framgår av 

till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har Jonatan 
Anderssons (SD) m.fl. förlsag om att remittera ärendet till förvaltningen 
bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ärendet skickas till förvaltningen för att tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 

kommunfullmäktige. 
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Protokollsanteckning från Moderaterna rörande ärende nr 30 "Svar på motion-Minska antalet 

ledamöter i kommunfi.Jllmäktige". 

Från moderaterna välkomnade vi en fördjupad analys utifrån förslaget i motionen om att minska 

antalet ledamöter i kommunfullmäktige . Vi anser att den av förvaltningen genomförda utredningen 

är mycket bra och välgrundad . 

Vi har sedan tidigare aktualiserat frågan om att minska antalet ledamöter och konstaterar att denna 

utredning ger oss möjlighet till det. Moderaterna ställer sig positiva till att på sikt kunna minska 

antalet ledamöter i kommunfullmäktige . Det är dock viktigt att det sätts in i ett helhetsperspektiv där 

övrig politisk organisering och arbetssätt fastställs fö r att behålla och vitalisera vår demokrati och 

representation. 

Johan Olsson Swanstein Kerstin Gustafsson 

Christer de la Motte 
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KS § 298  Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett 

ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga 
resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en 
röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka 
nutids- och framtidsfrågor i kommunen.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-07-03  

med tillhörande bilaga, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 274. 
Förvaltningens 
förslag  1. Motionen bifalls.  
 2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018.  
 3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 
 
Yrkanden  Gösta Gebauer (C), Thomas Nerd (S), Johan Olsson Swanstein (M) och  

Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Bo Wendt (BP): Avslag till motionen. Budget för ungdomsråd tas med i 

budgetberedning inför 2019. 
     
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställda yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag.  
 
Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente. 

 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), Hans Grönqvist (BP),  
Eddie Grankvist (BP) och Inge Henriksson (BP).  
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Datum:  2017-07-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000501/2017 – 900 
 
 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Motionen bifalls. 
2. Kommunfullmäktige avsätter 250 tkr till förvaltningen i budget 2018. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att justera ungdomsrådets reglemente.. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Liberaler-
na i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga resurser avsätts för att rådet ska 
komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en röst i den demokratiska processen och en möjlighet 
att vara med och påverka nutids- och framtidsfrågor i kommunen.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Kommun-
fullmäktige beslutade om ungdomsrådets reglemente 2015-10-28 § 200. I det beslutet fanns 
även 22 tkr avsatta för rådets kostnader för 2016 och 30 tkr i investeringsbudget för inköp av 
iPads. Inga medel avsattes för resurser i förvaltningen för att komma igång och driva rådet. 
 
Aktuellt 
Liberalerna i Båstads kommun har inkommit med en motion angående fullmäktiges beslut om 
att inrätta ett ungdomsråd och att detta inte genomförts. De anser att nödvändiga resurser 
avsätts så att verksamheten kommer igång och blir förankrad bland de unga över hela kom-
munen.  
 
Förvaltningen har i samband med upprättande av svar på motionen gjort en förnyad genom-
gång av ungdomsrådets reglemente och funnit att reglementet bör justeras avseende syfte och 
val av ledamöter. Det behövs också tjänstepersonsresurser för att driva rådets frågor.  
Förvaltningen behöver ett tillskott om 250 tkr för att komma igång och arbeta aktivt med rå-
det. 
 
Konsekvenser av beslut 

 
Samhälle 
Ett ungdomsråd kan ge unga i kommunen en röst in i den demokratiska processen och kan på 
så sätt stärka den lokala demokratin. Ett ungdomsråd kan också attrahera unga att engagera 
sig politiskt vilket kan underlätta för de politiska partierna att rekrytera unga till sina partier. 
Ett ungdomsråd stärker den kommunala demokratin. 
 

Verksamhet 
Det finns idag ingen resurs inom förvaltningen med uppdrag att driva frågor till ett 
ungdomsråd. Det behövs en resurs med kunskap om ungas rättigheter och som kan 
entusiasmera rådets ledamöter att arbeta med sin röst i den demokratiska processen. 
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Ekonomi 
Förvaltningen behöver resurser motsvarande 250 tkr för att kunna driva ungdomsrådet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett ungdomsråd ger de unga en röst in i den demokratiska processen, något de saknar idag. De 
unga kan, genom ett ungdomsråd, få möjlighet att vara bollplank till politiken i viktiga nutids- 
och framtidsärenden såsom översiktsplan och skolorganisation. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Bildningschef Henrik Andersson, skolchef Sara Damber, kanslichef Catharina Elofsson, 
nämndsekreterare Therese Zetterström, ekonomiavdelning, Liberalerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna 
 
Samråd har skett med: 
Bildningschef Henrik Andersson, skolchef Sara Damber, nämndsekreterare Therese Zetter-
ström, ekonomichef Johan Lindén, kommunchef Kristina Geiger.
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KS § 13  Dnr KS 000389/2017 - 900 

Svar på motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska 

införa en policy för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Utöver det ska 
kommunen verka för att privata fastighetsägare gör detsamma och genomföra 
informations- och utbildningsinsatser. Förvaltningens förslag är att motionen 
avslås. Motionen och motionssvaret skickas sedan vidare till Båstadhems 
styrelse, som kan fatta ett eget beslut om man vill införa metoden eller ej. 
Därmed kan det kommunala bostadsbolaget själv bestämma vilka resurser som 
eventuellt ska tillsättas för genomförandet av metoden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12,  
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-29, § 294. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Motionen avslås.  
 
 2. Motionssvaret och motionen expedieras till Båstadhem för hantering.  
 
 3. Motionens intention tas med i arbetet med nya ägardirektiv för Båstadhem.  
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): 1. Motionen avslås. 2. Förvaltningen får i uppdrag att ta 

fram en policy i motionens anda.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla Gösta Gebauers yrkande.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy i motionens anda. 
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Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000389/2017 – 900 
 
 

Motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen avslås. 
2. Motionssvaret och motionen expedieras till Båstadhem för hantering. 
3. Motionens intention tas med i arbetet med nya ägardirektiv för Båstadhem. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa en policy för 
det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Utöver det ska kommunen verka för att privata 
fastighetsägare gör detsamma och genomföra informations- och utbildningsinsatser. 
 
Förvaltningens förslag är att motionen avslås. Motionen och motionssvaret skickas sedan vi-
dare till Båstadhems styrelse, som kan fatta ett eget beslut om man vill införa metoden eller ej. 
Därmed kan det kommunala bostadsbolaget själv bestämma vilka resurser som eventuellt ska 
tillsättas för genomförandet av metoden. 
 

Bakgrund 
Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa en policy för 
det kommunala bostadsbolaget Båstadhem (Bjäre hem i motionen). Utöver det ska kommunen 
verka för att privata fastighetsägare gör detsamma och genomföra informations- och utbild-
ningsinsatser. Motionen syftar till att uppmärksamma invånare i flerbostadshus om hur man 
ska hantera situationer där våld förekommer i nära relationer i ens bostadshus. 
 
Aktuellt 
Intention i Centerpartiets motion – att minska våld i nära relationer – är något som alltid ska 
eftersträvas och arbetas med av både kommun som civilsamhället. Motionen behandlar en 
metod – Huskurage – för att förebygga och förhindra våldet. Införandet av metoden ska göras 
genom att anta en policy för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem och för kommunen.  
 
Det är möjligt för kommunfullmäktige att fastställa en policy för Båstadhem genom ett ägardi-
rektiv. För att den ska vara juridiskt bindande ska den sedan fastställas av stämman. Det råder 
därmed inga formella hinder för kommunfullmäktige att bifalla motionen. Vad man däremot 
bör beakta är att eventuella kostnader förknippade med metoden belastar Båstadhem. Därmed 
vore det lämpligare om Båstadhems styrelse själva får besluta om antagandet. I samband med 
det kan Båstadhem avsätta medel och personal för genomförande av metoden.  
 
I motionen ingår även att kommunen ska verka för att privata fastighetsägare ska implemen-
tera metoden samt anordna informations- och utbildningsinsatser. Det är möjligt för kommu-
nen att verkställa ett sådant beslut, men det får ekonomiska och personella konsekvenser (se 
avsnitt om konsekvenser). Bedömningen är att resurser för detta ej finns i förvaltningen. 
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Avslutningsvis kan nämnas att arbete pågår med nya ägardirektiv för Båstadhem. Förslaget 
från kommunjurist Elin Ax, ansvarig tjänsteperson, är att motionen beaktas i det fortsatta arbe-
tet. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Bifall av motionen innebär att förvaltningen, och Båstadhem, ska avsätta personella resurser 
för att (1) nå ut till privata fastighetsägare om införandet av metoden huskurage, samt (2) ut-
föra informations- och utbildningsinsatser. 
 
Ekonomi 
Bifall av motionen innebär kostnader för Båstadhem. Någon uppskattning om kostnader finns 
ej då det handlar om i vilken utsträckning Båstadhem vill nå ut med policyn. 
 
Om motionen bifalls i sin helhet innebär den kostnader för kommunen. Kostnaderna härför sig 
till att information ska gå ut till privata fastighetsägare. Detta sker lämpligen genom utskick, 
varvid kostnader uppkommer för framtagande av material och porto. Utöver det ska informat-
ions- och utbildningsinsatser genomföras. Eftersom metoden inte faller inom ramarna för 
kommunens ordinarie verksamhet får extern utbildare bjudas in (förslagsvis från Huskurage). 
Kostnader kommer i sådana fall att uppstå för resa, logi och arvode för föredrag.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Klicka här för att ange text. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Elin Ax, kommunjurist. 
Kristina Geiger, kommunchef. 
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Motion inför metoden Huskurage i Bastads kommun ........................ . 

Huskurage - räddar liv och förebygger våld 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebba Krumlinde Centerpartiet i Båstad 
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KS § 12  Dnr KS 000462/2017 - 900 

Svar på motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 

 
Beskrivning av ärendet Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska 

införa en så kallad demokratidag.  Motionen syftar till att uppmärksamma 
folkstyrets betydelse i samhället och vad man kan göra för att påverka. Idén 
bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin och 
verksamheten. Med bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
Förslag lämnas i tjänsteskrivelsen om hur de politiska partierna själva kan 
arrangera så att det ej påverkar kommunens verksamhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12,  
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 293. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  Motionen avslås. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): bifall till 

motionen. 
 
 Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M): bifall till arbetsutskottets 

förslag.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 Ledamot som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA. 
 Ledamot som bifaller motionen röstar NEJ.      
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 röster för arbetsutskottets förslag, 5 röster för 

bifall till motionen och 3 avstår. Ordföranden röstade för arbetsutskottets 
förslag och finner därmed att kommunstyrelsen beslutat förslå fullmäktige att 
motionen avslås. 

 
 
 
       Forts. på nästa sida. 
 
 
 
 
  

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från 
att rösta 

Inge Henriksson (BP) X   

Håkan Mörnstad (BP) X   

Eddie Grankvist (BP) X   

Ingela Stefansson (S)  X  
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Thomas Nerd (S)  X  

Claes Sjögren (BP) X   

Gösta Gebauer (C)  X  

Uno Johansson (C)  X  

Kerstin Gustafsson (M)   X 

Christer de la Motte (M)   X 

Johan Olsson Swanstein (M)   X 

Thomas Andersson (L)  X  

Ordförande Bo Wendt (BP) X   

Summa: 5 5 3 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
Motionen avslås. 

 
Reservation Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalen reserverar sig mot beslutet.      
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Datum: : 2017-12-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000462/2017 – 900 
 
 

Motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kal-
lad demokratidag.  Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället 
och vad man kan göra för att påverka. 
 
Idén bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin och verksam-
heten.  Med bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen avslås. Förslag lämnas i tjäns-
teskrivelsen om hur de politiska partierna själva kan arrangera så att det ej påverkar kommu-
nens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kal-
lad demokratidag.  Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället 
och vad man kan göra för att påverka. Målgruppen är primärt skolungdomar från högstadiet 
och gymnasiet. 
 

Aktuellt 
Centerpartiets motion belyser en problematik som återfinns i nationella demokratiutredningar 
– om hur man ska öka ungas intresse och öka deltagandet i den lokala demokratin mellan va-
len. Att arbeta med dessa frågor kontinuerligt är av vikt för såväl kommun som region och stat. 
Motionens intention är därmed enkel att bifalla. Däremot är det inte intentionen som ska be-
handlas, utan metoden - införande av en demokratidag. 
 
Att anordna en dag, såsom föreslås, är möjligt men medför ett omfattande arbete för kommu-
nen. Eftersom målgruppen är ungdomar i skolålder så behöver det arrangeras i samklang med 
undervisningen för att uppnå målsättningen. I annat fall finns det en risk att unga från hela 
kommunen inte kan medverka – sker exempelvis arrangemanget i Båstad så blir det svårt för 
Förslövs ungdomar. Demokratidagen ställer därmed krav på logistiken och medför ett stort 
förarbete mellan skola, kommunens övriga förvaltning och de politiska föreningarna.  
 
En lösning som uppfyller motionens intention och metod är att de politiska föreningarna bju-
der in sig till skolan, eller att skolorna bjuder in föreningarna. Om endera parter inte uppfattar 
det som möjligt så skulle det ej heller det vara möjligt att genomföra en demokratidag. Det är i 
dagsläget rektorerna som beslutar huruvida politiska partier ska bjudas in eller ej. 
 
En annan metod som kan lyftas fram är att de politiska föreningarna själva – via sina grupple-
dare – gemensamt arrangerar en demokratidag med debatt.  Till den kan förvaltningen bjudas 
in för att hålla föredrag och dylikt om den lokala demokratin. Det är brukligt att bjuda in till 
debatter i samband med valen, så föreningarna besitter erfarenheten av att driva dessa ar-
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rangemang i egen regi. Det lokala partistödet, vilket syftar till att lyfta fram den lokala demo-
kratin, skulle kunna användas för att finansiera en sådan dag. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Om motionen bifalls kan det få positiva konsekvenser för den lokala demokratin då kunskap 
sprids om hur kommunen fungerar, hur man kan påverka mellan valen och de politiska före-
ningarnas idéer kan ställas emot varandra. Däremot är det redan möjligt att uppnå med befint-
liga verktyg, då de politiska föreningarna kan arrangera i egen regi eller bjuda in sig själva till 
skolorna. 
 

Verksamhet 
Bifall av motionen innebär att förvaltningen får sätta samman en projektgrupp för att planera 
arrangemanget. Det innebär att tjänstepersoners tid avsätts till att genomdriva projektet istäl-
let för att hantera andra arbetsuppgifter. För skolans del handlar det exempelvis om plane-
ringstid.  
 
Ekonomi 
Bifall av motionen innebär kostnader för marknadsföring, lokaler och eventuell förtäring. Upp-
skattningsvis blir kostnaderna 10.000:-. Inga kostnader beräknas för arvoden, då det får ske 
genom partistödet.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, kommunkansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Uno Johansson (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kristina Geiger, kommunchef. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
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KS § 11  Dnr KS 000564/2015 - 200 

Svar på motion - Bygga hyreslägenheter 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet  

av att bygga fler hyresrätter.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg daterad  

2017-12-10,  
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 292. 
 
Förvaltningen och  
arbetsutskottets 
förslag  1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 

Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan 
beaktat.  

 
 2. Motionen anses härmed besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 
Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan 
beaktat.  

2. Motionen anses härmed besvarad.  
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Datum: : 2017-12-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000564/2015-200 
 
 

Svar på Socialdemokraternas motion bygga hyreslägenheter. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1.  Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som Socialdemokraterna 
har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan beaktat. Motionen avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet av att bygga fler 
hyresrätter. 
 

Bakgrund 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev. 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Bindande vill-
kor gällande ev upplåtelseform på de bostäder som skall byggas på marken gäller dock som 
längst under två år.  

 
Aktuellt 
Områden för den typ av bostäder som Socialdemokraterna har önskemål om finns redan i Bå-
stad i bl a detaljplanen för Heden. Dock behöver denna detaljplan genomgå en mindre planänd-
ring för att fastställa gränserna mellan allmän platsmark, mark för allmän väg, och kvarters-
marken, mark för bostäder och tillhörande tomter. Förvaltningen har under hösten lyft denna 
planfråga för att få planuppdrag men ärendet har inte förts upp för beslut. I Östra Karup har 
Båstads kommun under 2017 sålt mark till Gösta Bengtssons Bygg för uppförande av 24 hyres-
lägenheter, i två etapper. I Förslöv pågår detaljplanläggning av fastigheten Förslöv 2:4, delar av 
marken inom detaljplanen kommer att rymma områden för flerfamiljshus. Det är också natur-
ligt att ge utrymme för bostäder i den form som Socialdemokraterna har önskemål om när 
planläggning för bostäder närmare stationen i Förslöv kommer igång nu när inriktningsdoku-
mentet är antaget. Båstads kommun sålde också under 2016 en fastighet, centralt belägen i 
Förslöv, till Båstadhem för byggnation av mindre lägenheter. Förhoppningen är att byggnat-
ionen på fastigheten kommer igång inom kort. På den privat ägda marken, inom området ”Tu-
velyckan” vid Båstads nya station byggs dessutom just för tillfället 72 st hyreslägenheter med 
beräknad inflyttning i november 2018. 
  
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Det finns ett stort behov av att bygga lägeheter, bostadsrätter men främst hyresrätter, i Bå-
stads kommun. Kommunen behöver kunna erbjuda ett mer varierat utbud av boendemöjlig-
heter än vad vi har idag. Båstads bostadsmarknad präglas i hög grad av egna hem, villor och 
hus för fritidsboende. Om kommunen skall klara sitt ansvar inom vården och skolan krävs det 
att kommunen kan erbjuda ett rikt och varierat utbud av boendemöjligheter som är attraktivt 
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även för invånare som inte har så hög inkomst. Planering för att kunna erbjuda ett ökat utbud 
av olika sorters bostäder har därför under senare år pågått och pågår fortfarande. 
 
Verksamhet 
För att kunna attrahera medarbetare till tjänster inom den kommunala verksamheten måste 
man utöver att vara en attrativ arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva och varierade boende-
former. 
 

Ekonomi 
Fullmäktige har i utvecklingsstrategierna för kommunens nya översiktsplan fattat beslut om 
att Båstads invånarantal skall öka. För att det skall kunna ske behövs fler bostäder och andra 
bostadsformer än vad som traditionellt har byggts. Fler invånare leder till ett ökat 
skatteunderlag. Vid försäljning av kommunal mark för bostadsproduktion får  kommunen 
betalt för den investering som gjorts när mark planlagts och förädlats. 
 
 
 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Socialdemokraternas Motion bygga hyreslägenheter 2015 04 14 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, Exploateringsingenjör Per Séllden samt Planchef 
Olof Séllden. 
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KS § 10  Dnr KS 000716/2016 - 200 

Svar på motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa 

handlingskraft i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta 
den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att 
Båstads kommun bjuder in näringsliv och entreprenörer att medverka i arbetet 
för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. 
Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett 
i liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på 
långsikt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg daterad  

2017-12-10,  
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 291. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets 
förslag  1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 

genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försäljning 
av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat.  

 
 2. Motionen anses härmed besvarad. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 
genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försäljning 
av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad.  
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Datum: 2017-12-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000716/2016-200 
 
 

Svar på Centerns motion byggande av hyresrätter i Båstads kommun. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och genom de pro-
cesser som kommunen driver i fråga om planering och försäljning av mark. Det motionen före-
slår är redan beaktat. Motionen avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa handlingskraft 
i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta den efterfrågan som bidrar till 
kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att Båstads kommun bjuder in näringsliv och ent-
reprenörer att medverka i arbetet för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie 
och Förslöv. Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett i 
liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på långsikt. 
 
Bakgrund 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl. a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Bindande vill-
kor gällande ev. upplåtelseform på de bostäder som skall byggas på marken gäller dock som 
längst under två år.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun finns en efterfrågan från marknadens aktörer och näringslivet på att bygga 
bostäder i alla olika typer av upplåtelseformer. Kommunen har under de senaste åren priorite-
rat detaljplaner för blandade upplåtelseformer och främst planer som ger möjlighet till att upp-
föra lägenheter i flerbostadshus och som radhus. Vidare har Kommunstyrelsen under hösten 
2017 fattat beslut om en ny prioriteringsordning för detaljplaner som tydligt ger direktiv om 
att bostadsbyggnation i stationsnära lägen skall prioriteras, så som i Båstad/Hemmeslöv/ 
Östra Karup samt Förslöv. Resursmässigt har förvaltningen fått prioritera först Bå-
stad/Hemmeslöv samt strategiska dokument s.k. Inriktningsdokument för Båstad, Förslöv och 
Grevie som ger stöd för var nya detaljplaner för bl. a bostäder bör upprättas i respektive ort. 
Alla Inriktningsdokument förväntas vara antagna av Kommunfullmäktige innan utgången av 
december 2017. 
 
I alla planprocesser erbjuds entreprenörer och näringsliv genom samråd och granskning att 
aktivt delta i processen kring planernas utformning. I arbetet med Inriktningsdokumenten har 
dessutom processerna varit extra ambitiösa för att redan på strategisk nivå engagera entre-
prenörer och näringsliv för att de skall kunna komma med synpunkter. Separata workshops 
med fokus på företagen har genomförts och uppslutningen har varit god. Vidare möter kom-
munen upp alla intressenter som hör av sig för att resonera om vad de vill och vad de har för 
idéer samt hur vi som kommun ser på samhällsutvecklingen och utifrån det försöker vi hitta 
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formerna för samverkan. I Båstads kommun arbetar vi därmed redan i enlighet med de princi-
per som Centerpartiet föreslår. 
 
Några exempel: I Förslöv sålde kommunen 2016 en redan detaljplanelagd fastighet till Båstad-
hem för byggnation av 16 st hyreslägenheter. Planläggning pågår i samma ort för fastigheten 
Förslöv 2:4, delar av marken inom detaljplanen kommer att rymma områden för flerfamiljshus. 
Det är också naturligt att ge utrymme för bostäder, företrädesvis lägenheter, i nya detaljplaner 
i omedelbar närhet till stationen i Förslöv nu när inriktningsdokumentet är antaget. I Grevie 
projekterar Första Villan för fullt nya bostäder på den gamla skoltomten och I Västra Karup har 
Kommunstyrelsen precis givit planuppdrag för att fastigheten som omfattar den gamla Präst-
gården skall kunna omvandlas till nya lägenheter. I Torekov pågår också fortfarande diskuss-
ionerna om utformningen av detaljplanen för, centrala Torekov, Sunnan 1 – nu med inriktning 
på fler hyreslägenheter. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Det finns ett stort behov av att bygga lägenheter, bostadsrätter men främst hyresrätter, i Bå-
stads kommun. Kommunen behöver kunna erbjuda ett mer varierat utbud av boendemöjlig-
heter än vad vi har idag. Båstads bostadsmarknad präglas i hög grad av egna hem, villor och 
hus för fritidsboende. Om kommunen skall klara sitt ansvar inom vården och skolan krävs det 
att kommunen kan erbjuda ett rikt och varierat utbud av boendemöjligheter som är attraktivt 
även för invånare som inte har så hög inkomst. Planering för att kunna erbjuda ett ökat utbud 
av olika sorters bostäder har därför under senare år pågått och pågår fortfarande. 
 
Verksamhet 
För att kunna attrahera medarbetare till tjänster inom den kommunala verksamheten måste 
man utöver att vara en attraktiv arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva och varierade boende-
former. 
 

Ekonomi 
Fullmäktige har i utvecklingsstrategierna för kommunens nya översiktsplan fattat beslut om 
att Båstads invånarantal skall öka. För att det skall kunna ske behövs fler bostäder och andra 
bostadsformer än vad som traditionellt har byggts. Fler invånare leder till ett ökat 
skatteunderlag. Vid försäljning av kommunal mark för bostadsproduktion får  kommunen 
betalt för den investering som gjorts när mark planlagts och förädlats. 
 
 
 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion  från centerpartiet- Byggande av hyresrätter i Båstads kommun, 2016-05-24 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, Exploateringsingenjör Per Séllden samt Planchef 
Olof Séllden. 
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KS § 299  Dnr KS 001232/2016 - 900 

Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling 
och verksamhet 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster 

och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre 
än 5 mm, som uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser 
även en primär produkt (plastkulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) 
och som ibland används i olika kemiska produkter och hudvårdsprodukter  
som t ex mjukgörare.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad 2017-11-14  

med bilaga, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 261. 
  
Arbetsutskottets 
förslag  1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning av 

plast inom samtliga verksamhetsområden.  
 2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 

produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval.  

 3. Motionen anses bifallen. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning  
av plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 
produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval. 

3. Motionen anses bifallen.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 

Datum: 2017-11-14 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jeanette Hall 
Dnr: KS001232/2016-900 

 
 

Svar på motion - Förbjuda mikroplaster i kommunal upphandling och verk-
samhet 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Båstads kommun aktivt ska förespråka en minimering av 
användning av plast inom samtliga verksamhetsområden. 
 
2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar ställa krav på produkter som är:  

 fria från mikroplast  
 av 100% förnyelsebar plast 
 se över alternativa materialval  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster och vill att Bå-
stads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 
 

Bakgrund 
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre än 5 mm, som 
uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser även en primär produkt (plast-
kulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) och som ibland används i olika kemiska pro-
dukter och hudvårdsprodukter som tex mjukgörare. 
 
Ett utav FN:s globala mål (mål 14 Hav och marina resurser) är att till år 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, in-
klusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. I en nyligen publicerad rapport från Ellen 
Mcarthur foundation säger man att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven. Plas-
ten orsakar stora problem, för både hav- och landlevande djur, både i sin naturliga form och i 
form av mikroplast. 
 
Den största boven när det gäller mikroplaster är däck. Dessa avger ca 13 500 ton mikroplas-
ter/år. Granulat från konstgräsplaner rankas som näst största källan med utsläpp om ca 2 300-
2 200 ton per år.  Det är dock svårt att mäta hur mycket av detta som hamnar i dagvatten och 
senare hamnar i hav och vattendrag. 
  
Däremot kan man mäta hushållens utsläpp av mikroplaster. Hygienartiklar beräknas stå för 66 
ton per år och syntetfibrer från tvättmaskiner ca 200- 2 200 ton per år. 
 
Källa IVF Svenska miljöinstitutet. 
 
 

Aktuellt 
Båstads kommun ställer idag krav på mikroplastfria hygienartiklar vid upphandling. 
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Frågan om en plastfri kommun uppmärksammades i samband med ett möte i Båstad, juli 2017, 
där politiker, näringsliv, nyckelpersoner och upphandlingsansvariga deltog. Genom att an-
vända upphandling som ett strategiskt verktyg kan förslaget om ett plastfritt Båstad bli verk-
lighet inom en rad olika områden. 
 
I april 2017 lämnade Liberalerna i Höganäs in en motion om att de vill se ett plastfritt Höganäs 
efter att en skolklass väckt frågan.  
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Båstads kommun vill förespråka ett hållbart och miljömedvetet samhälle. 
 
Verksamhet 
Beslutet bidrar till att barn och personal får ökad förståelse för, och tar ett större ansvar för ett 
av våra största världsproblem. 
 

Ekonomi 
Krav på mikroplastfria produkter inom hygien har inte visat på några ekonomiska förluster. 
Inom vissa områden kan kraven resultera i högre kostnader.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jeanette Hall, Upphandlare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
KS 
 
I samråd med: 
Kristina Geiger, kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-10 1 av 2 

 

 

KS § 15  Dnr KS 000653/2015 - 350 

Svar på motion - Vägföreningar i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att 

kommunen ska ta över en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från 
fastighetsägarna i kommunen för att finansera detta. För att kunna genomföra 
ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en 
förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare 
utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen 
ska genomföras.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-12-04, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 290. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 

projektbeskrivning för en fullständig utredning.  
 
 2. Motionen anses härmed besvarad.  
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): byt ut ordet ”får” mot ”har”.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses därmed besvarad.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-12-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000653/2015 – 350 
 
 

Svar på motion – Upplös vägföreningar  
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskriv-
ning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att kommunen ska ta över 
en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från fastighetsägarna i kommunen för att 
finansera detta. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. 
Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en 
djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras.  
 

Bakgrund 
En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att de vägföreningar som 
inte vill fortsätta ska kommunen ta över ansvaret för samt att kommunen ska ta ut en fastig-
hets/vägavgift från alla fastigheter i kommunen för att finansiera detta.  
 
En vägförening har genom ett förrättningsbeslut från lantmäteriet att sköta en viss bit mark, 
väg, lekplats eller annat. I Båstads kommun finns ett flertal vägföreningar. Områden med väg-
föreningar har genom detaljplanen enskilt huvudmannaskap. Det finns också detaljplaner med 
kommunalt huvudmannaskap och där ansvarar kommunen för skötsel av området. 
 
Aktuellt 
För att avveckla vägföreningar i kommunen krävs en omfattande utredning med tidsperspektiv 
och ekonomiska konsekvenser, samt bedömning av lagligheten i de två förslagen. Ett lämpligt 
sätt att hantera det är att göra en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning för en 
djupare utredning. Därefter kan politiken fatta beslut om projektet och utredningen ska ge-
nomföras eller inte.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Om vägföreningar upplöses och kommunen tar över ansvaret får det till konsekvenser att de 
boende förlorar möjligheten att direkt påverka hur deras område ska skötas. Kommunen tar 
över ansvaret och skötseln kan blir mer likvärigt i hela kommunen.  
 

Verksamhet 
Om vägföreningarna upplöses överförs ansvaret till kommunen som då behöver en 
organisation att hantera detta. En omfattande utredning bör göras för att säkerställa att alla 
aspekter konsekvensanalyseras. 
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Ekonomi 
Förslaget att upplösa kommunens vägföreningar innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En förstudie bör göras för att beräkna omfattning av en djupare utredning. I sam-
band med förstudien bör en projektbeskrivning tas fram som omfattar utredningens uppdrag.  
 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion – Upplös vägföreningar 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef, Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-10 1 av 2 

 

 

KS § 16  Dnr KS 000490/2014 - 350 

Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna  
i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads 

kommun har inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant 
projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en förstudie 
med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare utredning. 
Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-23,  
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 289. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 

projektbeskrivning för en fullständig utredning.  
 
 2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  
 
Yrkanden Christer de la Motte (M): byt ut ordet ”får” mot ”har”.           
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.           
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

171123\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-23. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000490/2014 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskriv-
ning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har 
inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande 
utredning. Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning 
avseende en djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utred-
ningen ska genomföras.  
 
 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har 
inkommit till fullmäktige. En vägförening har genom ett förrättningsbeslut från lantmäteriet att 
sköta en viss bit mark, väg, lekplats eller annat. I Båstads kommun finns ett flertal vägförening-
ar. Områden med vägföreningar har genom detaljplanen enskilt huvudmannaskap. Det finns 
också detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap och där ansvarar kommunen för skötsel 
av området. 
  

Aktuellt 
För att avveckla vägföreningar krävs en omfattande utredning med tidsperspektiv och ekono-
miska konsekvenser, samt konsekvenser på samhälle, verksamhet och planering. Ett lämpligt 
sätt att hantera det är att göra en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning för en 
djupare utredning. Därefter kan politiken fatta beslut om projektet och utredningen ska ge-
nomföras eller inte.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Om vägföreningar upplöses och kommunen tar över ansvaret får det till konsekvenser att de 
boende förlorar möjligheten att direkt påverka hur deras område ska skötas. Kommunen tar 
över ansvaret och skötseln kan blir mer likvärigt i hela kommunen.  
 
Verksamhet 

Om vägföreningarna upplöses överförs ansvaret till kommunen som då behöver en 
organisation att hantera detta. En omfattande utredning bör göras för att säkerställa att alla 
aspekter konsekvensanalyseras. 
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Ekonomi 
Förslaget att upplösa kommunens vägföreningar innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En förstudie bör göras för att beräkna omfattning av en djupare utredning. I sam-
band med förstudien bör en projektbeskrivning tas fram som omfattar utredningens uppdrag.  
 
 
 
Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service  
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef, Samhällsbyggnadschef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171213\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-12-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001356/2017 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse 
 
 

Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Iréne Ebbesson (S) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som 
ersättare i Båstadhems styrelse. Fyllnadsval ska förrättas av ny ersättare. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Iréne Ebbesson (S) och Båstadhem. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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171213\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2017-01-09 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000018/2018 – 903 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Schmidt (BP) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som 
ledamot i Myndighetsnämnden. Fyllnadsval ska förrättas av ny ledamot. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 

Karin Schmidt (BP), förtroendemannaregistret och Myndighetsnämndens presidium. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001402/2017 – 300 

Väckt motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun. 

Förslag till beslut 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-12-14, angående arkitekturprogram för Båstads kommun från 
Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000026/2018 – 200 
 
 

Väckt motion - Lokalvård i egen regi 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2018-01-10, angående lokalvård i egen regi från Ingela Stefansson 
(S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001438/2017 – 400 
 
 

Väckt medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen mellan Grevie 
och Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-12-29, angående övergångslösning för den gamla banval-
len ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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