
[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2019-09-25 

Sessionssalen, onsdagen den 25 september 2019 kl 18:30 - 20:50 

Se bifogad närvarolista. 

Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef 
Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 

Kommunkansliet 2019-09-26, kl. 16:00 

Sida 

1 av 36 

Sekreterare --~-~-~-~~~~~~·~~-~-·~ ______ Paragrafer §§ 121-153 

Ordförande 

Johan Peterson ) a 
~~~/~ 

.---;; . 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2019-09-25 

Från och med 2019-09-26 till och med 2019-10-18 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-09-25 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 127 127 127 133 133 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) v' [X] D C [X] CJ 
Bo Wendt (BP) v' D [X C [X D 
Uno Johansson (C) v' D [X] D D [X 
Ingela Stefansson (S) v' IX] D D [X] C 
BiFgiUe I>ahlin Ebl Louise Dock (L) v' IX] D C [X C 
Carolin Gräbner (SD) v' D IX] D C [X] 
Jonas Nilsson (MP) v' IX] D D [X D 
Krister Lilja (KD) v' [X] D D [ZJ D 
Ulf Jiewertz (M) v' iKJ n D rx D 
Eddie Grankvist (-) v' IX] D D 00 D 
Kerstin Gustafsson (M) v' IX] D n [X n 
eeea KrnmliHEle EG3 Linnea Gunnarsson (C) v' D rxJ D n [X] 
Adem Qerimaj (S) v' [X] D D [X] D 
Hans Grönqvist (BP) v' D [X] n rx r=1 
Linda Ivarsson (M) v' [X] D n [X D 
Inge Henriksson (BP) v' n [X] D [X] Cl 
Jens Nygren (L) v' [X] C C [X] D 
Glaes 1.iValliH ESQ3 n D n n n 
StefuH GlsseH EG3 Mats Sjöbeck (C) v' I] [X] C C [X] 
Niclas Svanberg (S) v' [X] D D n n 
Ann Elofsson (M) v' [X] I _J D rx n 
Hål€aH MernstaEl EBP3 Göran Håkansson (BP) v' !-=-i [X] n n 00 
Tony Ivarsson (M) v' fX n D fXl n 
Emma Jönsson (C) v' n 00 n n 00 
DELSUMMA: 23 14 9 16 6 

§ § § § 
133 

Avst ja Nej Avst 

C D C C 
D D C C 
C C D C 
D C ~ D 
C C D C 
C D C C 
D C C I i 

C C D n 
C C n L-
C D [7 E 
1-] C [7 C 
n D n r--= 
C D LJ n 
1--=:J D n n 
C C D C 
C n n n 
D r= C I-
n D n r--= 
C D c:: C 
[K n n il 
'- C n D 
D C n i 
n D n n 
n D n ~ 

1 



Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 127 127 127 133 133 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

JeHas FelliH PeFsseH EBP3 Karin Schmidt (BP) V n 00 ,-1 n 00 
Ingrid Zäther (S) V rx7 n n rx7 n 
Susanne Jung (M) V rx7 ,l n rx7 n 
Mats bHHEll:rnFg Eb3 Catarina Fryland (L) V rx7 n n ' n n 
Marianne E. Mjöberg (BP) V n IXI n rx7 n 
Joakim Gräbner (SD) V n 00 n n IX! 
Gösta Sandgren (M) V rx7 n n rx7 n 
lb Nilsson (C) V n ' 00 n n 00 
Ingvar Bengtsson (S) V rx7 n n rx7 r n 
Claes Sjögren (BP) V n 00 n n 00 
Victor Törnqvist (M) V rx7 n n rx7 n 
Lina Andreasson (MP) V rx7 n n rx7 n 
Håkan Hagström (M) V rx7 n n rx7 n r . 

Johan Arnoldsson (C) V n rx1 n n r rxi 
MeleHa ~tFiElll EBP3 Haakon Böcker (BP) V n 00 1' 1- 1><1 . 

) 

Jessica Andersson (S) V rx7 n n rx7 n 
Thomas Andersson (L) V rx7 n n rx7 17 
TOTALSUMMA: 40 24 16 26 12 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

KF § 121 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 122 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 123 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 124 Dnr KS 000045/2019 - 900 
Informationsärenden 

KF § 125 
Delgivningar 

DnrKS000004/2019-900 

KF § 126 Dnr KS 000408/2019 - 900 
Beslutslogg 

KF § 127 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande 

KF § 128 Dnr KS 000581/2019 - 900 
Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen 

KF § 129 Dnr KS 000644/2019 - 700 
Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningslagen 

KF § 130 Dnr KS 000582/2019 - 380 
Framtagning av idrotts- och fri tidspolitiskt program 

KF § 131 Dnr KS 000697 /2019 - 380 

Sida 

2 av 36 

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning - Idrotts- och fri tidspolitiskt program 

KF § 132 Dnr KS 000612/2015 - 900 
Svar på medborgarförslag- HET-certifiering 

KF § 133 Dnr KS 000450/2018 - 700 
Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg 

KF § 134 Dnr KS 000090 /2019 - 100 
Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett 

KF § 135 Dnr KS 001034/2017 - 900 
Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte 

KF § 136 Dnr KS 000145/2019 - 903 
Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 

KF § 137 Dnr KS 001120/2018 - 903 
Val av 2:e vice ordförande - Nämnden för överförmyndare i samverkan 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2019-09-25 

KF § 138 Dnr KS 000586/2019 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden - Kjell Andersson (BP) 

KF § 139 Dnr KS 000587 /2019 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i valnämnden efter Kjell Andersson (BP) 

KF § 140 Dnr KS 000640/2019 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Kjell Jonsson (C) 

KF § 141 Dnr KS 000641/2019 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell Jonsson (C) 

KF § 142 Dnr KS 000609/2019 - 903 

Sida 

3 av36 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Marie Louise Aaröe (M) 

KF § 143 Dnr KS 000610/2019 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Marie Louise Aaröe (M) 

KF § 144 Dnr KS 000681/2019 - 901 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Mats Sjöbeck (C) 

KF § 145 Dnr KS 000682/2019 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C) 

KF § 146 Dnr KS 000700/2019 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen - Vakant plats (C) 

KF§147 - DnrKS000683/2019-903 
Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen - Ingvar Andreasson (BP) 

KF § 148 Dnr KS 000684/2019_- 903 
Val av ny ordförande i Kommunrevisionen efter avgående Ingvar Andreasson (BP) 

KF § 149 Dnr KS 000597 /2019 - 900 
Väckt medborgarförslag - Cafe vid Båstads tågstation 

KF § 150 Dnr KS 000605/2019 - 380 
Väckt medborgarförslag - Informationsskylt om Malenbadets historia 

KF § 151 Dnr KS 000694/2019 -100 
Väckt medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal 

KF § 152 Dnr KS 000702/2019 - 100 
Väckt motion - Införa en kurtaxa 

KF § 153 Dnr KS 000701/2019 -100 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/kommunstyrelsens ordförande - Få elever i 
gymnasiet 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

J 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av36 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Joakim Gräbner (SD) till 
justeringspersoner. 

2. Utse Gösta Sandgren (M) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 26 september 2019 kl. 16:00 på 
kommunkansliet. 

usterandes si naturer 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 36 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 6 av 36 

KF § 123 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Bengt Bengtsson till månadens 
person med motiveringen: 

Bengt Bengtsson har under många år engagerat sig för ungdomar och sin 
hembygd. Han har under 15 års tid varit ungdomsledare i Östra Karups MOG 
och där spridit glädje och entusiasm hos ungdomarna. Bengt brinner för sin 
hembygd där han har varit engagerad i hembygdsrörelsen och Höks Härads 
Hembygdskrets under dryga 20 år. Detta har gjort att Bengt är en profil i Östra 
Karup med omnejd. 

Kommunfullmäktige tackar Bengt för hans gärningar med diplom, blombukett 
och en varm applåd. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

KF § 124 Dnr KS 000045/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 25 september 2019 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

Yttranden 

Beslut 

A, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, informerar om "Teknik och 
services verksamhet". 

8, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om "Den digitala resan för 
förtroendevalda - inledning". 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av 36 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 8 av36 

KF § 125 DnrKS000004/2019 -900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

A, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns lönehantering. 

B, Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer angående Båstads kommuns 
lönehantering. 

C, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-09-11, angående Båstads 
kommuns lönehantering. 

D, Anmälan av beslut från Länsstyrelsen Skåne om reviderade lokala 
ordningsföreskrifter; nu fråga om upphävande. 

E, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns krishantering. 

F, Delårsrapport - nämnden för överförmyndare i samverkan. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ulJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 126 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

Sida 

9 av36 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och samråd sker med förvaltningen innan den skickas ut till 
sammanträdet. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2019-09-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 16 september 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

;/IUf . 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 10 av 36 

KF § 127 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om 
antagande 

Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt 
för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande och mindre justeringar har gjorts i planförslaget. Nästa 
steg i planprocessen är antagande. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-08-21, § 176. 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2019-06-10, med 
tillhörande bilagor. 

Yttranden Bo Wendt (BP), Mats Sjöbeck (C), Karin Schmidt (BP), Johan Olsson 
Swanstein (M), Ingela Stefansson (SJ och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) 
yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Mats Sjöbeck (C) yrkar att ärendet återremitteras med 
följden motivering: 
Ärendet återremitteras för omarbetning av detaljplanen i syfte att inte öka 
evenemangsytorna samt behålla de nuvarande parkeringsplatserna. 

Karin Schmidt (BP) yrkar på följande ändring: 
Ta bort Pepes avfallshantering på allmän plats. Legaliseringen bör göras i den 
kommande planen där en helhetslösning bör göras för hela nya byggnationen. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (SJ yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts (BP) och Mats Sjöbecks (C) 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts (BP) och Mats Sjöbecks (C) återremissyrkande. 

Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 16 NEJ-röster. Då minst en 
tredjedel av ledamöterna röstar NEJ ska ärendet återremitteras enligt 
kommunallagen 5 kap. 50 §. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och 
omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för omarbetning av detaljplanen i syfte att inte öka 
evenemangsytorna samt behålla de nuvarande parkeringsplatserna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-10 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000731/2015 (815-124) 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun - be
slut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt för granskning. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande och 
mindre justeringar har gjorts i planförslaget. Nästa steg i planprocessen är antagande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § SO att förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) skulle ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit utställd under tiden 
2019-03-20 - 2019-05-01. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 - 2 
mars 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Aktuellt 
Efter granskningen har mindre justeringar gjorts av förslag till detaljplan för del av Båstad 
109:2 (Båstads hamn). De revideringar som gjorts är bland annat att bestämmelsen för kors
marken justerats för att tillåta tillfälliga byggnader i max 3 sammanhängande månader. Samti
digt har en bestämmelse införts om att det krävs bygglov för en byggnad som flyttas till en ny 
placering inom samma område. Bestämmelsen e2 samt nockhöjd har tagits bort från området 
med de äldre fiskebodarna för att området inte ska dubbelregleras. Byggnadernas volym regle
ras genom varsamhets bestämmelsen k. Nockhöjden för Fiskekajens byggnad har justerats för 
att stämma med befintlig byggnad. Bestämmelsen x har kompletterats med att uteserveringar 
får finnas i den mån de inte hindrar allmänhetens framkomlighet. Plankartan har komplette
rats med en bestämmelse om att bebyggelsen ska anpassas till en marin karaktär. I övrigt har 



2 (2) 

planhandlingarna kompletteras och förtydligats i enlighet med inkomna yttranden. För detaljer 
se bilaga 4. 

Samhällsbyggnad 
Emma Johansson 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
l. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Granskningsutlåtande 

Samråd har skett med: 
Planchef 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000581/2019 - 900 

Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i 
lotterilagen 

Sida 

11 av 36 

Beskrivning av ärendet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren 
och så är det fortfarande. Enligt lagen krävs det tillstånd för att anordna 
lotterier. Ansökan om registrering görs till teknik och service som utfärdar ett 
treårstillstånd. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-08-21, § 179. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2019-
07-15. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-15. 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 000581/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige: 

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen uppgår till 300 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fort
farande. Enligt lagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. Ansökan om registrering görs 
till teknik och service som utfärdar ett treårstillstånd. 

Bakgrund 
Registreringsavgift har, sedan 2010 efter ett tjänstemannabeslut, inte tagits ut. Kommunen har 
administrativa kostnader för registreringen varför en mindre avgift bör tas ut. 

Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KF § 129 DnrKS000644/2019-700 

Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt 
begravningslagen 

Beskrivning av ärendet Under vissa förutsättningar ska socialnämnden förvalta dödsbo och ordna 
gravsättning. Kommunen har då rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina 
kostnader och åtgärder. För att kunna göra detta behöver en timtaxa fastställas. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 198. 
Tjänsteskrivelse från handläggare på Individ och familj Ann-Britt Nilsson, 
2019-08-15. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 
pris basbelopp samt moms för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravnings lagen från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-08-15. 
Handläggare: Ann-Britt Nilsson 

Dnr: KS 000644/2019 - 700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningsla
gen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av pris basbelopp 
samt moms för dödsbo förvaltningen och åtgärder enligt begravnings lagen från och med 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Under vissa förutsättningar ska socialnämnden förvalta dödsbo och ordna gravsättning. 
Kommunen har då rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. 
För att kunna göra detta behöver en timtaxa fastställas. 

Aktuellt 
Om dödsbodelägare eller den som i annat fall kan förvalta boet saknas är socialnämnden enligt 
18 kap. 2§ Äktenskaps balken ansvarig för att tillfälligt förvalta boet till dess att dödsbodel
ägare spårats, underrättats och övertagit förvaltningen av boet. För kostnaderna har kommu
nen rätt till ersättning. Om en avliden inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättning ska 
den enligt 5 kap. 2 § Begravnings lagen ordnas av den kommun där den avlidne senast var 
folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där 
dödsfallet inträffade. För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet. 

En Kommun får enligt 2 kap. 6§ Kommunlagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, den så kallade 
självkostnadsprincipen. Till kostnader får alla relevanta direkta och indirekta kostnader som 
verksamheten ger upphov till medräknas. Exempel på direkta kostnader är personal-, fakture
rings- och materialkostnader. Exempel på indirekta kostnader är lokal-, administrations
kostnader samt verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service och 
administrationskostnader. 

För att få vägledning i vad en rimlig taxa kan vara har en jämförelse med andra kommuner 
gjorts. Tim taxan varierar mellan 0,685 - 1 procent av pris basbeloppet. Då verksamheten i 
Båstad inte har omfattande indirekta kostnader för handläggningen bedöms en rimlig taxa 
vara 0,8 procent av pris basbeloppet (372 kr år 2019). Skatteverket har i ett ställningstagande 
år 2014 bedömt att de tjänster en kommun tillhandahåller i samband med dödsboförvaltning 
och gravsättning inte utgör myndighetsutövning varför moms bör utgå. Tim taxa kan endast 
tas ut för dödsbo där det finns tillgångar kvar efter att begravningen är betald. 

Individ och familj 
Ann-Britt Nilsson, Handläggare dödsbo 

Beslutet ska expedieras till : 
Individ och familj 
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KF § 130 Dnr KS 000582/2019 - 380 

Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program 

Beskrivning av ärendet I Båstads kommun ska alla ha tillgång till ett fritids- och idrottsutbud som är 
utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. 
En god upplevelse av fritids- och idrottsutbudet stärker kommunens 
attraktivitet och varumärke, vilket lockar hit fler bofasta medborgare och 
bidrar därmed till kommunens utveckling och tillväxt. För att stärka arbetet 
med fritids- och idrottsfrågor behöver kommunens mål och ambitioner för det 
rörliga friluftslivet och idrottande tydliggöras. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Ett Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun ska visa vägen för 
våra medborgare att vara aktiva hela livet. Programmet ska vara praktiskt 
genomförbarhet och hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 193. 
Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2019-07-26. 

Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett 
program för idrott och det rörliga friluftslivet. 

2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8) 
fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 

3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid 
ordförandes för-fall tjänstgör den som är äldst till åren. 

4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 
a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets 
upplägg. 
b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 

5. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-18. Programmet ska vara praktiskt genomförbart och 
hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar. 

6. Beredningens arbete sker inom kommunfullmäktiges ram där medel finns 
avsatta för tillfälliga beredningar. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

r)Jfcr/;: 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-26. 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000582/2019 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program för 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (2) 

1. En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett program för id
rott och det rörliga friluftslivet. 
2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8) i fullmäktige samt 
kommunfullmäktiges ordförande. 
3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid ordförandes för
fall tjänstgör den som är äldst till åren. 
4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 
a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets upplägg. 
b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 
S. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-12-18. 

Sammanfattning av ärendet 
I Båstads kommun ska alla ha tillgång till ett fritids- och idrottsutbud som är utvecklande och 
stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. En god upplevelse av fritids- och 
idrottsutbudet stärker kommunens attraktivitet och varumärke, vilket lockar hit fler bofasta 
medborgare och bidrar därmed till kommunens utveckling och tillväxt. För att stärka arbetet 
med fritids- och idrottsfrågor behöver kommunens mål och ambitioner för det rörliga frilufts
livet och idrottande tydliggöras. 

Ett Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun ska visa vägen för våra medbor
gare att vara aktiva hela livet. Programmet ska vara praktiskt genomförbarhet och hålla sig 
inom befintliga ekonomiska ramar. 

Exempel på områden som ska genomlysas under framtagande av programmet: 
• En balanserad geografisk spridning av aktiviteter och anläggningar i hela kommunen 
• Fördela tillgängliga resurser utifrån medborgarnas önskemål och behov 
• Erbjuda en verksamhet som präglas av bredd, hög kvalitet, tillgänglighet, idealitet och öp-

penhet och som främjar ideellt arbete och engagemang 
• Ge alla barns och ungdomars situation särskild prioritet 
• Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska genomsyra all verksamhet 
• Stärka idrotts- och fritidssektorns roll och utnyttja denna i den kommunala utvecklingen och 

kommunens tillväxt 
• Bidra till att skapa goda förutsättningar för ledarutveckling och ledarförsö1jning 
• Medverka till att bostadsområden och närmiijöer utformas så att god livsmiljö och folkhälsa 

främjas 
• Regelbundet genomföra brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar 
• Utveckla dialog, mötesformer och samverkan med aktörer inom idrotts- och fritidssektorn 

f) 



2 (2) 

Bakgrund 
l dagens samhälle har mycket av vår fysiska rörelse förflyttats från arbete till fritiden. Stillasit
tandet ökar i befolkningen vilket leder till att allt från barn och ungdomar till äldre rör på sig 
för lite. Detta har resulterat i att den fysiska och psykiska statusen blivit allt sämre. Den ökade 
hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. 

Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen uppstod för drygt 100 år 
sedan. Det svenska och unika föreningslivet, med alla mervärden som det medför, sysselsätter 
fortfarande väldigt många människor men trenden är att fler slutar i allt lägre ålder för att 
istället välja andra sätt att motionera. 

Ur ett samhällsperspektiv är friluftsliv en allt högre värderad faktor för en god och långsiktigt 
hållbar framtid och bidrar till bland annat en utveckling av bättre folkhälsa, meningsfull fritid 
för alla åldersgrupper samt ökad förståelse för naturvård och biologisk mångfald. 

Uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen 

Sammansättning 
Beredningen föreslås vara parlamentariskt sammansatt, där varje parti är representerat med 
en ledamot och ersättare. Utöver dessa åtta ledamöter föreslås att kommunfullmäktiges ordfö
rande utgör den nionde ledamoten, och även tjänstgör som ordförande för beredningen. 

Behov av vice ordförande anses ej föreligga, men vid ordförandes förfall fullgör den som är 
äldst till åren ordförandes plikter. 

Tidplan 
Val av tillfällig beredning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2019. 
Därefter kallar ordförande till tre mötestillfällen med följande inriktning: 

Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets upplägg. 
Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
Möte 3: Fastställande av förslag till program. 

Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktige i december 2019. 

Ekonomi 
Beredningens arbete sker inom kommunfullmäktiges ram, där medel finns avsatta för tillfälliga 
beredningar efter demokratiberedningens avvecklande. Beredningens arbete förväntas ej ha 
andra kostnader än för sammanträden och körning, vilka beräknas kosta 15 000 kronor (ex
klusive PO-pålägg). Därutöver kan eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst tillkomma. 

Förvaltning 
Fastighets- och fritidsenheten tjänstgör som stöd till beredningens arbete vid framtagande av 
programmet. 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 



u1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000697 /2019 - 380 

Sida 

14 av 36 

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning - Idrotts
och fritidspolitiskt program 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges andra beslutspunkt i ärendet "Framtagning av 
idrotts- och fritidspolitiskt program" ska beredningen bestå av en ledamot och 
en ersättare från vardera parti som representeras i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-18. 

Yttranden Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att följande personer väljs: 

Beslut 

Ledamöter: 
Linda Ivarsson Bertilsson (M) 
Göran Håkansson (BP) 
Emma Jönsson (C) 
Ingvar Bengtsson (S) 
Jens Nygren (L) 
Carolin Gräbner (SD) 
Lina Andreasson (MP) 
Annika Wulff (KD) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande personer väljs: 

Ledamöter: 
Linda Ivarsson Bertilsson (M) 
Göran Håkansson (BP) 
Emma Jönsson (C) 
Ingvar Bengtsson (S) 
Jens Nygren (L) 
Carolin Gräbner (SD) 
Lina Andreasson (MP) 
Annika Wulff (KD) 

usterandes si naturer 

Ersättare: 
Johan Wastensson (M) 
Inge Henriksson (BP) 
Anton Karlsson (C) 
Niclas Svanberg (S) 
Catarina Fryland (L) 
Claes Wallin (SD) 
Jonas Nilsson (MP) 
Krister Lilja (KD) 

Ersättare: 
Johan Wastensson (M) 
Inge Henriksson (BP) 
Anton Karlsson (C) 
Niclas Svanberg (S) 
Catarina Fryland (L) 
Claes Wallin (SD) 
Jonas Nilsson (MP) 
Krister Lilja (KD) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-09-18. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000697 /2019 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning -
Idrotts- och fritidspolitiskt program 

Förslag till beslut 

1 (1) 

En ledamot och en ersättare väljs från vardera parti som representeras i kommunfullmäktige, 
vilket innebär att det totalt väljs åtta ledamöter och åtta ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
så ska, enligt beslutspunkt 2, en ledamot och en ersättare väljas från vardera parti som 
representeras i kommunfullmäktige. 

Valberedningens ordförande har efter samråd med de partier som representeras i kommun
fullmäktige tagit fram följande förslag: 

Ledamöter: 
Linda Ivarsson Bertilsson (M) 
Göran Håkansson (BP) 
Emma Jönsson (C) 
Ingvar Bengtsson (S) 
Jens Nygren (L) 
Caroline Gräbner (SD) 
Lina Andreasson (MP) 
Annika Wulff (KD) 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
Valda ledamöter och ersättare. 

Samråd har skett med: 
Valberedningens ordförande. 

Ersättare: 
Johan Wastensson (M) 
Inge Henriksson (BP) 
Anton Karlsson (C) 
Niklas Svanberg (S) 
Catharina Fryland (L) 
Claes Wallin (SD) 
Jonas Nilsson (MP) 
Krister Lilja (KD) 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 15 av 36 

KF § 132 Dnr KS 000612/2015 - 900 

Svar på medborgarförslag- HBT-certifiering 

Beskrivning av ärendet 2015-04-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 
kommunens skolor. 
Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 
kommunens äldreboende 
Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HBT-certifiering av 
kommunens LSS-verksamhet. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av 
övrig kommunal verksamhet. 

Förslagsställarens intentioner är i linje med Båstads kommuns 
värdegrundsarbete och kommunen arbetar på flera sätt med att öka 
personalens medvetande om HBTQ och förbättra personalens bemötande 
utifrån HBTQ-perspektivet. Kommunen arbetar främjande med fokus på 
samtliga sju grunder. Båstads kommun har bland annat fått statligt stöd för att 
öka kunskapen om HBTQ-personer och det sker ett kontinuerligt arbete i 
kommunen med att upplysa all personal om likabehandlingsplanerna och om 
diskrimineringslagen. 

Förvaltningen kommer inte med någon rekommendation vad gäller huruvida 
ovannämnda nämnder ska arbeta med HBT-certifiering. Arbetet med att 
medvetandegöra kommunens personal om HBTQ är kontinuerligt och 
kommunen välkomnar förslagsställaren att återkomma med synpunkter på 
förbättrings- och informationsåtgärder. Mot bakgrund av kommunens 
pågående arbete med att öka kunskapen om HBTQ-personer föreslås att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 199. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-04-25. 
Medborgarförslag, 2015-04-23. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000612/2015 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - HBT-certifiering 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
2015-04-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår: 

1 (1) 

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HET-certifiering av kommunens 
skolor. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HET-certifiering av kommunens 
äldreboende 

3. Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HET-certifiering av kommunens LSS
verksamhet. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HET-certifiering av övrig 
kommunal verksamhet. 

Förslagsställarens intentioner är i linje med Båstads kommuns värdegrundsarbete och kom
munen arbetar på flera sätt med att öka personalens medvetande om HBTQ och förbättra per
sonalens bemötande utifrån HBTQ-perspektivet. Kommunen· arbetar främjande med fokus på 
samtliga sju grunder. Båstads kommun har bland annat fått statligt stöd för att öka kunskapen 
om HBTQ-personer och det sker ett kontinuerligt arbete i kommunen med att upplysa all per
sonal om likabehandlingsplanerna och om diskrimineringslagen. 

Förvaltningen kommer inte med någon rekommendation vad gäller huruvida ovannämnda 
nämnder ska arbeta med HET-certifiering. Arbetet med att medvetandegöra kommunens per
sonal om HBTQ är kontinuerligt och kommunen välkomnar förslagsställaren att återkomma 
med synpunkter på förbättrings- och informationsåtgärder. Mot bakgrund av kommunens på
gående arbete med att öka kunskapen om HBTQ-personer föreslås att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-04-23. 

Samråd har skett med: 
HR-avdelningen 
Bildning och arbete 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 
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Kommunfullmäktige 2019-09-25 16 av 36 

KF § 133 Dnr KS 000450/2018 - 700 

Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård 
och omsorg 

Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att Båstads kommun ska utreda effekter och kostnader av 
att införa gratis vaccination för stelkramp samt Hepatit A och B. Efter samråd 
med vård- och omsorgsförvaltningen framkommer att det saknas behov för att 
göra en sådan utredning. Nedan följer en kort redogörelse från 
verksamhetsområdet: 

Vaccination mot Stelkramp är en del i det svenska vaccinationsprogrammet för 
barn. Det finns ingen risk för att bli smittad av stelkramp i det arbete som 
utförs inom vård- och omsorg i Båstad. 

Vaccination mot Hepatit A kan göras inför resa till område där risken för smitta 
finns och risken för smitta via mat och dryck kan finnas. Det finns ingen risk för 
att bli smittad av Hepatit A i det arbete som utförs inom vård- och omsorg i 
Båstad. 

Vaccination mot Hepatit B kan göras inför arbete med hög risk för blodsmitta 
och vår bedömning är att det inte är aktuellt inom vård och omsorg i Båstads 
kommun. Skulle en medarbetare råka sticka sig trots förebyggande åtgärder så 
kan vaccination ges i efterhand via företagshälsovården. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ingen vidare utredning görs, varvid 
motionen ska avslås. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 200. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-07-04. 
Motion, 2018-04-30. 

Yttranden Mats Sjöbeck (C) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Mats Sjöbeck (C) yrkar att ärendet återremitteras då motionen inte till fullo har 
utretts av förvaltningen. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Mats Sjöbecks (C) återremissyrkande och 
finner att ärendet ska beslutas idag. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 26 JA-röster, 12 NEJ-röster och 2 avstår från att 
rösta. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-04. 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000450/2018 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom 
vård och omsorg. 

Förslag till beslut 
Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Motionären föreslår att Båstads kommun ska utreda effekter och kostnader av att införa gratis 
vaccination för stelkramp samt Hepatit A och B. Efter samråd med vård- och omsorgsförvalt
ningen framkommer att det saknas behov för att göra en sådan utredning. Nedan följer en kort 
redogörelse från verksamhetsområdet: 

Vaccination mot Stelkramp är en del i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Det finns 
ingen risk för att bli smittad av stelkramp i det arbete som utförs inom vård- och omsorg i Båstad. 

Vaccination mot Hepatit A kan göras inför resa till område där risken för smitta finns och risken 
för smitta via mat och dryck kan finnas. Det finns ingen risk för att bli smittad av Hepatit A i det 
arbete som utförs inom vård- och omsorg i Båstad. 

Vaccination mot Hepatit B kan göras inför arbete med hög risk för bladsmitta och vår bedömning 
är att det inte är aktuellt inom vård och omsorg i Båstads kommun. Skulle en medarbetare råka 
sticka sig trots förebyggande åtgärder så kan vaccination ges i efterhand via företagshälsovården. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ingen vidare utredning görs, varvid motionen ska 
avslås. 

Kommunkansliet Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-30. 

Samråd har skett med: 
Jenny Bengtsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 17 av 36 

KF § 134 Dnr KS 000090/2019 -100 

Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett 

Beskrivning av ärendet Gällande motionärernas första yrkande så har det funnits en offentlig toalett 
fram till ifjor i samma hus som ICA Supermarket ligger i, vid Lyckantorget. Dock 
har kommunen inte kunnat hålla den i användbart skick på grund av 
återkommande skadegörelse. Någon ny offentlig toalett vid Lyckan torget finns 
inte med i inverstingsplanen för 2019-2023. Den offentliga toalett som ligger 
närmst Lyckantorget idag är den som är placerad ovanför vårdcentralen, på 
Ängelholmsvägen. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Gällande motionärernas andra yrkande så finns det idag möjlighet till att se var 
alla offentliga toaletter i kommunen är placerade. Denna information finns i 
Båstadkartan under lagret "Samhällsservice", som går att nå på kommunens 
hemsida både via dator eller mobiltelefon. 

Mot bakgrund av ovannämnda anledningar föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 201. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-08-05. 
Motion, 2019-01-29. 

Johan Arnoldsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionärernas första yrkande avslås. 

2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-08-05. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000090/2019 - 100 

Motion - 11 Nödig 11
, offentlig toalett 

Förslag till beslut 
1. Motionärernas första yrkande avslås . 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 där de yrkar att: 

1 (2) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig, dygnet runt öppen toalett 
på eller i närheten av Lyckantorget. 

2. Det på hemsidan finns en sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta offentliga öppna 
toaletter i kommunen. 

Gällande motionärernas första yrkande så har det funnits en offentlig toalett fram till 2018 i 
samma hus som ICA Supermarket ligger i, vid Lyckantorget. Dock har kommunen inte kunnat 
hålla den i användbart skick på grund av återkommande skadegörelse. Någon ny offentlig toa
lett vid Lyckantorget finns inte med i inverstingsplanen för 2019-2023. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att motionärernas första yrkande avslås. Den offentliga toalett som lig
ger närmst Lyckantorget idag är den som är placerad ovanför vårdcentralen, på Ängelholmsvä
gen. Se bild nedan med markering. 



2 (2) 

Gällande motionärernas andra yrkande så finns det idag möjlighet till att se var alla offentliga 
toaletter i kommunen är placerade. Denna information finns i Båstadkartan under lagret "Sam
hällsservice", som går att nå på kommunens hemsida både via dator eller mobiltelefon. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionärernas andra yrkande anses besvarat. 
Se bild nedan för illustration. 

Kommunkansliet 

~ k--~; 
_s_~- ----

Kommunkansliet 

f 

Johan Peterson, Nämndsekreterare Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-01-29. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknik och service 

) 

; 

' 

I 
; 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

KF § 135 DnrKS001034/2017-900 

Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt 
medborgarlöfte 

18 av 36 

Beskrivning av ärendet 2017-10-03 inkom moderaterna med en motion där de yrkar på att en 
säkerhetssamordnare tillsätts i Båstads kommun som tillsammans med polisen, 
kommunen och Båstads lokalsamhälle bland annat utvecklar ett 
medborgarlöfte. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Båstads kommun har nu anställt en säkerhetssamordnare och förvaltningen 
föreslår därför att motionen avskrivs från vidare behandling. Förvaltningen 
anses att det nu är kommunstyrelsen som bör initiera och driva frågan om 
utformningen av Båstads kommuns inriktning för säkerhetsarbete, samt hur 
säkerhetssamordnaren ska bedriva samverkansarbetet. Exempelvis hur ett 
medborgarlöfte bör utformas. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-09-11, § 202. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-07-04. 
Motion, 2017-10-03. 

Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. · 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. . 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-07-04 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001034/2017-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt 
med borgarlöfte 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2017-10-03 inkom moderaterna med en motion där de yrkar på att en säkerhetssamordnare 
tillsätts i Båstads kommun som tillsammans med polisen, kommunen och Båstads lokalsam
hälle bland annat utvecklar ett medborgarlöfte. 

Båstads kommun har nu anställt en säkerhetssamordnare och förvaltningen föreslår därför att 
motionen anses besvarad. Förvaltningen anses att det nu är kommunstyrelsen som bör initiera 
och driva frågan om utformningen av Båstads kommuns inriktning för säkerhetsarbete, samt 
hur säkerhetssamordnaren ska bedriva samverkansarbetet. Exempelvis hur ett medborgar
löfte bör utformas. 

_ Kommunkansliet Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-03. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

KF § 136 Dnr KS 000145/2019 - 903 

Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 
2020-2023 

19 av 36 

Beskrivning av ärendet Eftersom tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän vid Helsingborgs 
tingsrätt löper ut vid årsskiftet 2019 /2020, ska kommunfullmäktige i Båstads 
kommun förrätta val av nämndemän för åren 2020-2023. Det antal 
nämndemän som för nämnda period skall väljas av kommunfullmäktige i 
Båstads kommun uppgår till 7. Erfarenheten visar att en del av nämndemännen 
i tingsrätten haft möjlighet att tjänstgöra endast i begränsad utsträckning. 
Tingsrätten vill erinra om det angelägna i att till nämndemannauppdraget utse 
personer som har möjlighet att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. 
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska 
enligt riksdags beslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att 
uppdraget inte är politiskt. Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering 
utanför partierna. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-08-14. 
Skrivelse från Helsingborgs tingsrätt, 2019-02-18. 

Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar att följande personer utses till nämndemän för 
tiden 2020-01-01- 2023-12-31: 

Annika Fengved Stefansson 
Roland Nelson 
Ann-Marie Johnsson 
Jessica Andersson 
Nicole Hagström 
Marie-Louise Nilsson 
Jenny Hamringe 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande personer utses till nämndemän för tiden 2020-01-01 - 2023-12 -31: 

Annika Fengved Stefansson 
Roland Nelson 
Ann-Marie Johnsson 
Jessica Andersson 
Nicole Hagström 
Marie-Louise Nilsson 
Jenny Hamringe 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-18. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000145/2019 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 

Förslag till beslut 

Följande sju utses till nämndemän för tiden 2020-01-01- 2023-12-31: 

Sammanfattning av ärendet 
Eftersom tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt 
löper ut vid årsskiftet 2019 /2020, ska kommunfullmäktige i Båstads kommun 

1 (1) 

förrätta val av nämndemän för åren 2020-2023. Det antal nämndemän som för nämnda period 
skall väljas av kommunfullmäktige i Båstads kommun uppgår till 7. Erfarenheten visar att en 
del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet att tjänstgöra endast i begränsad utsträck
ning. Tingsrätten vill erinra om det angelägna i att till nämndemannauppdraget utse personer 
som har möjlighet att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. Nämndemannauppdraget 
är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något 
parti. Val av nämndemän ska enligt riksdags beslut ske året efter de allmänna valen just för att 
markera att uppdraget inte är politiskt. Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering utan
för partierna. 

! I - -

Valberedningens ordförande föreslår efter samråd, samt utifrån en uträknhig av partiernas 
proportionella mandatfördelning, att följande personer utses till nämndemän för tiden 
2020-01-01- 2023-12-31: 

Annika Fengved Stefansson M 
Roland Nelson BP 
Ann-Marie Johnsson C 
Jessica Andersson S 
Nicole Hagström M 
Marie-Louise Nilsson BP 
Jenny Hamringe L 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
Helsingborgs tingsrätt. 
Valda nämndemän. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Helsingborgs tingsrätt, 2019-02-18. 

Samråd har skett med: 
Valberedningens ordförande. 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 20 av 36 

KF § 137 Dnr KS 001120/2018 - 903 

Val av 2:e vice ordförande - Nämnden för överförmyndare i 
samverkan 

Beskrivning av ärendet Enligt bifogad skrivelse från Halmstads kommun ska kommunfullmäktige i 
Båstads kommun utse 2:e vice ordförande för nämnden för överförmyndare i 
samverkan för tiden 2019-09-25 - 2022-12-31. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun utsåg 2018-12-19 Peter Larsson (KD) 
till ledamot och Annika Fengved-Stefansson (M) till ersättare till 
överförmyndare i samverkan för tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-14. 
Skrivelse från Halmstads kommun 2019-02-19. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-19 § 250. 

Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar att Peter Larsson (KD) utses till 2:e vice 
ordförande för nämnden för överförmyndare i samverkan för tiden 
2019-09-25 - 2022-12-31. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Peter Larsson (KD) utses till 2:e vice ordförande för nämnden för 
överförmyndare i samverkan för tiden 2019-09-25 - 2022-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-08-14. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001120/2018 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Val av 2:e vice ordförande - Nämnden för överförmyndare i samverkan 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Följande person utses till 2:e vice ordförande för nämnden för överförmyndare i samverkan för 
tiden 2019-09-25 - 2022-12-31: 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bifogad skrivelse från Halmstads kommun ska kommunfullmäktige i Båstads kommun 
utse 2:e vice ordförande för nämnden för överförmyndare i samverkan för tiden 2019-09-25 -
2022-12-31. 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun utsåg 2018-12-19 Peter Larsson (KO) till ledamot och 
Annika Fengved-Stefansson (M) till ersättare till överförmyndare i samverkan för tiden 2019-
01-01 - 2022-12-31. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, N ämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 
Susanne Johansson, nämndsekreterare i Halmstads kommun 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Halmstads kommun2019-02-19. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-19 § 250. 

Samråd har skett med: 
Halmstads kommun. 



G1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

KF § 138 Dnr KS 000586/2019 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden - Kjell 
Andersson (BP) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Kjell Andersson (BP). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-07-15. 
Kjell Anderssons (BP) avsägelse, 2019-07-15. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Sida 

21 av 36 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000587 /2019 - 903 

Sida 

22 av 36 

Fyllnadsval för ersättare i val nämnden efter Kjell Andersson 
(BP) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i valnämnden efter avgående Kjell 
Andersson (BP). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-07-15. 

Yttranden Inge Henriksson (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP) yrkar att Csaba Illyes (BP) väljs till ny ersättare i 
val nämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Csaba Illyes (BP) väljs till ersättare i valnämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 140 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000640 /2019 - 903 

Sida 

23 av 36 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden -
Kjell Jonsson (C) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Kjell Jonsson (C). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-08-14. 
Avsägelse, 2019-08-14. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000641/2019 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell 
Jonsson (C) 

Sida 

24 av 36 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämnden efter avgående 
Kjell Jonsson (C). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-08-14. 

Yttranden Uno Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Uno Johannson (C) yrkar att Christel Eriksson (C) väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Christel Eriksson (C) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000609 /2019 - 903 

Sida 

25 av 36 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstad hem 
AB - Marie Louise Aaröe (M) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Marie Louise Aaröe (M) . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-08-19. 
Avsägelse, 2019-08-19. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000610/2019 - 903 

Sida 

26 av 36 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter 
avgående Marie Louise Aaröe (M) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter 
avgående Marie Louise Aaröe (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-08-19. 

Yttranden Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att Victor Törnqvist (M) väljs till ersättare i 
styrelsen för Båstadhem AB. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Victor Törnqvist (M) väljs till ersättare i styrelsen för Båstadhem AB. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000681/2019 - 901 

Sida 

27 av 36 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Mats 
Sjöbeck (C) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Mats Sjöbeck (C) där han avsäger sina uppdrag från 
och med den 2019-09-30. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-05. 
Avsägelse, 2019-09-05. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000682/2019 - 903 

Sida 

28 av 36 

Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående 
Mats Sjöbeck (C) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i kommunstyrelsen efter Mats Sjöbeck 
(C) som avgår från och med den 2019-09-30. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-05. 

Yttranden Uno Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar att Ebba Krumlinde (C) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsen från och med den 2019-09-30. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ebba Krumlinde (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen från och med den 
2019-09-30. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000700 /2019 - 903 

Sida 

29 av 36 

Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen - Vakant plats (C) 

Beskrivning av ärendet Då Centerpartiet föreslås utse Ebba Krumlinde (C) till ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen så kommer hennes plats som ersättare i kommunstyrelsen 
bli vakant. Ifall Ebba Krumlinde (C) väljs till ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen ska fyllnadsval förrättas för ersättare i kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-05. 

Yttranden Uno Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar att Mats Sjöbeck (C) ) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Mats Sjöbeck (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

1 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000683/2019 - 903 

Sida 

30 av 36 

Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen -
Ingvar Andreasson (BP) 

Beskrivning av ärendet 2019-09-05 inkom Ingvar Andreasson (BP) med en skrivelse där han avsäger 
sig sitt uppdrag som ordförande för kommunrevisionen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-05. 
Avsägelse, 2019-09-05. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

J 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000684/2019 - 903 

Val av ny ordförande i kommunrevisionen efter avgående 
Ingvar Andreasson (BP) 

Sida 

31 av 36 

Beskrivning av ärendet Val av ny ordförande i kommunrevisionen ska förrättas efter avgående Ingvar 
Andreasson. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-05. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP) yrkar att Ingemar Jönsson (BP) väljs till ny ordförande i 
kommunrevisionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ingemar Jönsson (BP) väljs till ny ordförande i kommunrevisionen. 



!T[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 32 av 36 

KF § 149 DnrKS000597/2019-900 

Väckt medborgarförslag - Cafe vid Båstads tågstation 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget med ca 1000 namnunderskrifter, inkomna 2019-07-19, ska 
godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-07-19. 
Medborgarförslag, 2019-07-19. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 33 av 36 

KF § 150 Dnr KS 000605/2019 - 380 

Väckt medborgarförslag - lnformationsskylt om Malenbadets 
historia 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, som inkom 2019-07-25, ska godkännas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-07-29. 
Medborgarförslag, 2019-07-25. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

KF § 151 Dnr KS 000694/2019 -100 

Väckt medborgarförslag - Attraktivare arbete för 
hemtjänstpersonal 

34 av 36 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-11. 
Medborgarförslag, 2019-07-19. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-25 

Dnr KS 000702/2019 -100 

Väckt motion - Införa en kurtaxa 

Sida 

35 av 36 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har motionerat angående att möjligheten att införa en så kallad 
kurtaxa utreds. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-17. 
Motion från Bjärepartiet, 2019-09-17. 

Redovisning Motionen redovisas av Bo Wendt (BP). 

Yttranden Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

J 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-09-25 

KF § 153 Dnr KS 000701/2019 - 100 

Interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande/kommunstyrelsens ordförande - Få elever i 
gymnasiet 

Sida 

36 av 36 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående få elever i gymnasiet från Bo 
Wendt (BP). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har godkänts 
och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-17. 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2019-09-17. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


