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Övriga  
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Olof Nilsson, sekreterare 
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Henrik Andersson, bildningschef 
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Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 114-143 
 Olof Nilsson  

Ordförande 
  

 Håkan Mörnstad  

Justerare 
 

  

 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2016-06-22 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2016-06-29 till och med 2016-07-25 
 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
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 Olof Nilsson  
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KF § 114  Dnr KS 000047/2016 - 900 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige, 2016 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 

ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Utse Lars Fagerberg (BP) och Niclas Svanberg (S) som justeringspersoner. 

2. Utse Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-06-29 klockan 15:00 på kommunkansliet.  
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KF § 115  Dnr KS 000050/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige, 2016 

 
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. 

 
 Sedan kallelsen skickats till ledamöterna har 6 ärenden om val och avsägelse 

tillkommit och moderaterna har begärt att deras valärenden ska utgå. 
 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

-  Val av ersättare vård- och omsorgsnämnden efter Ann Elofson (M) utgår. 

-  Val av ledamot i utbildningsnämnden efter Åsa Ragnarsson (M) utgår. 

-  Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Liridon Tetaj (M) utgår. 

-  Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Åsa Ragnarsson (M) utgår. 

-  Val av ersättare i fullmäktige i Bjäre Kraft efter Åsa Ragnarsson (M) utgår. 

-  Nytt ärende: Avsägelse av uppdrag i demokratiberedning från  
 Johan Olsson Swanstein (M). 

-  Nytt ärende: Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter  
 Carina Ekwurtzel (MP). 

-  Nytt ärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse från 
 Sven-Olof Bengtsson (L). 

-  Nytt ärende: Val av ny ersättare i Båstadhems styrelse efter  
 Sven-Olof Bengtsson (L). 

-  Nytt ärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i myndighetsnämnden 
 Niclas Svanberg (S). 

-  Nytt ärende: Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel Löfblad (S).  
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KF § 116  Dnr KS 000048/2016 - 900 

Delgivningar till kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde.  
 
Underlag till beslutet Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Fredrik From (M) 
 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Jacob Trattner (M) 
 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Nilsson (SD)   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 7 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 117  Dnr KS 000049/2016 - 900 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 

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

 
Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2016-06-09 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Bilagd redovisning daterad den 9 juni 2016 godkänns.  
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KF § 118  Dnr KS 000051/2016 - 900 

Informationsärenden till kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Följande information lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde: 
 - Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
 - Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
 - Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 
 - Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Lägga informationen till handlingarna.  
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KF § 119  Dnr KS 000659/2016 - 905 

Ändring i Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

 
Beskrivning av ärendet I Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa (antagen av 

Kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 66 Dnr: KS 209/11-220) finns en 
”Kartadministrationsavgift” (Tabell 27) för framtagande av 
material/kartunderlag inför utsättningar. Med moderna arbetsmetoder och en 
digital process behöver dessa arbetsuppgifter inte längre utföras och tabellen 
föreslås utgå ur taxan. Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall för 
kart/GIS-verksamheten med ca 80 tKr per år. Om sådana arbetsuppgifter ändå 
behöver utföras görs detta i stället mot gällande timtaxa. 

 
 Även förändringar i Tabell 22 ”Avgift för underlagskartor till bygglov” föreslås 

förändras genom nya benämningar på kartprodukterna. Viss justering av priset 
för produkterna föreslås också ske.  

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Kerstin Gustafsson (M)  
 
Underlag till beslutet Förslag till ändringar i taxan, Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 

mättaxa  
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson: Tilläggsyrkande att ny punkt 3 tillförs som lyder 

"Utvärdering av föreslagen förändring av kart- och mättaxa inför budgetarbetet 
2018". 

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Kerstin Gustafssons (M) tilläggsyrkande. 

Efter framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet bifallits.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1.  Kartadministrationsavgiften (tabell 27) tas bort. 

2.  Ändra benämning för kartprodukter (tabell 22) samt justering av pris. 

3.  Utvärdering av föreslagen förändring av kart- och mättaxa sker inför 
 budgetarbetet 2018 
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KF § 120  Dnr KS 000641/2016 - 900 

Förbundsordning Medelpunkten 2016 

 
Beskrivning av ärendet Verksamheten har gjort en total översyn av de styrande dokumenten, både 

förbundsordning och tillhörande reglemente. Det har också tagits fram ett 
reglemente för revisionen som tidigare inte har funnits.  

  
 Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-15 att godkänna förslaget 

till förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisorerna och att överlämna förslaget till ny förbundsordning med 
tillhörande reglemente till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
för godkännande.  

 
 Ärendet bordlades på vård- och omsorgsnämndens sammanträde de 11 april 

2016, § 42: Med anledning av att nämnden inte kan utläsa vad som är nytt eller 
ändrat i förbundsordningen och reglementet skickas ärendet tillbaka till 
förvaltningen som får i uppdrag att klargöra detta med hjälp av 
kommunalförbundet Medelpunkten. Därefter har Medelpunkten inkommit med 
ett svar. 

  
 Vård- och omsorgsnämnden beslutat 2016-05-09, § 51, att godkänna förslag till 

ny förbundsordning, med tillhörande reglemente för direktionen och 
revisorerna, för kommunförbundet Medelpunkten och lämna ärendet vidare till 
kommunstyrelsen.   

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP).  
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-05-09, 

§ 51, med tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen.   
 Förbundsordning Medelpunkten 2016. 
 Klargörande från Medelpunkten av förändringar av reglemente och 

förbundsordning. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Förslag till ny förbundsordning för kommunförbundet Medelpunkten, med 
tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna, godkänns.   
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KF § 121  Dnr KS 000632/2016 - 906 

Budget 2017 och plan 2018-2019 

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-

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

  
 För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan 

omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte 
upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under 
hösten.  

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Christer de la Motte (M), Ingela 

Stefansson (S), Jonatan Andersson (SD), Uno Johansson (C), Thomas Andersson 
(L), Hans Ekwurtzel (MP), Inge Sandén (SD) och Jonas Persson Folin (--). 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse om budget. 
 Bjärepartiets förslag till budget. 
 Underlag till Bjärepartiets förslag till budget. 
 Moderaternas förslag till budget. 
 Socialdemokraternas förslag till budget. 
 Centerpartiets förslag till budget. 
 Liberalernas och Miljöpartiets förslag till budget. 
 
Kommunstyrelsens  1.  Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr  
förslag   per skattekrona. 

2.  Resultatet för 2017 budgeteras till 16,8 mkr.  

 Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 6,5 mkr respektive  
 -28,1 mkr. 

 

     Fortsätter på nästa sida.
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KF § 121 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Budget 2017 och plan 2018-2019 

 

Kommunstyrelsens 3.  Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter  
förslag  avslutad lönerevision. 

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 
218 079 tkr för 2018 samt 172 705 tkr för 2019. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

 Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 görs i budgeten 
 avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
 verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
 budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
 investeringarna uppgår 2017 till 55 procent samt över hela planperioden 
 2017-2019 till ca 39 procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
 under 2017 med totalt 100 mkr. 

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

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

8.  Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad 
till 200 tkr under budgetåret. 

9.  För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
 anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr 

 
Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Jonatan Andersson (SD) och Jonas Persson Follin 

(--): Bifall till Bjärepartiets, tillika, kommunstyrelsens budgetförslag. 
 
 Christer de la Motte (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
 
 Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
 
 Uno Johansson (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 
 
 Thomas Andersson (L) med bifall av Hans Ekwurtzel (MP): Bifall till 

Liberalernas och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag. 
 
       Fortsätter på nästa sida. 
 KF § 121  Dnr KS 000632/2016 - 906 
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Forts. Budget 2017 och plan 2018-2019 

 
Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall av Christer de la Motte (M), Uno Johansson (C) 

och Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande enligt bilaga med 7 punkter. 
 
 Jonas Persson Follin (--): Avslag på Ingela Stefanssons (S) tilläggsyrkande. 
 
 Ann-Margret Kjellbeg (S): Ändringsyrkande att andra meningen i punkt 4 

stryks och tilläggsyrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
beloppsram och andra riktlinjer för fördelning av medel inom budget.  

 
Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras i 20 minuter. 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på samtliga budgetförslag. Efter framställd 

proposition finner ordförande att kommunstyrelsens (Bjärepartiets) förslag 
har bifallits. 

 
 Därefter ställer ordförande proposition på Ann-Margret Kjellbergs (S) 

ändrings- och tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande 
att yrkandena har bifallits. 

 
 Därefter ställer ordförande proposition på Ingela Stefanssons (S) med fleras 

tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet 
bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Bjärepartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2017 samt plan 
 2018‐2021 godkänns enligt bilaga 

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

3.  Resultatet för 2017 budgeteras till 14,9 mkr.  

 Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till 6,5 mkr respektive  
 -28,1 mkr. 

4.  Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
 avslutad lönerevision. 

 
 
 
 
 
 
     Fortsätter på nästa sida. 
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KF § 121  Dnr KS 000632/2016 - 906 

Forts. Budget 2017 och plan 2018-2019 

 

Beslut 5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt  
  medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 168 450 tkr för 2017 och 
  218 079 tkr för 2018 samt 172 705 tkr för 2019.  

 Med anledning av de stora investeringsbehoven 2017-2019 görs i budgeten 
 avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
 verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
 budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
 investeringarna uppgår 2017 till 55 procent samt över hela planperioden 
 2017-2019 till ca 39 procent.   

6.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
 under 2017 med totalt 100 mkr. 

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

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

9.  Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur 
anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad 
till 200 tkr under budgetåret. 

10. För satsningar av engångskaraktär under 2017 avsätts på centralt konto ett 
 anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 3 000 tkr 

11. Fria skolmåltider för gymnasieelever införs från vårterminen 2017 till en 
 kostnad om 500 tkr.  

12. Verksamheten vid ungdomens hus i Förslöv ska finnas kvar och ges ökad 
 budget till totalt 1 mkr. Kostnad 850 tkr. Budgeterat föreningsbidrag på 150 
 tkr överförs till budgeten för ungdomens hus. 

13. Utsmyckningsbidrag till vägföreningar till en kostnad om 200 tkr.  

14. Utveckling av byaföreningar till en kostnad om 300 tkr. 

15. Flexibelt öppethållande på förskolor genomförs från 2017. Barnomsorgen 
 ska vara anpassad efter familjens önskemål om tillgänglighet och 
 öppethållande. Eventuellt resurstillskott ges efter förslag från 
 kommunstyrelsen. 

16. Kommunstyrelsen ska i kommande investeringsplan för 2018 ta med 
 resurser för en lekplats i Förslöv liknande Gulstad i Båstad.  

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram beloppsram och andra riktlinjer 
 för fördelning av medel inom budget.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 15 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 16 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

 

Bilaga med tilläggsyrkande från Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och 
Socialdemokraterna 

 

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 17 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 122  Dnr KS 000496/2015 - 315 

Inriktningsdokument för Båstads utveckling 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 

för tätortens framtid. Det pekar ut den framtida samlade färdriktningen för 
Båstads utveckling och tydliggör vad som är viktigt för att skapa ett hållbart 
samhälle för framtiden. Det kommer att ligga till grund för kommande 
detaljplaner och utvecklingsprojekt i tätorten och arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Det är en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen 
mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar 
med dessa. 

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Marianne Eriksson-Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP), Uno 

Johansson (C), Christer de la Motte (M), Thomas Andersson (L) och Ingela 
Stefansson (S)  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson 
 Inriktningsdokument för Båstads tätort, daterad 2016-06-08  
 Samrådsredogörelse 
 Revideringar efter beslut i kommunstyrelens arbetsutskott 
 Dokumentation från framtidsmingel 
 Social konsekvensanalys 
 Måluppfyllelse för inriktningsdokument Båstad tätort 
 
Yrkanden Uno Johansson (C) med bifall av Christer de la Motte (M), Thomas Andersson 

(L) och Ingela Stefansson (S): Bifall till kommunstyrelsen förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Inriktningsdokumentet för Båstad tätort daterad 2016-06-08 antas.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 18 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 123  Dnr KS 000734/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden - Ann Elofson (M) 

 
Beskrivning av ärendet Ann Elofsson (M) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska 

uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Ann Elofsson (M)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 19 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 124  Dnr KS 000783/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ordförande i kommunrevisionen - 
Roar Onsö (S) 

 
Beskrivning av ärendet Roar Onsö (S) har inkommit med avsägelse som ordförande i 

kommunrevisionen. Avsägelsen gäller enbart uppdraget som ordförande. Roar 
fortsätter således i kommunrevisionen som ordinarie ledamot.  

 
 Revisionen har även, genom Roar, framfört önskemål förslag om ny ordförande 

och vice ordförande.  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Roar Onsö (S)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Roar Onsös (S) avsägelse som ordförande i kommunrevisionen godkänns.  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 20 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 125  Dnr KS 000799/2016 - 903 

Val av ny ordförande i kommunrevisionen efter Roar Onsö (S) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av ny ordförande i kommunrevisionen efter avgående Roar 

Onsö (S).  
 

Kommunrevisionen har, genom Roar Onsö (S), framfört vilja att vice 
ordförande Sten Wahlgren (M) tar över uppdraget som ordförande.  

 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bjärepartiet föreslår Sten Wahlgren (M).  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 

framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige har valt Sten 
Wahlgren (M) som ny vice ordförande i kommunrevisionen.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande person utses till ordförande för kommunrevisionen under perioden 
2016-06-29 – 2018-12-31: 

Sten Wahlgren (M)  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 21 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 126  Dnr KS 000821/2016 - 903 

Val av ny vice ordförande i kommunrevisionen 

 
Beskrivning av ärendet Om kommunfullmäktige väljer att utse Sten Wahlgren (M) som ny ordförande i  

kommunrevisionen ska ny vice ordförande utses.  
 
Kommunrevisionen har, genom Roar Onsö (S), framfört vilja att Ingvar 
Andreasson (BP) tar över uppdraget som vice ordförande.  

 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bjärepartiet föreslår Ingvar Andreasson (BP).  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag.  Efter 

framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige har valt 
Ingvar Andreasson (BP) som ny vice ordförande i kommunrevisionen.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande person utses till vice ordförande för kommunrevisionen under 
perioden 2016-06-27 – 2018-12-31: 

Ingvar Andreasson (BP)  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 22 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 127  Dnr KS 000354/2015 - 200 

Svar på motion från Miljöpartiet om ekologiskt byggande 

 
Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har lämnat in en motion om att kommunen avsätter en del av 

Båstad Killeröd 11:12 för utvecklande av ekologiskt privat bostadsbyggande 
enligt förebild från Freiburg, Tyskland.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion. 
 Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-03-09.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Motionen beaktas på översiktlig nivå i arbetet med inriktningsdokumentet 
för Förslöv. 

2. Motionen beaktas vidare i samband med detaljplaneläggning för den 
kommande fastigheten.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 23 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 128  Dnr KS 000158/2015 - 600 

Svar på motion från Socialdemokraterna om ett möte angående 
kofoedskola 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har i en motion yrkat på att berörda tjänstemän, RFHL, 

övriga föreningar, ABF träffas och diskuterar hur en Kofoedskola skulle kunna 
kan kopplas Aktivitetshuset och därmed kunna bli ett lyckat koncept, där de 
olika verksamheterna i huset kan samspela.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Svar på motion. 
 Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 2015-01-29.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-05-17, förklaras motionen 
bifallen.    

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 24 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 129  Dnr KS 000360/2016 - 901 

Svar på initiativ från demokratiberedningen om inrättande av 
kulturnämnd, utskott eller liknande 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har väckt nytt initiativ om inrättande av 

kulturnämnd/utskott eller liknande för att hantera kulturfrågor i kommunen. 
Bakgrunden till detta är att beredningens ledamöter vill lyfta kulturfrågorna i 
kommunen. 

 
 Kommunfullmäktige har att ta ställning till om initiativet ska godkännas så att 

en specificering av uppdraget kan ske genom uppdragshandling. 
Uppdragshandlingen tas sedan upp för beslut i kommunfullmäktige..  

 
Underlag till beslutet Initiativärende från demokratiberedningen om inrättande av kulturnämnd eller 

liknande 
 Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2016-01-19  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Demokratiberedningens initiativ avslås.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 25 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 130  Dnr KS 000359/2016 - 900 

Svar på initiativ från demokratiberedningen om tillsättande av 
råd i migrationsfrågor 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har väckt nytt initiativ om inrättande av råd/forum för 

att hantera migrationsfrågor. Bakgrunden till detta är den ansträngda situation 
som finns i kommunen. Därav anser beredningen att ett samverksansorgan bör 
inrättas. 

 
 Kommunfullmäktige har att ta ställning till om initiativet ska godkännas så att 

en specificering av uppdraget kan ske genom uppdragshandling. 
Uppdragshandlingen tas sedan upp för beslut i kommunfullmäktige..  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2016-01-19  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Demokratiberedningens initiativ avslås.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 26 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 131  Dnr KS 000716/2016 - 200 

Väckt motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-05-24, angående byggnation av hyresrätter i 

Båstads kommun från Ib Nilsson (C) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning.   

 
Underlag till beslutet Motion angående byggnation av hyresrätter i Båstads kommun  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 27 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 132  Dnr KS 000715/2016 - 600 

Väckt motion - Inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-05-24, angående inrättande av politisk enhet 

för kultur och fritid från Uno Johansson (C) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning.  

 
Underlag till beslutet Motion om inrättande av politisk enhet för Kultur och Fritid  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 28 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 133  Dnr KS 000763/2016 - 600 

Väckt motion - Förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-06-01, om förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism från Christer de la Motte (M) m.fl. ska redovisas och 
skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Motion om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 29 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 134  Dnr KS 000792/2016 - 380 

Väckt motion - Gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-06-09, angående gratis simundervisning för 

kommunens barn i åldern 6-12 år från Christer de la Motte (M) m.fl. ska 
redovisas och skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Motion om simundervisning för kommunens barn  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 30 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 135  Dnr KS 000702/2016 - 350 

Väckt medborgarförslag om en kombinerad gång-, cykel- och 
ridväg på gamla banvallen 

 
Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2016-06-15, angående förslag om kombinerad 

gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen från Minna Lundgren ska redovisas 
och skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag angående lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 31 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 136  Dnr KS 000824/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Mattias Bolin (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Mattias Bolin (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sin plats i  

kommunfullmäktige.  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Mattias Bolin.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 32 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 137  Dnr KS 000823/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Linda Ivarsson (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Linda Ivarsson (M) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sin plats i 

kommunfullmäktige.  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Linda Ivarsson  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 33 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 138  Dnr KS 000841/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Johan Olsson Swanstein (M) som 
ledamot i demokratiberedningen 

 
Beskrivning av ärendet Johan Olsson Swanstein (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig 

sin plats i demokratiberedningen.  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Johan Olsson Swanstein.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 34 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 139  Dnr KS 000868/2016 - 903 

Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter avgående 
Carina Ekwurtzel (MP) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av ny ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter 

avgående Carina Ekwurtzel (MP).  
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Liberalerna föreslår Olle Larsson (L).  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) förslag. Efter 

framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige har valt Olle 
Larsson (L) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande utses som ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden under 
perioden 2016-06-29 till 2018-12-31: 

Olle Larsson (L)  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 35 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 140  Dnr KS 000869/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Sven-Olof Bengtsson (L) som ersättare i 
Båstadhems styrelse 

 
Beskrivning av ärendet Sven-Olof Bengtsson (L) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sin 

plats som ersättare i Båstadhems styrelse.  
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Sven-Olof Bengtsson (L)   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 36 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 141  Dnr KS 000870/2016 - 903 

Val av ny ersättare i Båstadhem efter avgående Sven-Olof 
Bengtsson (L) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av ny ersättare för i Båstadhem efter avgående Sven-Olof 

Bengtsson (L).  
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Liberalerna föreslår Hans Ekwurtzel (MP).  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) förslag. Efter 

framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige har valt Hans 
Ekwurtzel (MP) som ny ersättare i Båstadhem.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande utses som ersättare i Båstadhem under perioden 2016-06-29 till 
2018-12-31: 

Hans Ekwurtzel (MP)  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 37 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 142  Dnr KS 000872/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Niclas Svanberg (S) ersättare i 
myndighetsnämnden 

 
Beskrivning av ärendet Niclas Svanberg (S) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sin plats i 

myndighetsnämnden.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-06-22 38 av 38 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 143  Dnr KS 000873/2016 - 903 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Daniel 
Löfblad (S) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av ny personlig ersättare för Thomas Nerd (S) i 

kommunstyrelsen efter avgående Daniel Löfblad (S).  
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Socialdemokraterna föreslår Niclas Svanberg (S).  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) förslag. Efter 

framställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige har valt 
Niclas Svanberg (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande utses som personlig ersättare för Thomas Nerd (S) i kommunstyrelsen 
under perioden 2016-06-29 till 2018-12-31: 

Niclas Svanberg (S) 

 

 


