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Beslutande: 
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Se bifogad närvarolista. 
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Catharina Elofsson, kanslichef 
Jan Bernhardsson, tillförordnad kommunchef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 
Sten Wahlgren (M), kommunrevisionens ordförande 

Göran Klang (S) och Inge Henriksson (BP), ersättare Claes Sundin (M) 

liet 2017-05-24, kl 15:00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-0 5-17 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-05-26 till och med 2017-06-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kom .ontoret i Båstad 



f1il BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2017-05-17 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 116 116 116 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ,/ [ZJ D D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ,/ D [ZJ D D D 
(BP) Eddie Grankvist ,/ [ZJ D D D D 
(S) Ingela Stefansson ,/ [ZJ D D D D 
~g~ ARR bRFist:iR IRgemaR Ingemar Nilsson (SD) ,/ [ZJ D D D D 
(C) Stefan Olsson ,/ D [ZJ D D D 
(BP) Helena Stridh Närvarande§§ 106-116 ,/ [ZJ D D D D 
(M) Christer de la Motte ,/ D [ZJ D D D 
(L) Thomas Andersson ,/ [ZJ D D D D 
flnq fames fehRseR Claes Sjögren (BP) ,/ [ZJ D D D D 
(S) Adem Qerimaj ,/ [ZJ D D D D 
(SD) Carolin Gräbner ,/ [ZJ D D D D 
EG} llno Johansson Johan Arnoldsson (C) ,/ D [ZJ D D D 
(--)Jonas Persson Follin \ 

,/ [ZJ D D 
(BP) Kjell Andersson ,/ [ZJ D D D D 
(BP) Hans Grönqvist ,/ [ZJ D D D D 
EMP} Kata1=ina +01=emalm Allan Sunnergren (MP) ,/ [ZJ D D D D 
(M) Tony Ivarsson ,/ D [ZJ D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ,/ [ZJ D D D D 
(S) Göran Klang ,/ [ZJ D D D D 
(SD) Inge Sanden ,/ [ZJ D D D D 
(C) Sonia Larsson ,/ D D [ZJ D D 
(L) Mats Lundberg ,/ [ZJ D D D D 
(BP) Inge Henriksson ,/ [ZJ D D D D 
DELSUMMA: 24 18 5 1 0 0 

1 (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 
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D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
0 0 0 0 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
vara 116 116 116 

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

(M) Claes Sundin ./ D lXl D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ fXJ D D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ fXJ D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ fXJ D D D D D D D D 
(SD) Jonatan Andersson ./ fXJ D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D [XJ D D D D D D D 
(C) Ib Nilsson ./ D lXl D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ fXJ D D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ fXJ D D D D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ D [XJ D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner . ./ D lXl D D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson ./ fXJ D D D D D D D D 
fl':i3 8»1'ett 8lef Bettgt:ssett Catarina Fryland (L) ./ fXJ D D D D D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D [XJ D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D [XJ D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ fXJ D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ fXJ D D D D D D D D 
TOT ALSUMMA: 41 28 12 1 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

KF § 100 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 101 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 102 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärende 

KF § 103 
Delgivningar 

KF § 104 
Beslutslogg 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

KF § 105 Dnr KS 001096/2015 - 906 
Årsredovisning 2016 för Båstads kommun 

KF § 106 Dnr KS 000397 /2017 - 906 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2016 

KF § 107 Dnr KS 000387 /2017 - 906 
Ansvarsfrihet för kommunrevisionen 2016 

KF § 108 Dnr KS 000346/2017 - 905 
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016 

KF § 109 Dnr KS 000560/2017 - 600 

Sida 

2 av30 

Fråga till utbildningsnämndens ordförande om varför Båstad inte tagit del av kulturrådets medel 
för kulturverksamhet i skolan 

KF § 110 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KF § 111 Dnr KS 000632/2016 - 906 
Reducering/förändring av 2017 års investerings- och exploateringsutgifter 

KF § 112 Dnr KS 000715/2015 - 500 
Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

KF § 113 Dnr KS 001328/2016 - 100 
Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

KF § 114 Dnr KS 000188/2016 - 200 
Svar på medborgarförslag - Bevarande av centralorten Västra Karup 

KF § 115 Dnr KS 000471/2017 - 600 
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

KF § 116 Dnr KS 000084/2017 - 900 
Revidering av reglemente för handikapprådet och pensionärsrådet gällande antalet 
sammanträden 

KF § 117 Dnr KS 000449/2017 - 903 
Fråga om terrorism och beredskap 

KF § 118 Dnr KS 000460/2017 - 350 
Väckt motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled 

KF § 119 Dnr KS 000461/2017 - 350 
Väckt motion - Linjemarkering av gång- och cykelvägar 

KF § 120 Dnr KS 000462/2017 - 900 
Väckt motion - Inrättande av demokratidag i kommunalregi 

KF § 121 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Väckt motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

KF § 122 Dnr KS 000490/2017 - 200 
Väckt motion - Tillskapande av aktivitetshus i Grevie 

KF § 123 Dnr KS 000454/2017 - 900 
Väckt medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns 
arbete och resultat 

KF § 124 Dnr KS 000558/2017 - 903 
Fyllnadsval i Stiftelsen Båstadtennis efter Torgny Brenton (M) 

Sida 

3 av 30 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

DnrKS000014/2017-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av 30 

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 Göran Klang (S) och Inge Henriksson (BP) som justeringspersoner. 

2. Utse Claes Sundin (M) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2017-05-24 klockan 15.00 på kommunkansliet 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 5 av 30 

KF § 101 Dnr KS 000015/2017 - 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 

Ordförande informerar om att två nya ärenden tillkommit sedan utskicket: 
Fyllnadsval i Stiftelsen Båstad tennis, samt en fråga från Ann-Margret Kjellberg 
(S). Interpellationen gällande terrorism och beredskap kommer att hanteras 
som fråga under sammanträdet enligt överenskommelse med interpellanten. 
Interpellationsdebatten hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

Nytt ärende: Fyllnadsval i Stiftelsen Båstadtennis. 

Nytt ärende: Fråga från Ann-Margret Kjellberg (S). 

Interpellation från Christer de la Motte (M) hanteras som fråga till Bo Wendt 
(BP). Interpellationsdebatten äger rum i juni. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

Dnr KS 000016/2017 - 900 

lnformationsärende 

Sida 

6 av 30 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2017-05-17 förelåg följande informationsärenden: 

- Bo Wendt (BP) informerade om kommunstyrelsen. 
- Eddie Grankvist (BP) informerade om vård- och omsorgsnämnden. 
- Ingrid Zäther (S) informerade om utbildningsnämnden. 
- Göran Klang (S) informerade om myndighetsnämnden. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Sten Wahlgren (M) informerade om kommunrevisionen. 

Underlag till beslutet Nyhetsbrev från integrationsenheten. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 

KF § 103 Dnr KS 000017 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige: 

-Årsredovisning 2016 från NSVA 
- Granskningsrapport för NSVA 2016 
- Granskningsrapport för NSR 2016 
- Granskningsrapport för Båstadhem 2016 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-04-07 
- Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
- Kvartalsrapport till IVO 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av 30 

j usterandes signaturer Utdra!'sbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 104 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

DnrKS000018/2017-900 

Sida 

8av30 

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 2017-05-04. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 4 maj 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 9 av30 

KF § 105 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Årsredovisning 2016 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6, 7 mkr. 
Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgår 2016 till 14,2 
mkr. 

Föredragande: 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, jämfört med 115 mkr året innan, 
varav ca 44 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 105 mkr togs under året 
och kommunen amorterade ca 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
minskade med 3 mkr till drygt 17 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensions-utbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriteriet för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och 
generella bidrag.) Då inflationen under 2016 uppgick till 1 procent innebär det 
att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 10,0 
m~ . 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om + 1, 7 mkr under 2016. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2016 till ca 10,9 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 12,6 mkr. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Christer de la Matte (M), Ingela 
Stefansson (S), Inge Sanden (SD), Ib Nilsson (C), Thomas Andersson (L), Jonas 
Persson Folin (-), Helena Stridh (BP), Marianne Mjöberg (BP) och Kerstin 
Gustafsson (M). 

Årsredovisning 2016. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-04-19, § 96. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden. 

Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 10 av 30 

Beslut 

KF § 105 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Forts. Årsredovisning 2016 för Båstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31december2016 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensions reserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 
12 554 892,16. 

5. Årsredovisningen kompletteras med miljöbokslut. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-15 
Handläggare: Johan Linden 
Dnr: KS 001096/2015 - 906 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovining 2016 

Samråd har skett med: 

Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Båstads kommuns resultat för 2016 uppgick till 14,8 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhål
lande till budget med 0,5 mkr. Resultatet för 2015 var 6, 7 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för reavinster uppgår 2016 till 14,2 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 121 mkr, jämfört med 115 mkr året innan, varav ca 
44 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 105 mkr togs under året och kommunen amorte
rade ca 14 mkr på gamla lån. De likvida medlen minskade med 3 mkr till drygt 17 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensions
utbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamå
let. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. 
Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar 
blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas 
till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att re
sultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och generella bidrag.) Då inflationen under 2016 
uppgick till 1 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida pensionsut
betalningar är 10,0 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om+ 1, 7 mkr under 2016. Resultatet är över
fört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare 
års överskott, uppgick vid ingången till 2016 till ca 10,9 mkr. Det innebär att den totala skulden 
till VA-kollektivet nu uppgår till ca 12,6 mkr. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31 december 2016 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 
93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 



4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 12 554 892,16. 

Båstad 2017-03-15 

Johan Linden 
Ekonomichef 

2 (2) 
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Kommunfullmäktige 2017-05-17 

KF § 106 Dnr KS 000397 /2017 - 906 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och 
beredningar 2016 

11av30 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att samtliga ledamöter i 
kommunstyrelse, utskott, nämnder, beredningar och överförmyndare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Följande politiska organ med dess 
ledamöter och ersättare omfattas av frågan om ansvarsfriheten: 

Föredragande: 

Jäv: 

Underlag till beslutet 

Propositionsordningar 

Beslut 

- Kommunstyrelsen 
- Utbildningsnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Myndighetsnämnden 
- Demokratiberedningen 
- Överförmyndare 

Enligt kommunallagen 5 kap 20 § omfattas ledamöter och ersättare i politiska 
organ som är föremål för beslutet om ansvarsfrihet av jäv i ansvarsfrågan. 

Sten Wahlgren (M) kommunrevisionens ordförande. 

Under ärendet uppmärksammar ordförande ledamöterna om jävsituationen 
och deklararera intentionen att ställa proposition på vardera politiskt organ för 
sig. 

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016. 
Revisorernas redogörelse för 2016. 
Revisionsberättelse för 2016. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 

Ordförande ställer proposition på ansvarsfrihet för vardera politiskt organ. 
Efter framställda propositioner finner ordförande att samtliga beviljats 
ansvarsfrihet för 2016. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen beslutar 
kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden, 
demokratiberedningen och överförmyndaren för verksamhetsåret 2016. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2017-04-07 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 
REV 000032/2017-912 

Revisionsberättelse för år 2016 

1 (2) 

Kommunfullmäktige 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom
munstyrelse, beredningar, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamhet i 
kommunens helägda och delägda företag. 

Styrelse och beredning samt nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De an
svarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäk
tige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövts för att ge en rimlig grund för bedömning och för ansvars
prövning. 

Resultatet av granskningen redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2016" och i 
under året avlämnade revisionsrapporter. Rapporterna har fortlöpande under året över
sänts till fullmäktige. 

Vår bedömning är att kommunen för 2016 inte kan anses fullt ut ha nått fullmäktiges in
tentioner kring god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att vård- och omsorgsnämnden även i år visar negativt resultat. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen, beredningen och nämnderna i Båstad kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräck
lig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Ansvarsprövning 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelse, nämn
der, beredning och för överförmyndare. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkännes. 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Båstad den 7 april 2017 

Claes Wallin 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

Dnr KS 000387 /2017 - 906 

Ansvarsfrihet för kommunrevisionen 2016 

Sida 

12 av 30 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har granskat revisorernas verksamhet för 
2016 och tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. 

Underlag till beslutet Skrivelse med förslag från kommunfullmäktiges presidium. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

I enlighet med kommunfullmäktiges presidiums tillstyrkan beslutar 
kommunfullmäktige att bevilja kommunrevisionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

2017-04-06 
Dnr:KS000387/2017-906 
Till: Kommunfullmäktige 

1 (1) 

Ansvarsfrihet för Revisorerna i Båstads kommun år 2016 

Vi har granskat revisorernas verksamhet för år 2016. Granskningen har varit inriktad på 
verksamhetens uppföljning i protokoll, kostnader och intäkter. 

Efter genomförd granskning tillstyrker vi att revisionen som organ, och de enskilda för
troendevalda revisorerna i detta organ, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsområdet 
2016. 

Båstad enligt ovan, 
Kommunfullmäktiges presidium 

(Y{k~ 
Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande 

160419\h:\documents 2017-01-16\kf ansvar revision.docx\on 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 13 av 30 

KF § 108 DnrKS000346/2017-905 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 137. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden. 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelse. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer U tdra s bes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-10 
Handläggare: Johan Linden 
Dnr: KS 000346/2017 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse. 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1 (1) 

Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse 

170411 \fel! talet kan inte representeras i angivet format.\o 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 14 av 30 

KF § 109 Dnr KS 000560/2017 - 600 

Fråga till utbildningsnämndens ordförande om varför Båstad 
inte tagit del av kulturrådets medel för kulturverksamhet i 
skolan 

Beskrivning av ärendet Fråga inlämnad av Ann-Margret Kjellberg (S) angående. Frågan besvaras av 
utbildningsnämndens ordförande Helena Stridh (BP). 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S) och Helena Stridh (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av utbildningsnämndens ordförande Helena 
Stridh (BP). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



• ·Qn e ,. socialdemokraterna 2017-05-16 

~ · ·''.3TADS KOMMUN 
:communstyrelsen 
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Fråga till utbildningsnämndens ordförande 

Vad beror det på att Båstad som en av 26 svenska kommuner och den enda i 
Skåne inte velat ta del av Kulturrådets 177 mkr för kulturverksamhet i skolan? 

~~utA 
~eKjell~ / 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

DnrKS000770/2012-500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Sida 

15 av 30 

Beskrivning av ärendet Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en 
ny återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen 
tagit fram en lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst 
förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har 
däremot varit att en ny anläggning ska placeras i Svenstad. Enligt 
ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd med kommunen 
avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny 
återvinningscentral ska anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet 
skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr per år för skattekollektivet samt att 
ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ traktorer inte kan 
nyttja anläggningen vilken inte heller blir framtidssäkrad. Vidare är det högst 
osäkert om anläggning beviljas tillstånd för tex flisning. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Stefan Olsson (C) och Ingela 
Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 129. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 
Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18. 
Styrelseprotokoll NSRAB 2017-02-10. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Stefan Olsson (C): Återremiss för att invänta 
utredning med alternativa placeringar till Svenstad. 

Ingela Stefansson (S): Svenstadsalternativet bibehålls och förhandling ska ske 
med NSR. 

Ajournering: Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Bo Wendts (BP) m.fl. 
återremissyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet 
återremitterats. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för att invänta utredning med alternativa placeringar 
till Svenstad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 

KF § 111 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

16 av 30 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller 
minskningar, av 2017 års budgeterade investerings- och exploateringsutgifter. 
Sammanlagt föreslår reduceringar om 7 818 tkr. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 138. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden. 
Förslag till reducering av investerings budget 2017. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) med bifall av Thomas Andersson (L): 300.000 ska 
bibehållas för förskolans varmförråd. 

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras 
med anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. 
Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings
och exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 
818 tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2017-04-05 
Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000632/2016 - 906 

Till: Kommunfullmäktige 

Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från anslutningsavgifter 
minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av ökade utgifter och 
lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av 
investerings- och exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i enlighet med 
upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller minskningar, av 2017 års budgeterade 
investerings- och exploateringsutgifter. Sammanlagt föreslår reduceringar om 7 818 tkr. 

Bakgrund 
Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlade 
ärendet om överföringar av investeringsmedel från 2016 till 2017 uppdraget att" återkomma 
med vilka investeringar som kan skjutas på framtiden, med minst att hålla investeringsnivån 
oförändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017". 

Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senareläggningar av 
budgeterade investeringsprojekt 2017 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bilaga" Förslag 
till reducering av investeringsbudget 2017". 

Urspr. Över- Redu- Ny 
Budget färingar cering Budget 

2017 2016 2017 2017 

TOTALT (inkl. exploatering) 168 574 6165 -7 818 166 921 
varav: 

Skattefinansierad investering 111 503 14 008 -16 050 109 461 
Medfin. statliga infrastruktur 6 500 0 0 6 500 
Avgiftsfin. investering (exkl anslut.avg.) 67 875 3 642 0 71517 
Anslutningsavgifter -8 094 -5 485 3 582 -9 997 

Exploatering -9 210 -6 000 4 650 -10 560 



2 (2) 

Av reduceringarna på sammanlagt-7 818 tkr så är -16 050 tkr minskningar av 
skattefinansierade investeringar i budget 2017. Av dessa är -18 400 tkr senareläggningar av 
skattefinansierade investeringar till 2018 som kommer att beaktas i budgetarbetet 2018. De 
fyra projekt där hela eller delar senareläggs är projekt 1496" Tillbyggnad brygga Torekov" 
( 400 tkr), projekt 1718 "Verksamhetsstödsystem Vård och omsorg" (2 000 tkr), projekt 7018 
"Förskola Skogsbyn" (11 000 tkr) samt projekt 7019 "Ombyggnation Förslövs skola F-6" (5 000 
tkr). Resterande reduceringar av skattefinansierade projekt som uppgår till -1 050 tkr är ej 
senareläggningar utan definitiva. Ett investeringsprojekt, 7020 "Ombyggnation Bjäredalen" har 
utökats i 2017 års budget med 3 400 tkr. 

Budgeterade intäkter från anslutningsavgifter 2017 om 3 582 tkr för exploateringsprojektet 
Heden/Hemmeslöv, (projekt 5213), senareläggs till 2018. 

Exploateringsutgifter och inkomst förändras med totalt 4 650 tkr genom att 
tomtförsäljningsintäkter för exploateringsprojektet Östra Karup 6:7 minskas 2017 med 3 150 
tkr på grund av förseningar i projektgenomförandet samt långsammare försäljningstakt än 
ursprunglig plan. Dessutom har ytterligare utgifter om 1 500 tkr har lagts till för den väntade 
rivningen av Grevie skola. 

TOTALT (inkl. exploatering) 
varav: 

Skattefinansierad investering 
Medfin. statliga infrastruktur 
Avgiftsfin. investering (exkl anslut.avg.) 
Anslutningsavgifter 
Exploatering 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 

Över- Redu-
föringar cering 

2015 2016 
6165 -7 818 

14 008 -16 050 

0 0 
3 642 0 

-5 485 3 582 

-6 000 4 650 

Ekonomiavdelningen, Teknik och service, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investerings budget 2017 

Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområden 

Jämför-
else 

-1653 

0 
-2 042 

0 

3 642 
-1903 

-1 350 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 17 av 30 

KF § 112 Dnr KS 000715/2015 - 500 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

Beskrivning av ärendet Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har 
genomförts och pro-jektet har startat igång. Följande förändringar har skett 
jämfört med tidigare bedömningar: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 
mkr år 2018. Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 
mellan Laholm och Båstad. För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift 
planeras genomförandet av en option på rötkammaren på 3 349 000 kr. 
Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 10 % på i tillägg 
vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var 
inledningsvis beräk-nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att 
resultera i ett minskat investeringsbehov år 2018. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 131. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investerings budget för 
projektetÄngstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-04 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000715-2015-500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investerings budget för projektet 
Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har genomförts och pro
jektet har startat igång. Följande förändringar har skett jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 mkr år 2018. 
Den totala anbudskostnaden är 82 S90 000 kr som fördelas SO/SO mellan Laholm och Båstad. 
För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift planeras genomförandet av en option på 
rötkammaren på 3 349 000 kr. Summan blir då med denna option 8S 939 000 kr. Vidare läggs 
10 % på i tillägg vilket ger en beräknad totalsumma på 94 S32 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var inledningsvis beräk
nad till 4S mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att resultera i ett minskat investerings be
hov år 2018. 

Bakgrund 
Båstads kommun tecknade den 2 juni 2016 avtal med Laholms kommun om gemensamt 
ägande av Ängstorps reningsverk. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Beslutet innebär ett minskat investerings behov för projektet 2018. 

Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Teknik och service 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

DnrKS001328/2016-100 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose 
framtida behov av boende till en lågkostnad och eller il ten boendeyta för 
studenter, pensionärer och ensamstående, gärna stationsnära. 

Sida 

18 av 30 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Ib Nilsson (C), Christer de la Matte (M) och Ingela 
Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 126. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 
Inkommen motion från Centerpartiet. 

Yrkanden Christer de la Matte (M) och Ingela Stefansson (S) bifall till motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-03-14 
Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 001328/2016 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1 (1) 

1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med motionen finns redan 
planlagda. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose framtida behov av 
boende till en lågkostnad och eller liten boendeyta för studenter, pensionärer och 
ensamstående, gärna stationsnära. 

Aktuellt 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Nyproduktion 
av hyresrätter, oavsett storlek är tyvärr ofta inte så billiga. 

Områden för den typ av bostäder som Centerpartiet har önskemål om finns redan i Båstad i 
den nyligen antagna detaljplanen för Heden. I Förslöv är det naturligt att ge utrymme för det 
när planläggning för bostäder närmare stationen kommer igång efter det att 
inriktningsdokumentet för orten är klart. Båstads kommun sålde också under 2016 en 
fastighet, centralt belägen i Förslöv, till Båstadhem för byggnation av mindre lägenheter. 
Förhoppningen är att byggnationen på fastigheten kommer igång inom kort. 

Lisa Rönnberg 
Samhälls byggnads chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 2016-10-26. 

Samråd har skett med: 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
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Centerpaitiet upplever att Båstad har problem med att tillgodose framtida behov av boende 
med låg kostnad och eller liten boendeyta. 
Det finns exempel på Compact Living som skapar lösningar t ex vid separationer, unga som 
flyttar hemifrån och medborgare som vill ha litet boende. 

Centerpattiet vill att vi tar fram onuåde i nära anslutning till bra kommunilrntioner 
för byggnation av mindre boenden för t ex ungdom som studerat', pensionärer, 
ensamstående. 
Det vi tänk.er oss är ca 30-40 kvadratmeter enkelhus eller parhus, 
med trädgårdstäppa på ca 100-200 kvadratmeter för egen odling eller rekreation. 

Lägenheterna/småhusen ska vara fullt utrustade med litet kök, bredband och givetvis vara 
vinterntrustade. 
Förslagsvis bebyggs ett stationsnära område, antingen som hyreslägenheter eller så kan färdig 
tomtmark erbjudas för eget bygge på ofri grund. 
Det finns sociala fördelar att bygga i grupp. 

Förslaget skapat· ett alternativt billigt boende då konununen saknar boende för denna kategori 
invånare. 

Centerpartiet föreslår 
Att kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att utreda och ge förslag till lösning i 
motionens andemening. 

Båstad 
20161026 

~/??/~-
Rune Andersson, ers KF 

./ ,,/ 

. . . / / lt_,.4'b,_,,z_,, 
/ I 

Un°f '1 sson, gruppledare C 

I 
I • 

I 

·I 
,, I 

( 

'I 

. i 

. I 

I 

' 
I I 

1 ·I i i I ~~~I~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 19 av 30 

KF § 114 Dnr KS 000188/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag- Bevarande av centralorten Västra 
Karup 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit 
där förslagställaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgsboende 
på orten. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Stefan Olsson (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 128. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg. 
Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård och 
omsorgs boende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 
övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-08 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr:KSOOOlBB/2016-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Bevarande av centralorten Västra Karup 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård och 

1 (2) 

omsorgs boende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i övergripande 
strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det pågående arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen. Med hänvisning till det anses medborgarförslaget vara 
beaktat. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit där 
förslagställaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgs boende på orten. 

Aktuellt 
Båstadhems styrelse har fattat beslut om försäljning av Bjärehemmet och planering pågår för 
att genomföra en försäljning. Kommunens vård- och omsorgsverksamhet har endast i 
begränsad omfattning behov av lokaler i Bjärehemmet. 

Behovet av att presentera en övergripande struktur och plan för Båstads kommuns skolor och 
boende för äldre har funnits under en längre tid. Det som behöver beaktas är hur kommunen 
skall möta behoven från barn och äldre både på lång och kort sikt. Våren 2016 presenterade 
Barn och skola ett förslag till optimal förskole- och grundskolestruktur och uppdrag är givet till 
Vård och omsorg för att ta fram ett förslag till motsvarande dokument som bl a presenterar 
behovet av nya vård-och omsorgs boenden och var de bör placeras. Vidare beslut om 
strukturen för skolan, utifrån presenterat förslag, är ännu inte taget. 

Vidare har kommunfullmäktige i januari 2017 beslutat om ett antal utvecklingsstrategier för 
den kommunövergripande översiktsplanen som grund för att ta fram en samrådshandling. I 
arbetet med översiktsplanen kommer Västra Karup tillsammans med resten av Båstads 
kommun att samlat belysas ur olika aspekter, där ibland behovet av bostäder, skola, vård och 
omsorgs boende, verksamhetsmark etc. Översiktsplanens viktigaste syften är att säkra rätt 
markanvändning inför framtiden utifrån de behov som man kan överskåda, verka för hållbar 
och robust samhällsplanering som i Båstads fall bl a handlar om en levande landsbygd. 

Lisa Rönnberg, 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Västra Karups vägförening, Madeleine Hjelm Rosquist, Vällingbyvägen 2, 269 74 V. Karup 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup, daterad 2016-02-03 



2 (2) 

Samråd har skett med: 
Robert Falk, Båstadhem, Emma Phil, Vård- och omsorgschef 



Medborgarförslag för bevarande av centralorten 

Västra l<arup. 2016-02-03 

Det lämnades in en stor namninsamling till er för knappt 1 år sedan om 

Bjärehemmets bevarande. Det har inte hörts något besked om detta. Många är 

fortfarande oroliga och vill veta vad som är tänkt. De flesta som bor här runt i 

omgivningarna vill ju gärna bo kvar här nä r de blir gamla och inte kan klara sig 

själva. 

Eftersom affären och banken har avvecklats och Bjäre l<raft flyttar sin 

verksamhet inom en snar framtid så är vårt förslag och stora önskan att det 

byggs ett äldreboende vid sidan om Bjärehemmet. 

Istället för att bygga i Förs löv, finns det ju tomtmark ledig i Västra l<arup där 

annexen just är rivna. Sen kan man ju omvandla Bjärehemmet till 

trygghetsboende. 

Vår skola måste också få finnas kvar här . Skulle den behöva byggas ut finns ju 

plats till det när Bjäre l<raft flyttar. 

Vi vill ha en levande landsbygd och inga byar som dör ut. 
BÅSTADS l<OfVI MUN 

l<omrnunslyrn lsen 

2016 -02c• 0 4, 
Hälsningar Dnr. K.5.0.0.0 . ./. .8..8/. .. .. 

, .... ,.7..9.) f?. ~ .2..0D. ... ... .. 
Västra l<arups vägförening 

genom Ordförande 

f1Vddat1~ dOdut · tftu 
Madelei~_e Hjelm Ro~sist .L--

Vällingbyväg~f{ -2 · 

269 74 Västra l<arup 

Tel: 070 2119531 E-post: hjelm.rosqvist@bjarenet.com 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

Dnr KS 000471/2017 - 600 

Reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

Sida 

20 av 30 

Beskrivning av ärendet Reglemente för kulturpris och kulturstipendium antogs av kommunfullmäktige 
den 26 november 1986, har därefter reviderats vid flertalet tillfällen och är nu i 
behov av ytterligare revidering. I den här skrivelsen föreligger aktuell 
revidering som ska fattas beslut om av kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 133. 
Tjänsteskrivelse från kulturskolechef och kulturstrateg Helene Steinlein. 
Reviderat reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och 
kulturstipendium godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-26 
Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000471/2017 - 600 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och kulturstipendium 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium antogs av kommunfullmäktige den 26 
november 1986, har därefter reviderats vid flertalet tillfällen och är nu i behov av ytterligare 
revidering. I den här skrivelsen föreligger aktuell revidering som ska fattas beslut om av 
kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Förändringar i verksamheten föranleder revidering av reglementet. 

Aktuellt 
I revideringen är det framförallt två punkter som förändras, dels att kulturpriset och 
kulturstipendiet delas ut vartannat år istället för som tidigare varje år dels att tidpunkt och 
plats för utdelande kan variera. 

Bildning och arbete 
Helene Steinlein, kulturskolechef och kulturstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen, Kulturskolan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-17 

KF § 116 Dnr KS 000084/2017 - 900 

Revidering av reglemente för handikapprådet och 
pensionärsrådet gällande antalet sammanträden 

21av30 

Beskrivning av ärendet Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 
lämnat in en begäran om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att 
fyra schemalagda möten per år, som står angivet i rådets nuvarande 
reglemente, inte är tillräckligt och önskar åtta sammanträden per år. Vid 
arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017 ansåg utskottet att både 
pensionärsrådet och handikapprådet borde ha sex sammanträden per år. En 
ändring till sex möten per råd och år innebär att extra medel inte behöver 
tillföras. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP), Christer de la Motte (M), Bo 
Wendt (BP) och Hans Grönkvist (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 140. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-04-24. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
170407, med tillhörande bilaga. 
Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christer de la Motte (M): Bifall till pensionärsrådets skrivelse, om utökning till 
8 sammanträden per år. 

Ajournering: Sammanträdet ajourneras i 3 minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Christer de la 
Mottes (M) förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstningsordning: 

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Christer de la Mottes (M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 28 Ja-, 12 Nejröster samt 1 som avstår, vilket 
närmare framgår av till protkollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således 
har kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

KF § 116 DnrKS000084/2017-900 

Forts. Revidering av reglemente för handikapprådet och 
pensionärsrådet gällande antalet sammanträden 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen 
per år. 

2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden 
årligen. 

3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden 
årligen. 

4. Ändringen gäller från den 1juli2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-04-24. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000084/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ändring av de kommunala rådens antal sammanträden årligen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1 (1) 

1. Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen per år. 
2. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen. 
3. Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 
4. Ändringen gäller från den 1 januari 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 lämnat in en begäran 
om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att fyra schemalagda möten per år, som 
står angivet i rådets nuvarande reglemente, inte är tillräckligt och önskar åtta sammanträden 
per år. Vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017 ansåg utskottet att både pension
ärsrådet och handikapprådet borde ha sex sammanträden per år. En ändring till sex möten per 
råd och år innebär att extra medel inte behöver tillföras. 

Aktuellt 
Kommunala pensionärsrådet har begärt att få sammanträda vid åtta tillfällen per år. Vid ar
betsutskottets möte 18 april 2017 diskuterades både pensionärsrådets antal träffar och jäm
fördes med handikapprådets antal träffar (åtta). Det framkom att handikapprådet ställt in två 
möten, ett möte hösten 2016 och ett våren 2017. Mot bakgrund av detta beslutade arbetsut
skottet att föreslå kommunfullmäktige att ändra både kommunala pensionärsrådet och kom
munala handikapprådets mötestillfällen till sex sammanträden per råd och år. 
I samband med en sådan ändring behöver rådens reglemente justeras. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Rådens reglemente behöver ändras. 

Ekonomi 
Summan av 2017 års budget för de båda råden kan delas lika. Det innebär att det inte behövs 
något budgettillskott för denna ändring. 

Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Handikapprådet, Pensionärsrådet, Vård- och omsorgschefen samt Vård- och omsorgs
nämnden u (I\: 

170424\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\o ~ 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

DnrKS000449/2017-903 

Fråga om terrorism och beredskap 

Sida 

23 av 30 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i anslutning till godkännande av dagordningen 
att interpellation inlämnad av Christer de la Motte (M) ska hanteras som fråga 
vid sammanträdet. Interpellationsdebatten äger rum på kommunfullmäktige i 
juni. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Christer de la Motte (M) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Interpellation från Christer de la Motte (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



INTERPELLATION 

Moderaterna skickade i juni förra året in en motion där man påtalade det angelägna i att arbeta 
förebyggande mot våldsbejakande extremism och att medel behöver tillskjutas för att ta fram 
en beredskapsplan för ändamålet. 
Händelserna i Stockholm gör nu vår motion ännu angelägnare. Vi har ett par veckor om året 
medias ögon på oss vilket kan vara frestande för de som vill ha denna slags uppmärksamhet. 
Därför det är angeläget att vi snarast tar tag i frågan. 
Ärendet kompliceras av att Bjärepartiet har avskaffat tjänst/befattning som säkerhetsansvarig i 
kommunen, som säke1t bidragit till att motionen fått ligga i snait ett år. 
Moderaterna har därför följande frågor till KSO: 
- Med anledning av händelserna i Stockholm hur ser Bjärepartiet på att vi inte har ngn 
säkerhetsansvarig i kommunen? 
- Vilken beredskap har idag kommunen om liknande skulle inträffa i vår kommun? 
- Hur ställer Bjärepartiet till förslaget i vår motion att avsätta medel till handlingsplane och 
förebyggande arbete ? 

Christer de la Motte 
Gruppledme 
Moderaterna 

LA TAD, l<OMMUN 
i(o111111unstyre lsen 

20·17 -04- z 1 
'[!,m.K~.~09~.':tt/W.11 :163 
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KF § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

DnrKS000460/2017-350 

Väckt motion - Säker övergång för gång-, cykel- och rid led 

Sida 

24 av 30 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-04-24, angående säker övergång för gång-, 
cykel och ridled från Rune Andersson (C) redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Rune Andersson (C). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fl/\ ST/\IJS l<OMIVlUN 

Motion till Kommunfullmäktige i Båstad 

Motion om en säker övergång för gång-, cykel - och ridled. 

Beslut har tagits om att mellan Grevie och gamla järnvägsövergången i Dala 

utföra gång-, cykel- och rid led. På sikt är det tänkt att denna på något sätt 

skall fortsätta in mot Båstad tätort. Det är därför viktigt att man kan ta sig 

säkert vidare till tex gång spåret vid företagsbyn vid Dala. Ett stort hinder 

för detta är järnvägsövergången i Dala. 

Trafikverket skall bygga om vägen på ett trafiksäkrare sätt vid gamla 

järnvägsspåret och det är lämpligt att utföra planfri passage för de s k 

oskyddade trafikanterna samtidigt när arbetet skall utföras. 

Centerpartiet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att inleda diskussion 

med trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker över/underfart 

för oskyddade trafikanter. 

2017-04-17 /1_~4-
( / /M/}/J/.}Y1 
. I 
-·uno Johansson 

~~pledare Centerpartiet 
1,f 

/l/~-? /~ 
Rune Andersson 

Centerpartiet 
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KF § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

Dnr KS 000461/2017 - 350 

Väckt motion - Linjemarkering av gång- och cykelvägar 

Sida 

25 av 30 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-04-24, angående linjemarkering för gång- och 
cykelvägar från 

Rune Andersson (C) m.fl. redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Rune Andersson (C) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



GÅSTN)S KO MMUN 
l<onimur1s1 yn:J J ~;en 

Motion till Kommunfullmäktige i Båstad 

Motion om linjemarkering gång- och cykelvägar. 

Att se vart man är på väg när man går eller cyklar är viktigt. Den nyasfalterade 

gång/cykelvägen mellan Grevie och Grevie Kyrkby är väldigt mörk och saknar 

bitvis belysning. Dessutom saknas målade kantlinjer. 

Det kan också finnas fler platser som liksom Greviesträckan saknar kantlinjer. 

Att snarast måla kantlinjer liknande dem som vägnätet har och att göra markeringar 

vid korsande vägar samt infarter är en enkel åtgärd för bättre trygghet och säkerhet. 

Om det skulle ligga på trafikverkets ansvar, vill vi att kommunen kontaktar Trafikverket 

i ärendet. 

Centerpartiet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se till att gång/cykelvägar 

förses med kantlinjer och markeringar för ökad trygghet och säkerhet. 

2017-04-17 / 

l}r 
, .. Uno Johansson 

/ 
/I 

j. 1 Gruppledare Centerpartiet 

' 1 /t f!-:/? ~ /}~~ ~ 
Rune Andersson 

Centerpartiet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 

Dnr KS 000462/2017 - 900 

Sida 

26 av 30 

Väckt motion - Inrättande av demokratidag i kommunalregi 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-04-24, angående inrättandet av demokratidag 
från Uno Johansson (C) ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Uno Johansson (C). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Di\STi\DS l<OiVii\liUN 

l<omrnunstyrelsen 

Motion till kommunfullmäktige i Båstad 

Inrätta Båstad demokratidag 

Förslag att DEMOKRATIDAG arrangeras i kommunens regi. 

Syfte: att uppmärksamma foll<styrets avgörande betydelse i samhället och vad enskilda och 

grupper kan och bör göra för att påverl<a samhällsutvecl<lingen lokalt, nationellt och globalt . 

Primär målgrupp är skolungdomar, särskilt i högstadiet och gymnasiet, via skola och föreningsliv, 

men även andra intresserade ska kunna delta och vara välkomna. 

Dagen kan arrangeras som en minimässa där de politiska partierna ställer upp likadana bord, 

affischer, eventuella s.k. rollups, samt broschyrer och annat material. Två eller tre personer från varje 

parti bemannar borden och svarar på frågor och informerar. Partiföreträdarna kan till exempel ha 

sina tröjor, jackor, med mera, prydda med partisymboler/färger. 

Även paneldebatt kan arrangeras för att belysa likheter och olikheter såväl mellan partier som i 

framförandeteknik. 

Kommunens förvaltningar och myndighetsfunktioner bör också bidra eller delta för att informera om 

de skilda roller som tjänstemän respektive folkvalda har i en kommun. För att nå målgruppen är det 

viktigt att rätt veckodag och tidpunkt väljs. 

Vi i Centerpartiet i Båstad är övertygade om att en demokratidag - om den arrangeras väl och blir 

lyckad - kan bli ett återkommande inslag. En sådan dag skulle bidra till att synliggöra det politiska 

systemet, hur lokalt folkstyre och demokratisk förvaltning fungerar och upprätthålls, samt 

förhoppningsvis uppmuntra ett ökat medborgerligt engagemang. 

Centerpartiet föreslår att en DEMOKRATI DAG arrangeras i kommunens regi. 

Båstad den 17 april 2017 
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Väckt motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-04-17, angående ungdomsråd i Båstads 
kommun från Thomas Andersson (L) m.fl. redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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UNGDOMSRÅDET I BÅSTADS l<OMMUN 

Fullmäktige beslöt 2015.05.04 att inrätta ett ungdomsråd i Båstads kommun. 

Dessutom antog fullmäktige reglemente för "kommunala ungdomsrådet" att 

gälla från 2016.01.01 och pengar avsattes ur både drifts- och 

investeringsbudget för just ungdomsrådets verksamhet. 

Tyvärr har någon ungdomsrådsverksamhet inte kommit igång. 

Med denna motion vill vi 

Uppmärksamma att 

- det är av vikt att vi ser till att Ungdomsrådsverksamheten kommer igång 

- att nödvändiga resurser avsätts, personella och ekonomiska, så att 

verksamheten blir bra förankrad bland våra ungdomar över hela 

kommunen 

Båstad april 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 

Bengtsson 

Mats Lundberg Sven-Olof 
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Väckt motion - Tillskapande av aktivitetshus i Grevie 
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Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-05-02, angående tillskapande av aktivitetshus i 
Grevie frän Ingela Stefansson (S) m.fl. redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion frän Ingela Stefansson (S) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion om att skapa ett aktivitets-hus i Grevie. 2017.05.02 

Lokalen som vård och omsorg sa upp pga bristande resurser. 
På Tvärstigen i Grevie står fortfarande tom, 
På medborgardialogen om Grevies tätorts utveckling. Efterlystes en lokal att laga mat, 
baka, ha gymnastik, musikunderhållning mm i. 

Även ett samtal med en kvinna från kyrkan, efterlyste en lokal i centrala Grevie. 

Jag läste även om en kvinna i HD/NST som hade en dröm om att starta en "Jalla trappa" 
för nyanlända. Laga mat, handarbete mm. 

Även Båstadhems hyresgäster runt lokalen skulle få glädje av en samlingspunkt. 

Så däriör yrkar (S) att: 

Förvaltningen får i uppdrag att, undersöker om Båstadhem, vård och omsorg, kyrkan samt 
integrationsenheten hyr denna lokal tillsammans. 
För att få en samlingslokal i centrala Grevie. 
Delar man på hyran blir det överkomligt för alla parter. 

) 1(11&1 ~ 
För (S). lngela iStefansson. 
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Väckt medborgarförslag- Brukarrevision av överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns arbete och resultat 

Beskrivning av ärendet Väckt medborgarförslag, inkommen 2017-04-24, angående brukarrevision av 
överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete och resultat ska 
godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag angående brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna 
och gode mäns arbete 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 124 Dnr KS 000558/2017 - 903 

Fyllnadsval i Stiftelsen Båstadtennis efter Torgny Brenton (M) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas av ledamot i Stiftelsen Båstadtennis efter avgångna 
Torgny Brenton (M). 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Moderaterna har, genom Kerstin Gustafsson, inkommit med följande förslag: 
Mona Källbäck. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson. 

Christer de la Matte (M): Moderaterna föreslår Mona Källbäck. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ledamot i Stiftelsen Båstadtennis under perioden 2017-05-
24 till 2018-12-31: 

Mona Källbäck (M) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


