
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Sida 

1av31 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus,, onsdagen den 26 oktober 2016 kl 18:30-21:10 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, sekereterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 
Henrik Andersson, bildningschef 

Mats Lundberg (L) och Susanna Heiskanen (M), ersättare Ann-Margret Kjellberg (S). 

Kommunkansliet 2016-10-28 kl 15:00 

_______________________ Paragrafer §§ 188-215 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2016-10-26 

Från och med 2016-10-28 till och med 2016-11-21 

Olof Nilsson 



ilTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2016-10-26 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 206 206 206 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D 00 D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ rxJ D D D n 
(BP) Eddie Grankvist ./ D IBJ D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ rxJ LJ n D n 
(SD) Ann-Christin Ingeman ./ D rxJ LJ D !=i 
(C) Stefan Olsson ./ rxJ Cl D D D 
(BP) Helena Stridh ./ 0 IX] n n n 
(M) Christer de la Motte ./ 00 n c-=i n n 
(L) Thomas Andersson ./ IZJ [] Cl Cl n 
Egp3 James felrnsea Björn Hernqvist (BP) ./ D IBJ Cl Ll n 
(S) Adem Qerimaj ./ fX) D n Cl n 
f59j 6arelit1: 6f'älrnet' Ingemar Nilsson (SD) ./ n rxJ n n n 
(C) Uno Johansson ./ rxl n n n n 
(--)Jonas Persson Follin ./ n rxl n n n 
(BP) Kjell Andersson ./ n fXl n n n 
(BP) Hans Grönqvist ./ n rxl n n n 
(MP) Katarina Toremalm ./ 00 n n D D 
(M) Tony Ivarsson ./ 00 LJ n n [j 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ n IXJ [J [J n 
(S) Göran Klang ./ fXl n n n n 
(SD) Inge Sanden ./ n IXl n n n 
tb3 ~eaia 1,a:r::ssea Johan Arnoldsson (C) ./ fXl n n n n 
f6t Aaaa Resee:r::g Sven-OlofBengtsson (L) ./ rxl n n n n 
(BP) Inge Henriksson ./ n fXl n n n 
DELSUMMA: 24 12 12 0 0 0 

1 (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D n 
D D D D 
D n D D 
D D '-J n 
Cl D Cl LJ 
D n l=:J n 
n n n IJ 
D n n n 
D D 0 n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n '-1 n n 
n n n n 
n n l:=J n 
l:=l n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
0 0 0 0 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 206 206 206 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Daniel Olofsson ./ IX] D D D D CJ n n D 
(BP) Lars Fagerberg ./ [l rxJ D n n n n Cl D 
(S) Ingrid Zäther ./ [X] n D Cl D IJ 0 D D 
EgPj Ma1=iaaae K Mj8ee1=g Claes Sjögren (BP) ./ n 00 n n n [l n n [1 
(SD) Jonatan Andersson ./ n fXl n n n n n n n 
fM1 Glaes Sttttt=l:itt Ann Elofson (M) ./ [X] n n n n n n n Cl 
(C) Ib Nilsson ./ rxJ n n D n n n n n 
(BP) Karin Schmidt ./ n IXl n n n n n D n 
(BP) Roland Nelson ./ n [X] n D D [l D D [l 
(M) Johan 0. Swanstein ./ IBl n n n n n n D n 
(MP) Mårten Sterner ./ rxJ n n n n n n n CJ 
(SO) Ingegerd Nilsson ./ n [Kl n . n n n n n D 
(L) Mats Lundberg ./ fXJ n n n n n n n n 
fbf Eaaa I~t'ttfHHHee Rune Andersson (C) ./ fX1 n n n n n n '-J n 
(M) Susanna Heiskanen ./ rxJ n n n n D n '-1 n 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ IXl n n n n n n n n 
(BP) Håkan Mörnstad ./ n fXl n n n n n n n 
TOT ALSUMMA: 41 22 19 0 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 

KF § 188 Dnr KS 000047 /2016 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 189 Dnr KS 000050/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 190 Dnr KS 000051/2016 - 900 
Informationsärenden 

KF § 191 · 
Delgivningar 

Dnr KS 000048/2016 - 900 

KF § 192 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Delgivning av delårsrapport 2016 

KF § 193 Dnr KS 000049/2016 - 900 
Beslutslogg 

KF § 194 Dnr KS 001103/2016 - 900 
Redovisning av granskningsrapport för överförmyndaren 

KF § 195 Dnr KS 000600/2016 - 903 
Redovisning av partistöd för 2015 

KF § 196 Dnr KS 001149/2016 - 200 
Tomtpriser - Östra Karup 6:7 

KF § 197 Dnr KS 001145/2015 - 200 
Tomtpriser - Heden 

KF § 198 Dnr KS 001139/2016- 200 
Revidering av köpekontrakt respektive Regler för tomtförsäljning 

KF § 199 Dnr KS 001100/2016 - 905 
Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap.§ 5 

KF § 200 Dnr KS 001240/2016 - 903 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige - Benkt Ragnarsson (M) 

KF § 201 Dnr KS 001248/2016 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anna Rosberg (L) 

KF § 202 Dnr KS 001269/2016 - 903 
Avsägelse av uppdrag som lekmannarevisor i Båstadhem - Roar Onsö (S) 

KF § 203 Dnr KS 001274/2016 - 903 
Fyllnadsval för lekmannarevisor i Båstadhem efter Roar Onsö (S) 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 31 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

KF § 204 Dnr KS 001276/2016 - 903 
Val av borgerlig namngivningsförrättare 

KF § 205 Dnr KS 000061/2016 - 350 
Svar på motion om ny lekplats i Förslöv 

KF § 206 Dnr KS 000310/2016 - 600 
Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar 

KF § 207 Dnr KS 000881/2015 - 600 

Sida 

3 av 31 

Svar på medborgarförslag om att upplåta Strandängsskolans A-hus till ett integrationsprojekt 

KF § 208 Dnr KS 001211/2016 - 350 
Väckt motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

KF § 209 Dnr KS 001231/2016 - 900 
Väckt motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

KF § 210 Dnr KS 001232/2016 - 900 
Väckt motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet 

KF § 211 Dnr KS 001275/2016 - 900 
Enkel fråga från Christer de la Matte (M) - Kommunfullmäktiges program 

KF § 212 Dnr KS 001296/2016 - 600 
Enkel fråga från Tony Ivarsson (M) - Rivning av Backaskolan. 

KF § 213 Dnr KS 001293/2016 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Filip Andersson (SD) 

KF § 214 Dnr KS 001297 /2016 - 700 
Interpellation från Tony Ivarsson (M) - dubbelbeläggning på vårdboenden. 

KF § 215 Dnr KS 001300/2016 - 380 
Interpellation från Christer de la Matte (M) om kommunens lekplatser 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

2~1~ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 188 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000047 /2016 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av31 

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 Mats Lundberg (L) och Susanna Heiskanen (M) som justeringspersoner. 

2. Utse Ann-Margret Kjellberg (M) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-10-28 klockan 15.00 på kommunkansliet. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 5 av 31 

KF § 189 Dnr KS 000050/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut 

Under ärendet framställer ordförande förslag på ändringar av dagordningen 
som framkommit sedan kungörelsen .. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

- Ärende 9 "Exploateringsavtal för Båstad 109:368 och 109:370" och ärende 10 
"Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370" utgår på grund av avsaknad av 
bankgaranti. 

- Delårsrapporten bryts ut från delgivningar och blir eget ärende "Delgivning 
av delårsrapporten". 

- Nytt ärende: Enkel fråga från Christer de la Matte (M). 

- Nytt ärende: Avsägelse från Filip Andersson. 

- Nytt ärende : Interpellation om kommunens lekplatser från Christer de la 
Matte (M). 

- Nytt ärende: Interpellation om dubbelbeläggning på vårdboenden från Tony 
Ivarsson (M). 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~p 3ft 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 190 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000051/2016 - 900 

I nformationsärenden 

Sida 

6 av 31 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2016-10-26 föreligger följande informationsärenden: 
- Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
- Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
- Helena Stridh (BP) informerar om utbildningsnämnden. 
- Göran Klang (S) informerar om myndighetsnämnden. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Hans Grönkvist (BP) informerar om tillfällig beredning för översiktsplanen. 
- Sten Wahlgren (M) informerar om kommunrevisionen. 
- Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 

KF § 191 Dnr KS 000048/2016 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
- Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut 
- Regelverk för intern representation 
- Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Bolin (M) 
- Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Torgny Brenton (M) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av 31 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~ ~ $ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 192 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001096/2015 - 906 

Delgivning av delårsrapport 2016 

Sida 

8 av 31 

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

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

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse till delårsrapporten (2016-10-12) 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen (2016-09-28) 
Delårsrapport daterad 2016-10-19 inklusive skrivelse med rättningar 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 
Tjänsteskrivelse om delgivning av delårsrapport 

Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S): Ärendet bordläggs för utförligare behandling vid 
kommande sammanträde. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ann-Margret Kjellbergs (S) yrkande om 
bordläggning. Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet har 
bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ ~ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 193 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000049/2016 - 900 

Sida 

9 av 31 

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. 

Helena Stridh (BP) påpekar att en motion från Centerpartiet saknas i 
beslutsloggen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Helena Stridh (BP), Katarina Toremalm (MP) och Ann
Margret Kjellberg (S). 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2016-10-19 

Yrkanden Ann-Margret Kjell berg (S): Tilläggsyrkande att motioner äldre än ett år skall 
vara besvarade till kommunfullmäktige i november. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ann-Margret Kjell bergs (S) tilläggsyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

It 

1. Bilagd redovisning daterad den 19 oktober 2016 godkänns. 

2. Motioner äldre än ett år ska vara besvarade till kommunfullmäktige i 
november. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

P- 3 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 194 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001103/2016 - 900 

Sida 

10 av 31 

Redovisning av granskningsrapport för överförmyndaren 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionens granskningsrapporter ska redovisas i 
kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

H4 

Kommunrevisionens ordförande redogjorde ej för granskningsrapporten i 
kommunfullmäktige, utan hänvisade till redogörelse vid föregående 
sammanträde (2016-09-21) . 

Granskning av överförmyndaren 2016. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Granskningen läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 195 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000600/2016 - 903 

Redovisning av partistöd för 2015 

Sida 

11av31 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från 
kommunfullmäktige. 2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. 2016 är första året denna redovisning görs. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige har lämnat in redovisning inom tidsramen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2016-09-20 
Partiernas redovisning 
Regler för partistöd 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

~ 

Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till 
handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

? ~ 



BÅS ADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 196 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001149/2016 - 200 

Tomtpriser- Östra Karup 6:7 

Sida 

12 av 31 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till 
dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Östra Karup 
6:7 kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter 
kommunen kommer att erbjuda. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-09-17 
Förslag om pris på fastigheter inom Östra Karup 6:7 

Yrkanden Thomas Andersson (L) och Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

~ 

Priset på tomterna i etapp 1 inom Östra Karup 6:7 fastställes i enlighet med 
förslaget i bilaga. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

# ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 13 av 31 

KF § 197 Dnr KS 001145/2015 - 200 

Tomtpriser- Heden 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har under lång tid planerat för att kunna erbjuda tomter till 
dem som vill bygga bostäder och framför allt för dem som vill bygga 
enfamiljshus. Nu har planeringen och utbyggnaden inom området Heden 
kommit så långt att det är tid för att fastställa priser på de tomter kommunen 
kommer att erbjuda. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Uno Johansson (C), Ingela Stefansson 
(S) och Christer de la Motte (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-09-17 
Förslag om pris på fastigheter inom planområdet Heden 

Yrkanden Bo Wendt (BP), Uno Johansson (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la 
Motte (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

·~ 

1. Priset på tomterna i etapp 1 inom Heden, Båstad Hemmeslöv 10:10, 
fastställes i enlighet med förslaget i bilaga 6. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag, efter samråd med Båstadhem AB, att 
utreda, pröva och eventuellt överlåta mark inom området Heden etapp Il 
genom markanvisning till byggföretag som uppför parhus, radhus eller 
flerfamiljshus med hyresrätt eller bostadsrätt som prioriterade 
upplåtelseformer. Markanvisning skall baseras på marköverlåtelsepris som är i 
samklang med priserna i bilaga 6. 

3. Kommunen anlägger och driftar en lekplats inom området. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ sw 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 

KF § 198 Dnr KS 001139/2016 - 200 

Revidering av köpekontrakt respektive Regler för 
tomtförsäljning 

Beskrivning av ärendet I samband med kommande villatomtförsäljningar har förslag till nytt 
köpekontrakt och Regler för tomtförsäljning tagits fram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Ingemar Lundström 
Förslag till nytt köpekontrakt 
Förslag till nya Regler för tomtförsäljning 
Gällande köpekontrakt (KF 2013-04-24 § 91). 
Gällande Regler för tomtförsäljning (KF 2013-04-24 § 91). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

14 av 31 

Förslag till nytt köpekontrakt och nya Regler för tomtförsäljning godkänns i 
enlighet med bilagor 1 och 2. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 15 av 31 

KF § 199 Dnr KS 001100/2016 - 905 

Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 
kap.§ 5 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap. § 5. Detta 
innebär att maxtaxan höjs från 0,48 gånger pris basbeloppet dividerat med 12 
till 0,5392 gånger pris basbeloppet dividerat med 12. Samtidigt som detta sker 
minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för 
kommunalekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de 
ökade intäkterna. Tidigare lagstiftning till och med den 30 juni 2016 innebar att 
avgiften var maximerad till 1772 kr per månad (maxtaxan). Det är fritt för 
landets kommuner att ta ut, alternativt avstå att ta ut, en högre avgift upp till 
den nya maxtaxan. Vård- och omsorgs bedömning är att med tanke på det 
minskade statsbidraget är det rimligt att göra en justering av maxtaxan. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en 
högsta avgift (maxtaxan). Enligt riksdagsbeslut höjs maxtaxan från 1772 kr per 
månad till 1991 kr per månad från och med den 1 juli 2016. Med anledning av 
detta föreslås kommunfullmäktige att besluta att höja maxtaxan från den 1 
oktober 2016 till 1991 kr per månad. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-09-05. 
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2016-08-29. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Maxtaxan höjs från och med den 21 november 2016 till 1991 kr per månad. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~- ~ $! 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 200 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001240/2016 - 903 

Sida 

16 av 31 

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige - Benkt Ragnarsson 
(M) 

Beskrivning av ärendet Benkt Ragnarsson (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Avsägelse från Benkt Ragnarsson (M) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001248/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige -
Anna Rosberg (L) 

Sida 

17 av 31 

Beskrivning av ärendet Anna Rosberg (L) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Avsägelse från Anna Rosberg (L) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

\~ A ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001269/2016 - 903 

Sida 

18 av 31 

Avsägelse av uppdrag som lekmannarevisor i Båstad hem - Roar 
Onsö {S) 

Beskrivning av ärendet Roar Onsö (S) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska 
uppdrag som lekmannarevisor i Båstadhem. 

Underlag till beslutet Avsägelse från Roar Onsö (S) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 19av31 

KF § 203 DnrKS001274/2016-903 

Fyllnadsval för lekmannarevisor i Båstad hem efter Roar Onsö 
(S) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny lekmannarevisor i Båstadhem efter Roar Onsö 
(S) . 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

~} /_ 

Praxis för val av lekmannarevisorer i Båstadhem har varit att de ska tillhöra 
kommunrevisionens presidium. Efter överläggning med valberedningens 
ordförande föreslås således kommunrevisionens vice ordförande Ingvar 
Andreasson (BP). 

Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) . 

Tjänsteskrivelse angående fyllnadsval. 

Eddie Grankvist (BP): Valberedningen föreslår Ingvar Andreasson (BP). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som lekmannarevisor i Båstadhem under perioden 2016-10-26 
till 2018-12-31: 

Ingvar Andreasson (BP) 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 20 av 31 

KF § 204 Dnr KS 001276/2016 - 903 

Val av borgerlig namngivningsförrättare 

Beskrivning av ärendet Kommunen utsåg, innan omvalet, namngivningsförrättare. Dessa har under 
september /oktober 2016 meddelat att de inte anser sig ha uppdraget längre, 
varvid ett behov uppstått av att välja nya. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslog vid presidiemöte 2016-10-13 att 
tillfråga kommunens borgerliga vigselförrättare. Efter samtal med 
vigselförrättarna har samtliga tackat ja till uppdraget. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Valberedningen föreslår Margareta Bengtsson, Thomas 
Andersson, Birgitte Dahlin, Karin Hansson, Katarina Pelin, Håkan Mörnstad. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att samtliga föreslagna borgerliga 
namnförrättare valts. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som borgerliga namngivningsförrättare i Båstads kommun 
under perioden 2016-10-26 till 2018-12-31: 

Margareta Bengtsson 

Thomas Andersson 

Birgitte Dahlin 

Karin Hansson 

Katarina Pelin 

Håkan Mörnstad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000061/2016 - 350 

Svar på motion om ny lekplats i Förslöv 

Sida 

21av31 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har mottagit en motion om förslag om en ny lekplats i 
Förslöv. Förslövsholms vägförening som är huvudman för kommunal mark i 
området ställer sig positiva till förslaget. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 
ska medel för en ny lekplats, i likhet med den populära Gulstad i Båstad, tas 
med i budget 2018. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Motion från Ingela Stefansson (S) 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2016-08-11. 
Yttrande från Förslövsholms vägförening. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

~~~ 

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

2. Motion anses bifallen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

i/-- ~ 



0 

BASTA DS. 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-11 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000061/2016 - 350 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Socialdemokraterna - Ingela Stefansson, Förslövsholms vägförening, teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande från Förslövsholms vägförening 

Samråd har skett med: 
Förslövsholms vägförening 

Svar-på motion om ny lekplats i Förslöv 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Teknik och service har mottagit en motion om förslag om en ny lekplats i Förslöv. Förslövs
holms vägförening som är huvudman för kommunal mark i området ställer sig positiva till för
slaget. Enligt beslut i KS 000632/2016-906 ska medel för en ny lekplats, i likhet med den popu
lära Gulstad i Båstad, tas med i budget 2018. 

Bakgrund 
Som en följd av den nya pågatågstationen och god tillgång på arbetstillfällen väntas en inflytt
ning av fler barnfamiljer ske i Förslöv de kommande åren. En väl anlagd lekplats är en naturlig 
mötesplats för alla och skapar möjlighet att knyta nya kontakter. 

Aktuellt 
I dag finns det 9 "kvarters-lekplatser" i Förslöv. Kvarterslekplatserna är av enklare modell och 
innehåller oftast endast gungor och sandlådor, i vissa fall någon typ av kombinationslek så som 
en klätterställning av mindre modell eller en rutschkana. För att en lekplats ska fungera som en 
mötesplats av större dignitet behövs ett större utbud. 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

Båstad 2016-08-11 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 

160901 \fel! talet kan inte represen teras i a ngive t format \ s 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 

KF § 206 Dnr KS 000310/2016 - 600 

Svar på motion om åldersbestämning av ensamkommande 
ungdomar 

22 av 31 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna har i en motion ställd till fullmäktige 2016-02-29 yrkat 
att fullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att be förvaltningen utreda 
och ta fram förslag där tveksamhet råder om den ensamkommandes ålder, att 
genomföra en åldersutredning med dagens teknik. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-21. 

Under ärendet yttrar sig Jonatan Andersson (SD), Ingela Stefansson (S), 
Christer de la Motte (M), Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP), Inge Sanden (SD), 
Jonas Persson-Folin (--),Thomas Andersson (L), Adem Qerimaj (S) och Mårten 
Sterner (MP) 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-08-15. 
Inkommen motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2016-02-29. 

Ingela Stefansson (S), Christer de la Motte (M), Uno Johansson (C), Thomas 
Andersson (L), Adem Qerimaj (S) och Mårten Sterner (MP): Avslag till motionen 
[bifall till kommunstyrelsens förslag]. 

Bo Wendt (BP) och Jonas Persson-Folin (--):Bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag och Bo 
Wendts (BP) m.fl. yrkande om bifall. Efter framställd proposition finner 
ordförande att motionen har bifallits. 

Omröstning: 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 19 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunstyrelsens förslag om avslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 000881/2015 - 600 

Sida 

23 av 31 

Svar på medborgarförslag om att upplåta Strandängsskolans A
hus till ett integrationsprojekt 

Beskrivning av ärendet RFHL har i ett medborgarförslag framfört att man önskar att kommunen 
upplåter Strandängsskolans A-hus som ett integreringsprojekt: med ett 
kombinerat allaktivitetshus och en utbildningsverksamhet utifrån 
Kofoedsskolornas pedagogik och människosyn. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-09-21. 
Inkommet medborgarförslag från RFHL. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Dialogen ska fortsätta för att finna andra lösningar kring 
medborgarförslagets innehåll. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingela 
Stefanssons (S) förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001211/2016 - 350 

Väckt motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

Sida 

24 av 31 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-10-06, angående rörelsemönster vid Båstads 
nya station ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion angående rörelsemönster vid Båstads nya station 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001231/2016 - 900 

Väckt motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-10-12, angående arbetsmiljön i Båstads 
kommun från Centerpartiet ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion om arbetsmiljön i Båstads kommun. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

25 av 31 

justerandes Sil!naturer Utdral!sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001232/2016 - 900 

Väckt motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal 
upphandling och verksamhet 

Sida 

26 av 31 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-10-12, angående förbud mot mikroplaster i 
kommunal upphandling och verksamhet från Centerpartiet ska redovisas och 
skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion angående förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och 
verksamhet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 211 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

DnrKS001275/2016-900 

Sida 

27 av 31 

Enkel fråga från Christer de la Motte (M) - Kommunfullmäktiges 
program 

Beskrivning av ärendet Fråga inlämnad av Christer de la Matte (M) gällande kommunfullmäktiges 
program. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Enkel fråga från Christer de la Matte (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
(BP). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 212 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2016-10-26 

Dnr KS 001296/2016 - 600 

Sida 

28 av 31 

Enkel fråga från Tony lvarsson (M)- Rivning av Backaskolan. 

Beskrivning av ärendet Fråga inlämnad av Tony Ivarsson (M) angående rivning av Backaskolan. Frågan 
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Enkel fråga från Tony Ivarsson. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
(BP). 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 

KF § 213 Dnr KS 001293/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige -
Filip Andersson (SD) 

Beskrivning av ärendet Filip Andersson (SD) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Avsägelse från Filip Andersson (SD) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Sida 

29 av 31 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~~~ 
,j 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-26 30 av 31 

KF § 214 Dnr KS 001297 /2016 - 700 

Interpellation från Tony lvarsson (M) - dubbelbeläggning på 
vård boenden. 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående dubbelbeläggning på 
vårdboenden från Tony Ivarsson (M). Interpellationen ska godkännas innan 
den får besvaras. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

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

Interpellation från Tony Ivarsson (M) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 215 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Dnr KS 001300/2016 - 380 

Sida 

31av31 

Interpellation från Christer de la Motte (M) om kommunens 
lekplatser 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

UJi~ L ·;-7 -

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

Interpellation från Christer de la Matte (M) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

)usterandes si1maturer Utdragsbestvrkande 

~ 


