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BASTADS 1 (2) 

KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-06-19 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
varo 106 106 106 109 109 109 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Johan Olsson Swanstein (M) v' 

Bo Wendt (BP) v' 

Uno Johansson (C) v' 

Ingela Stefansson (S) v' 

Birgitte Dahlin (L) v' 

Carolin Gräbner (SD) v' 

Jonas Nilsson (MP) v' 

Krister Lilja (KD) v' 

Ulf Jiewertz (M) v' 

Eddie Grankvist (-) v' 

Kerstin Gustafsson (M) v' 

Ebba Krumlinde (C) v' 

Adem Qerimaj (S) v' 

Hans Grönqvist (BP) v' 

Linda Ivarsson (M) v' 

Inge Henriksson (BP) v' 

JeHs NygFeH fb3 Catarina Fryland (L) v' 

Claes Wallin (SD) v' 

~tefuH QlsseH EG3 Linnea Gunnarsson (C) v' 

Niclas Svanberg (S) v' 

Ann Elofsson (M) v' 

Håkan Mörnstad (BP) v' 

+8H:f lvaFsseH EM3 Mona Källbäck (M) v' 

Emma Jönsson (C) v' 

DELSUMMA: 24 17 7 14 5 5 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
vara 106 106 106 109 109 109 

Ledamot Tjg ersättare Avst Avst Avst 

Je1:ias FelliH PeFsseH Egp3 

Ingrid Zäther (S) v 
Susanne Jung (M) v 
Mats Lundberg (L) v 
Marianne E. Mjöberg (BP) v 
Jeal~im bFäl:rneF E~g3 

Gösta Sandgren (M) v 
Ib Nilsson (C) v 
Ingvar Bengtsson (S) v 
Claes Sjögren (BP) v 
Victor Törnqvist (M) v 
biHa AHElFeasseH EMP3 Jenny Sjöhalm (MP) v 
Håkan Hagström (M) v 
JehaH ArnelElsseH EG3 Mats Sjöbeck (C) v 
Helena Stridh (BP) v 
Jessica Andersson (S) v 
Thomas Andersson (L) v 
TOTALSUMMA: 39 29 10 23 8 8 

Ledamöter markerade med fetstil= gruppledare 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

KS § 96 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KS § 97 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 98 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KS § 99 Dnr KS 000045/2019 - 900 
Informationsärenden 

KS § 100 
Delgivningar 

KS § 101 
Beslutslogg 

Dnr KS 000004/2019 - 900 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

KS § 102 Dnr KS 000212/2019 - 300 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

KS § 103 Dnr KS 000427 /2019 - 905 
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och 
granskningsrapport 

KS § 104 Dnr KS 000311/2019 - 905 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - AV Media Skåne 

KS § 105 Dnr KS 000414/2019 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA för 2019 

KS § 106 Dnr KS 000391/2019 - 350 
Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

KS § 107 Dnr KS 000619/2017 - 350 
Ställ platser för husbilar och husvagnar 

KS § 108 Dnr KS 001135/2016 - 900 
Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

KS § 109 Dnr KS 000443/2019 - 900 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022 

KS § 110 Dnr KS 001060/2018 - 901 
Demokratiutveckling i Båstads kommun 

KS § 111 Dnr KS 000299 /2018 - 600 
Svar på motion - Ny förskola i Grevie 

KS § 112 Dnr KS 001064/2017 - 300 
Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

Sida 

2 av 30 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

KS § 113 Dnr KS 000856/2018 - 200 
Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en hembygdspark 

KS § 114 Dnr KS 000065/2019 - 350 
Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

KS § 115 Dnr KS 000155/2019 - 350 
Svar på medborgarförslag -Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv 

KS § 116 Dnr KS 000452/2019 - 903 
Val av ny revisor i stiftelsen Båstad tennis 

KS § 117 Dnr KS 000425/2019 - 900 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens integrationsplan 

KS § 118 Dnr KS 000471/2019 - 900 
Väckt motion - Uppdatering av fordonspolicy 

KS § 119 Dnr KS 000472/2019 -100 
Väckt motion - Ta fram en ny resepolicy 

KS § 120 Dnr KS 000497 /2019 - 700 
Fråga till vård- och omsorgs-nämndens ordförande - Förändringar av lokal på Skogsliden 

Sida 

3 av 30 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av30 

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 Ingrid Zäther (S) och Susanne Jung (M) till justeringspersoner. 

2. Utse Ingvar Bengtsson (S) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum tisdagen den 25 juni 2019 kl. 15:00 på 
kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 30 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KF§ 98 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Jan Ekelund till månadens person 
med motiveringen: 

Med ett genuint intresse för teater har Jan inspirerat barn, skolungdom och 
vuxna att ta del av teaterutbud både lokalt och regionalt. Jan var med och 
startade Båstad Riksteaterförening för 41 år sedan där han allt sedan dess varit 
föreningens primus motor och ordförande. Han har varit en stark kraft i att 
sprida och utveckla scenkonst i såväl Båstads kommun som i Skåne. 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 7 av30 

KF§ 99 Dnr KS 000045/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 19 juni 2019 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

Beslut 

Olof Nilsson, kanslichef, informerar om EU-valets genomförande i Båstads 
kommun samt Båstads kommuns valdeltagande. Båstads kommuns 
valdeltagande var 61,2 % vilket var det högsta inom Familjen Helsingborg och 
är en ökning med drygt 11 procentenheter jämfört med förra EU-valet 2014. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KF § 100 Dnr KS 000004/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Yttrande 

Beslut 

A, Nämnden för överförmyndare i samverkans delårsrapport 2019. 

B, Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Båstads kommun. 

C, Beslut från Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 

D, Svar på medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet 
Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden - Beslut av kommunstyrelsen 

E, Svar på medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner - Beslut av 
kommunstyrelsen 

F, Svar på medborgarförslag - Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud på 
stranden vid Malen - Beslut av kommunstyrelsen 

G, Svar på medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen -
Beslut av kommunstyrelsen 

H, Svar på medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - Beslut av 
kommunstyrelsen 

I, Svar på medborgarförslag - Främja cyklandet? fler offentliga cykelpumpar -
Beslut av kommunstyrelsen 

J, Svar på medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola -
Beslut av kommunstyrelsen 

K, Svar på medborgarförslag - Bänkar på Malen? Strandpromenaden - Beslut 
av kommunstyrelsen 

L, Svar på medborgarförslag - lnformationsskyltar på banvallen mellan Grevie 
och Båstad - Beslut av kommunstyrelsen 

M, Skrivelse gällande nedläggning av Sandlyckeskolan i Torekov 

Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (SJ, Birgitte 
Dahlin (L) och Susanne Jung (M) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 101 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

Sida 

9 av 30 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2019-05-27. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 27 maj 2019 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000212/2019 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

Sida 

10 av 30 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. Det har i kommunen etablerats två nya 
stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren - och förväntas 
att fortsätta att öka kommande 10 år. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från planchefOlof Sellden, daterad 2019-03-11, med 
tillhörande bilaga. 

Yttrande Adem Qerimaj (S), Hans Grönqvist (BP), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Birgitte Dahlin (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Adem Qerimaj (S), Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2018 som underlag 
för behovs bedömning av kommunens verksamheter. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-11 

Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000212/2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag för 
behovs bedömning av kommunens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder /år. Det har i 
kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor 
ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren - och förväntas att 
fortsätta att öka kommande 10 år. 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars 
inrapporterade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av 
bostads byggandet blir inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt 
ökat behov av kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. 

Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande 
behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad 
befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle och verksamhet 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås 
befolkningsprognosen att ligga till grund för behovs bedömning av kommunens verksamheter. 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
Olof Sellden 
Planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist-exploateringsingenj ör 
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Sammanträdesdatum Sida 
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KF § 103 Dnr KS 000427 /2019 - 905 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2018 samt även 
revisionsberättelse. För år 2018 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett negativt resultat på -1,5 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och förbundet har att 
följa Balanskravet för att återställa det redovisade underskottet för 2018. 
Revisionen tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten 
beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-05-06, 
med tillhörande bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första hand 
ske genom internt effektiviseringsarbete. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna .. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

Il c:___ 
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KF § 104 Dnr KS 000311/2019 - 905 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - AV 
Media Skåne 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Underlag till beslutet. 

Beslut 

AV Media Skåne. AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 
medlemskommuner och ytterligare 11 kommuner. AV Media är en pedagogisk 
och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för att inspirera hur 
digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa givande 
undervisning. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhets berättelse för år 2018 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. AV Media har tagit 
till sig kritiken från tidigare och har arbetat med att utveckla den ekonomiska 
rapporteringen. Förbundet har också avvecklat sin försäljning av IT-relaterade 
produkter samt påbörjat ett arbete att med att omförhandla avtalen med 
samverkanskommunerna. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-14. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2019-04-29, 
med tillhörande bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppmana direktionen att ta fram indikatorer för att underlätta uppföljning 
avmål. 

2. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. 

3. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

4. Bokslut och verksamhets berättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

DnrKS000414/2019-906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

Sida 

13 av 30 

Beskrivning av ärendet NSV A har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 
investerings budgeten VA för 2019. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-05-10, 
med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2019 
godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-10 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000414/2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1 (2) 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investerings budgeten 
VA för 2019. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investeringsbudget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Aktuellt 
Följande omfördelningar/ omprioriteringar i gällande investerings budget VA för 2019 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 

Kod Projekt 

6962 Fjärdingsmansvägen 

6027 Lyavägen 

NY Rondell Köpmansgatan 

6966 Åselidsvägen/Björkvägen 

6955 Ekorrvägen etapp 1 

6967 Karstorpsvägen 

Total awikelse: 

Kommentar/ Anledning: 

6962 Fjärdingsmansvägen: 

Årsbudget Prognos Awikelse 
mot budget 

2019 2019 2019 
-250 -550 -300 

-2 200 -2 900 -700 

0 -1500 -1500 

-1300 -2500 -1200 

-8000 -4500 3500 

-500 -300 200 

0 

Återställningskostnader tillhörande projektet som tidigare inte har budgeterats. 

{} 



6027 Lyavägen: 
Justering av projektkalkyl efter upphandling av projektet. 

NY Rondell Köpmansgatan: 
Nytt projekt. I samband med att Trafikverket bygger om delar av Köpmansgatan i Båstad 
behöver undermåliga VA-ledningar i Köpmansgatan bytas. 

6966 Åselidsvägen/Björkvägen: 

2 (2) 

Tidigare plan var att utföra Åselidsvägen 2019 och Björkvägen 2020. Nu planerar NSVA att 
utföra båda gatorna 2019 med projektresurser som var planerade att användas i projektet 
"Ekorrvägen etapp 1", eftersom detta projekt förskjutits i tid. 

6955 Ekorrvägen etapp 1: 
En kompletterande dagvattenutredning har fördröjt projektet. Ursprunglig lösning hade 
riskerat att översvämma delar av området. 

6967 Karstorpsvägen: 
Projektet sköts i affärsplanen. Projektering planeras istället att påbörjas till 2020. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning Pl 



[liJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000391/2019 - 350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads 
kommun 

Sida 

14 av 30 

Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 
viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgifts belägga 
parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilaga. 

Yttrande Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar avslag på höjning av parkeringsavgifterna till 35 kr/h i 
Badhusparken och i badhusparken i Torekov samt höjning i Båstad hamn till 20 
kr/h. Avslag även på 30 kr/h på Torekovs stora parkering i Torekovs hamn. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts (BP) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår Bo Wendts (BP) yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts (BP) yrkande. 

Omröstningen utfaller med 29 JA-röster och 10 NEJ-röster. Se detaljerad 
röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 och 6 
i ärendet, bifalls. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 
Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS 000391/2019 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 
och 6 i ärendet, bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i viss mån styra 
trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta områden med begränsade ytor är 
det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även 
användandet av alternativa färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda 
cykel framför användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt förekommande 
och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgifts belägga parkeringsytor, vilket även är den 
trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar om. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2009-11-05, (dnr 1092/09-353) nivå för parkeringsavgifter och 
tidsvillkor för parkeringar i Båstads kommun. 2010-06-16 antog Kommunfullmäktige (dnr 
178/10-353) en mindre revidering, endast avseende maxtaxa för Malenbadets parkering som 
höjdes från 40 kr till 50 kr. Parkeringsavgifterna och tidsvillkoren från 2009-2010 är aktuella 
än idag. Gemensamt för alla avgiftsbelagda parkeringsytor i Båstads kommun är att de endast 
är belagda med avgift 1 juni till och med 31 augusti. 
Kommunfullmäktige antog 2018-02-28(dnr 001059/2017 -350) en revidering av avgifter och 
tidsangivelser för vissa parkeringsplatser. 

Förvaltningen har, dels genom upplysningar från allmänhet och några näringsidkare, samt 
genom egna iakttagelser identifierat vissa parkeringsytor som har hög beläggning och låg ro
tation. Detta medför att tillgängligheteten till parkeringsytan är låg. För dessa identifierade 
ytor bedömer förvaltningen att en tydligare trafikreglering genom en höjning av befintliga par
keringsavgifter kan få positiva effekter på trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. De iden
tifierade parkeringsytorna är: Asfalterade parkeringen vid Badhusparken/hamnen (1), Båstad 
hamn (2), Centrum parkeringen (3) ,Torekovs hamn (4), Parkeringsplats Malenbadet (5) och 
Parkeringsplats Prästliden (6). 

Aktuellt 
1. Parkeringsytan vid Badhusparken är i dag reglerad 1 juni till den 31 aug med max 4 

timmars parkering a 20 kr per timme under tiden 10.00 - 06.00. En del av parkeringen 
(öster om bommen) är upplåten genom avtal till Hotell skansens verksamhet. Denna 
del är inte reglerad med tid eller avgifter. Eftersom det pågår ett arbete att ta fram en 
ny detaljplan för hamnområdet, parkeringsytan inkluderad, samt att arrendeavtalet 
med "hamnen" löper ut april 2019 föreslås den östra delen om bommen lämnas utanför 
detta ärende för att hanteras i samband med ovanstående. Stora delar av året har as
faltparkeringen hög beläggning med låg tillgänglighet. Ett rimligt antagande är att par
keringsytan till stora delar försörjer hotellets verksamhet som konferensparkering och 

Il 



2 (3) 

personalparkering tiden utanför 1 juni till 31 aug. Önskemål om bättre tillgänglighet 
har framförts till förvaltningen från andra aktörer i området. Förslagsvis höjs dagens 
timtaxa från 20 kr till 35 kr med avgift 10.00-06.00. 

2. Parkeringsytan vid Båstad hamn är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 4 
timmars parkering a 15 kr per timme under tiden 10.00 - 06.00. Under högsäsong har 
parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Önskemål om bättre tillgänglig
het har framförts till förvaltningen från bland annat allmänheten. Förslagsvis höjs da
gens timtaxa från 15 kr till 20 kr med avgift 10.00-06.00 mellan datum 1 juni till den 
31 augusti. 

3. Centrumparkeringen vid biblioteket/ Agardh är idag uppdelad i två parkeringar. Den 
norra delen är reglerad året runt med 2 timmars avgiftsfri parkering med p-skiva mel
lan 08.00-20.00. Den södra delen (vid återvinningsstationen) är oreglerad, vilket inne
bär 24 timmars avgiftsfri parkering, året runt. Det finns ett KF beslut som antogs 2018-
02-28(dnr 001059/2017 -350) att även den södra delen ska ha 2 timmars avgiftsfri 
parkering med p-skiva mellan 08.00 - 20.00. På grund av problem för personal vid Bå
stad biliotek samt Akademi Båstad med brist på parkeringsplatser togs skyltarna ned 
då beslutet inte kunde utföras. En justering av södra parkeringen avseende tid bör 
kunna möjligöra parkeringsreglering. Förslaget är att södra parkering reglering med 
parkering med p-skiva mellan 08.00 -20.00 endast ska gälla tiden 1 juni till 31 augusti. 
Denna åtgärd kommer att bidra till ökad tillgänglighet samt rotation på parkeringsplat
ser även på den södra parkeringen. 

4. Den stora parkeringsytan vid hamnen i Torekov är i dag reglerad med 24 timmar och 
avgift 10.00-06.00, 1 juni - 31 aug a 20 kr per timme. Vid fint väder på sommaren som 
genererar många besökare till Hallands Väderö räcker inte parkeringsytan till. Det 
finns parkeringsytor som är avgiftsfria i relativ närhet, exempelvis vid busstorget, och 
genom en tydligare reglering är avsikten att få personer att avstå från att köra ner till 
hamnen. Förslagsvis lämnas tidsregleringen för parkeringsytan oförändrad medan av
giften höjs från 20kr till 35 kr per timme på parkeringsytan Torekov hamnplan(inre 
hamnparkeringen) . För att styra trafiken till parkeringsytan Torekov stora föreslås den 
får en lägre avgift, 30 kr /timme dvs. en höjning från tidigare 20 kr /timme. 

5. Parkeringsytan vid Malenbadet är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 24 
timmars parkering a 10 kr per timme under tiden 10.00 - 06.00 med max 50kr / dygn. 
Under högsäsong har parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Förslagsvis 
höjs dagens timtaxa från 10 kr till 15 kr med avgift 10.00-06.00 med max 55 kr/dygn 
mellan datum 1 juni till den 31 augusti. 

6. Parkeringsytan vid Prästliden är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 24 
timmars parkering a 10 kr per timme under tiden 08.00 - 22.00 med max 50kr/dygn. 
Under högsäsong har parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Förslagsvis 
höjs dagens timtaxa från 10 kr till 15 kr med avgift 08.00-22.00 med max 60 kr/dygn 
mellan datum 1 juni till den 31 augusti. 



3 (3) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett rimligt antagande är att dessa trafikregleringsåtgärder kommer att bidra till att det sker ett 
ökat använde av alternativa färdmedel (kollektivtrafik, cykel). En ökad tillgänglighet till parke
ringsplatser förväntas också uppnås och därmed tillgänglighet till handel och andra verksam
heter i närheten av parkeringsytorna. Ett annat rimligt antagande är att, det under "icke högsä
song", i högre utsträckning kommer att parkeras bilar på avgiftsfria parkeringsplatser och 
längs med gator som ger sådan möjlighet. Detta i sig är ingen ny företeelse då det normalt sker 
under högsäsong. Parkeringsytan vid idrottsplatsen (Örebäcksvallen) kan komma nyttjas i 
större utsträckning vilket kan påverka föreningens verksamhet. Dock äger föreningen genom 
avtal med kommunen rätt att reglera parkeringsytan om det skulle behövas. 

Verksamhet 
I det fall beslut fattas om förändring av avgifter behövs uppdatering göras av lokala trafikföre
skrifter samt uppdatering av digitala och analoga(biljettautomat) biljettlösningar. 
Arbetsgivare och verksamheter (däribland Båstads kommun) som nyttjar aktuella parkerings
ytor som personalparkering kommer sannolikt uppleva tillkommande regleringar som negativt 
för deras personal. 

Ekonomi 
Det uppstår en marginell investeringskostnad på ca 20 tkr för uppdatering av mjukvara i bil
jettautomater. Driftkostnaderna bör inte påverkas nämnvärt. 

Förvaltningens förslag om trafikreglering för vissa parkeringsytor året runt medför att förvalt
ningens inköp av bevakningstimmar för parkeringsövervakning är oförändrad. "Idag" köper 
Båstads kommun ca 1200 bevakningstimmar (för 400 tkr) från Securitas varav ca 1000 tim
mar fördelas på sommarperioden juni till och med augusti. Summerat medför förvaltningens 
förslag om trafikregleringsåtgärder en investeringskostnad om ca 20 tkr och den årliga drifts
kostnaden om 500 tkr är densamma. 

Hur trafikregleringsåtgärderna påverkar intäkterna är underordnat syftet med regleringarna 
och det verkliga resultatet kommer främst att bero på beläggningsgraden på parkeringarna 
som i sin tur kommer beror på antal besökare och personbilar som kommer till platserna. 

Teknik och service 
Alexander E. Johanzon, Trafik- och Gatuingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 15 av 30 

KF § 107 Dnr KS 000619/2017 - 350 

Ställ platser för husbilar och husvagnar 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har väckt ett ärende om att man bör se över möjlighet till 

Underlag till beslutet 

Yttrande 

Yrkanden 

ställ platser för husbilar och husvagnar. Centerpartiet vill att kommunen 
undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser it ex. Båstad och Torekov. Kommunfullmäktige återremitterade 
aktuellt ärende den 22 maj 2019, med uppdrag att komplettera ärendet med 
bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering samt 
se över eventuellt behov av upphandling. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2019-05-24. 

Måkan Mörnstad (BP), Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist (-) yttrar sig i 
ärendet. 

Måkan Mörnstad (BP) yrkar att ordinarie parkeringsplatser, märkta med 
Personbil klass 2 avsättes på gräsytan närmast kyrkogården och att ordinarie 
parkeringsavgift tas ut med tim- och maxtaxa. 

Uno Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark 
till en privat aktör för att tillhandahålla ställ platser för husbilar under 2019 på 
Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

f,l s r> 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-24 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000619/2017-350 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på återremiss gällande motion om ställ platser för husbilar och hus
vagnar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark till en 
privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Prästliden enl. 
bifogad kartbilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet till ställ platser 
för husbilar och husvagnar. 
Motionären vill att kommunen undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av 
ett antal ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

Kommunfullmäktige återremitterade aktuellt ärende, med uppdrag att komplettera ärendet 
med bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering samt se över 
eventuellt behov av upphandling. 

Bakgrund 

I Båstad är Prästliden den än så länge bäst lämpade ytan för en ställ plats. Eftersom kommunen 
inte ska konkurrera med det privata näringslivet, har Teknik & Service inlett samtal med en 
privat aktör om att upplåta en försöksyta för ställplatser för husbilar på Prästliden under 2019. 
Om 2019 faller väl ut kommer möjligheten om ett längre markavtal att ses över. 

Målsättningen är att skapa förutsättning för övernattning korta perioder för husbilar på en 
centralt belägen placering. Husvagnar och tält kommer även fortsättningsvis vara förbjudna på 
den föreslagna ytan och hänvisas till de två campingar som finns i närområdet. 

Aktuellt 

Den tänkta ytan för ställplatser fungerar idag som en reservyta för parkering vid stora for
donsmängder, den nyttjas enbart som bilparkering i samband med större evenemang. Under 
2018 krävdes det inte att ytan togs i anspråk för att täcka behovet av parkeringsplatser. 

Förvaltningen ser inga hinder ur trafiksynpunkt gällande kapacitet, säkerhet och framkomlig
het på vägavsnittet utmed Prästliden. Det finns inget som tyder på att en ställplats innebär en 
märkbart ökad belastning på Köpmansgatan som helhet. 2019 ska ses som en prövoperiod 
med efterföljande utvärdering av hur väl ytan lämpar sig för att bedriva ställplatsverksamhet. 
Den föreslagna markupplåtelsen upphör automatiskt senast 191231 . 

)?~ 
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De kostnader av återkommande karaktär som belastar ytan i dagsläget, är en renhållnings
kostnad främst förknippad med den olovliga camping som sker på ytan under sommarsä
songen. Vidare tillkommer kostnad för slaghackning av ytan fyra gånger/ år. 

Upplåts ytan för ställplatser till en privat aktör, innebär det att kommunen inte kommer bära 
kostnad för renhållning och skötsel av ytan under resterande del av 2019. Genom att upplåta 
ytan för ställplatsverksamhet kommer ytan att generera en intäkt till kommunen i form av en 
procentsats på parkeringsavgiften för varje parkerad husbil. 

Gällande reglering av uppställning kommer MSBs rekommendationer om minst 4 meter mellan 
mobila boendeenheter att uppfyllas. 
Reglering av tidsperioden som varje ekipage får stanna på ställ platsen bör ske i samråd med 
den privata aktören. Förvaltningens utgångspunkt kommer vara att uppställning/övernattning 
endast får ske under kortare tid. 

Lagen om offentlig upphandling reglerar inköp av en vara eller tjänst och reglerar således inte 
kortare eller längre upplåtelser av mark Vid markupplåtelser står det markägaren fritt att 
upplåta mark till den man finner lämplig. Därför finns det inget som hindrar att marken upp
låts till en aktör som förvaltningen bedömer vara en lämplig motpart. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna ställ platser för framför allt husbilar, är positivt för Båstads 
kommun som turistmål och som varumärke. En grundförutsättning är att ställplatsen upprätt
hålls som just en ställplats och inte utvecklas till ett centrumnära billigt campingalternativ. 

Ekonomi 

I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk
samheten för att upprätthålla en acceptabel standard gällande renhållning och service på en 
ställplats. Genom att upplåta ytan till en privat aktör, sker ingen konkurrens med privata nä
ringsidkare. Kommunen tar ut avgifter för marken enligt gällande taxa och uppnår målet för en 
budget i balans. 

Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
I 

Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Expolateringsingenjör 
Andreas Jansson, Projektingenjör 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 

KF § 108 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun 

16 av 30 

Beskrivning av ärendet 2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en 
revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, som 2017-01-10 upphävde åtta av 
paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. De 
paragrafer som helt eller delvis upphävdes av länsstyrelsen är: 

Underlag till beslutet 

Yttrande 

Beslut 

• 2 § Föreskrifternas innehåll och tillämpning 
• 12 § Högtalarutsändning 
• 16 a § Ridning, cykling motorfordonstrafik mm 
• 20 § Hundar 
• 21 § Adressnummerskylt 
• 22 § Eldning 

Förslaget till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitterades 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 för förtydligande kring 
punkterna 12 (insamling av pengar), 15 (ridning) och 20 (hundar). 
Förvaltningens förslag är att förtydligande av punkt 12 görs vid en ytterligare 
revidering för att kunna utredas vidare. Förslag att tillåta ridning (15 §) från 
Ingas väg i Hemmeslöv fram till gränsen till Laholms kommun utgår under vissa 
tidpunkter utgår. Tillåtet hundbad (20 §) utökas med ett ytterligare område i 
Torekov enligt bilaga D. Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 
innehåller förslag till en revidering enligt återremissen av de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i sin helhet. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2019-06-03, med 
tillhörande bilaga .. 

Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ann Elofsson 
(M), Helena Stridh (BP), Jenny Sjöhalm (MP) och Håkan Mörnstad (BP) yttrar 
sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Båstads kommun godkänns i enlighet med bilaga 1. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-03 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001135/2016-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Komunfullmäktige 

Antagande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun godkänns 
i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (4) 

2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, 
som 2017-01-10 upphävde åtta av paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordnings
föreskrifter. De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 

• 2§ Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
• 12§ Högtalarutsändning 
• 16a§ Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
• 20§ Hundar 
• 21§ Adressnummerskylt 
• 22§ Eldning 

Förslaget till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitterades vid kommun
styrelsens sammanträde 2019-04-19 för förtydligande kring punkterna 12 (insamling av 
pengar), 15 (ridning) och 20 (hundar). 

Förvaltningens förslag är att förtydligande av punkt 12 görs vid en ytterligare revidering för att 
kunna utredas vidare. 

Förslag att tillåta ridning (15§) från Ingas väg i Hemmeslöv fram till gränsen till Laholms 
kommun utgår under vissa tidpunkter utgår. 

Tillåtet hundbad (20§) utökas med ett ytterligare område i Torekov enligt bilaga D. 

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering enligt 
återremissen av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet. 

Bakgrund 
De Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen 
på offentlig plats. Ordningslagens bestämmelser anses ibland inte vara tillräckliga för att 
reglera de ordningsproblem som kan uppstå i en enskild kommun. 

e-
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Därför ges kommunerna möjlighet till egna Allmänna lokala ordningsföreskrifter anpassade till 
kommunens eget behov. De lokala föreskrifterna ska innehålla ytterligare bestämmelser 
utöver ordningslagen om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. 

2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen. 
I de antagna föreskrifterna framgick det att de äldre antagna ordningsföreskrifterna upphörde 
att gälla i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft. 

2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen§ 2, 12, 16a, 20, 21, 22, 23 och 24 i de nyligen antagna 
föreskrifterna, med motveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är 
reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning 
kan regleras på något annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför 
upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 

De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 
• 2§ Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
• 12§ Högtalarutsändning 
• 16a§ Ridning, cykling motorfordonstrafik mm. 
• 20§ Hundar 
• 21§ Adressnummerskylt 
• 22§ Eldning 
• 23§ Grillning 
• 24§ Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 

Förslaget till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitterades vid kommun
styrelsens sammanträde 2019-04-19 för förtydligande kring punkterna 12 § (insamling av 
pengar), 15 § (ridning) och 20 § (hundar). 
Det behövs en ytterligare utredning för att kunna förtydliga 12 § (insamling av pengar). Då det 
finns behov av att få beslut på resterande del av de Allmäna lokala ordningsföreskrifterna före
slås revidering av 12 § (insamling av pengar) till ett senare tillfälle. 

Aktuellt 
Syftet med arbetet gällande de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna som pågått under 
vintern 2018/2019, har varit att göra en översyn på föreskrifterna i sin helhet samt att Båstads 
kommun ska ha ett komplett och giltigt dokument för att säkerställa ordningen på allmän plats. 
Som utgångspunkt har SKL:s" Underlag till Allmänna lokala föreskrifter" använts. Underlaget 
har sedan anpassats med hänsyn till kommunens specifika förutsättningar. Grundtanken i 
arbetet med ordningsföreskrifterna har tagit fasta på kommunslogan" Ett bättre sätt att leva". 
Ordningsföreskrifterna ska medge en stor frihet och underlätta vardagen för kommunens 
medborgare och besökare, utan att den allmänna ordningen störs. 

De förändringar som föreslås i förhållande till föreskrifterna från 2016 är följande: 

• Idrottsplats namnges, Örebäcksvallen 

• Lekplatser, namnges, Skansenbadet, Gulstad, Blåstad, Tångvägens lekplats, Mellan
vägens lekplats, Hindbärsvägen, Drivans lekplats, Oleborg, Utskiftesvägen, Mellanvägen 
och Heden i Båstad. I Torekov, Lyckeborgs lekplats och Ljungmansgatans lekplats. 
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Avsnittet gällande beträdelse av inhägnade dammar och vattendrag utgår. Påverkan på den 
allmänna ordningen kan betraktas som mycket liten. 

Containrar: Första meningen utgår eftersom det redan framgår i ordningslagen att uppställ
ning av container är tillståndspliktig. 

Högtalarutsändning: Andra och tredje stycket utgår eftersom det innebär en inskränkning i 
den enskildes frihet att uttrycka musikaliska eller konstnärliga verk 

Förtäring av alkohol på allmän plats: Områdets utformning justeras, eftersom det innefattar 
den gamla tågstationen i Båstad. 

Ridning cykling, motorfordonstrafik mm.: Paragraferna ridning och cykling delas upp i sepa
rata rubriker. En förändring gällande tid och omfattning av ridförbudet längs stränder föreslås. 

Motorfordon utgår från föreskrifterna eftersom det regleras i terrängkörningslagen 
(1975:1313) och i terrängkörningsförordningen (1978:594) och kan därför inte regleras 
genom de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Bad och camping: Bad och camping delas upp i två separata rubriker. 

Livräddningsutrustning regleras inte genom Allmänna lokala ordningsföreskrifter, utan genom 
PBL. Paragrafen utgår. 

Hundar: Områden för koppeltvång preciseras och utökas något. En förändring i tid och omfatt
ning gällande hundförbud längs stränder föreslås, datumen är satta för att harmoniera med 
Laholms kommun. 

Adressnummerskylt: Bedöms lägga onödigt tvång på allmänheten. Paragrafen utgår. 

Eldning: Eventuellt förbud regleras genom 2 kap 7§ 1 stycket i förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor. Paragrafen utgår. 

Grillning: Upphävdes av Länsstyrelsen för att den omfattade ett för stort geografiskt område. 
Lydelse ändras så att grillning medges på iordningställda fasta grillplatser. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor: Tidsspannet då fyrverkeri får avfyras krymps till att 
bara omfatta nyårsafton. Totalförbud för fyrverkerier införs runt kommunens äldre- och 
vårdboende. 



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
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Genom att kommunen har giltiga Allmänna lokala ordningsföreskrifter, som är anpassade 
efter kommunens specifika behov, ökar förutsättningarna för att den allmänna ordningen 
kan upprätthållas på offentlig plats och andra platser som likställs med offentlig plats. 

Verksamhet 
Välanpassade Allmänna lokala ordningsföreskrifter medför enbart positiva konsekvenser 
för kommunens egen organisation, men även för näringsliv och besökare. Kommunens 
övergripande mål är att vara en kommun som är välkomnande, professionell och tydlig. 
Det ska vara attraktivt att leva, bo och verka här. De lokala ordningsföreskrifterna är ett 
dokument som signalerar kommunens intentioner mot vilka mål organisationen strävar. 

Marie Eriksson, Park- och gatuchef 
Teknik och service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
001135/2016 Bilaga 1 Allmänna lokala ordningsföreskifter 
Samråd har skett med: 
Teknik & Service 
Elin Ax, Kommunjurist 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 17 av 30 

KF § 109 DnrKS000443/2019-900 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022 

Beskrivning av ärendet Enligt Kommunallagen ska fullmäktige besluta om mål och riktlinjer för 
kommunens verksamheter. Målen utgår ifrån kommunens vision, det politiska 
programmet för mandatperioden, omvärldsanalysen och de egna 
utmaningarna. Förslaget innehåller nio fullmäktigemål med fokus på fyra 
områden. Måluppfyllelsen kommer att mätas med ett antal fördefinierade 
indikatorer. Beslutet om indikatorerna ska fattas av KF under hösten 2019. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, daterad 2019-06-04, 
med tillhörande bilagor. 

Yttrande Johan Olsson Swanstein (MJ, Helena Stridh (BPJ, Håkan Mörnstad (BPJ, Uno 
Johansson (CJ, Ingela Stefansson (SJ och Birgitte Dahlin (LJ yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (MJ, Birgitte Dahlin (LJ och Ingela Stefansson (SJ yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ajounering 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Propositionsordning 3 

Propositionsordning 4 

Håkan Mörnstad (BPJ yrkar att en fullmäktige beredning upprättas för att ta 
fram kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022. 

Uno Johansson (CJ yrkar att målet "Båstads kommun sammhällsutvecklar i hela 
kommunen" läggs till under fokusområdet Hållbar samhällsutveckling. 

Helena Stridh (BPJ yrkar att målet 5 ändras till: I Båstads kommun är alla med 
arbetsförmåga,sysselsättning. 

Sammanträdet ajouneras i två minuter. 

Ordförande ställer först proposition på Håkan Mörnstads (BPJ yrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår detta yrkande. 

Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
med undantag av mål 5 och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa. 

Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och Helena Stridhs (BPJ ändringsyrkande avseende mål 5 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och avslår 
Helena Stridhs (BPJ ändringsyrkande. 

Ordförande ställer slutligen proposition på Uno Johanssons (CJ tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår Uno Johanssons (CJ tilläggsyrkande. 
Omröstning begärs. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Propositionsordning 4 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-06-19 18 av 30 

KF § 109 DnrKS000443/2019-900 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022 
fors. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA - Avslag till Uno Johanssons (C) tilläggsyrkande. 
NEJ - Bifall till Uno Johanssons (C) tilläggsyrkande. 

Omröstningen utfaller med 23 JA-röster och 8 NEJ-röster och 8 avstår från att 
rösta. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Följandeinriktningsmål ska gälla för kommunkoncernen under perioden 
2020 - 2022: 

Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap 
och har ett gott företagsklimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-04 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS000443/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020 - 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att följande inriktningsmål ska gälla för 
kommunkoncernen under perioden 2020 - 2022: 

Fokusområde Medborgaren 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
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Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för 
barn och vuxna. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och 
efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott 
företags klimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett håll
bart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Fokusområde Hållbar ekonomi 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen ska fullmäktige besluta om mål och riktlinjer för kommunens verksam
heter. Målen utgår ifrån kommunens vision, det politiska programmet för mandatperioden, 
omvärldsanalysen och de egna utmaningarna. Förslaget innehåller nio fullmäktigemål med 
fokus på fyra områden. Måluppfyllelsen kommer att mätas med ett antal fördefinierade indika
torer. Beslutet om indikatorerna ska fattas av KF under hösten 2019. 

Bakgrund 

Kommunallagens 5 kap. 1 § fastställer att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för 
kommunens verksamheter. 
Kommunallagens 6 kap. 6 § att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksam
heten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. 

Vidare anger Prop. 2003/04: 105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 
att varje kommun med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nation
ella målen ska fastställa sina egna mål och riktlinjer. 

Målstyrningen är det verktyg som politiken har för att styra kommunens verksamhet. Målen 
ska utgå ifrån visionen och styra mot dess riktning. Målen utgår också från det politiska pro
grammet för mandatperioden. Hänsyn måste även tas till omvärldsanalyser och kommunens 
egna utmaningar. 

Aktuellt 

Under våren 2019 har Samverkan för Bjäre arbetat med att ta fram nya Kommunfullmäktige
mål. I samband med grupp ledarmöten har de övriga politiska partierna beretts möjlighet att 
lämna sina synpunkter på förslaget. 

I det aktuella förslaget har fullmäktigemålen fyra olika fokusområden: 

1. Medborgaren - Hur uppfyller vi medborgarnas förväntningar och behov? 
2. Hållbart Samhälle Hur utvecklar vi verksamheten i en föränderlig värld på ett hållbart sätt? 
3. Medarbetaren - Hur utvecklar vi Båstads kommun som en attraktiv arbetsgivare och arbets
plats? 
4. Hållbar ekonomi - Hur använder vi våra resurser på bästa sätt utifrån uppdraget? 

Förslaget innehåller nio Fullmäktige- eller Inriktningsmål, fördelade på ovanstående fokusom
råden. Målen är breda, uttrycker den politiska viljan och visar riktningen. De fokuserar på hel
heten och lämnar nämnderna ett större handlingsutrymme såsom Tillitsdelegationen före
språkar. Varje nämnd ska kunna ta till sig dessa mål, tolka och översätta dem i sin egen verk
samhet för att kunna bidra till kommunens måluppfyllelse. 

För varje mål ska det definieras ett antal indikatorer för att kunna mäta och följa upp i vilken 
grad målet är uppfyllt. 
Förvaltningen kommer att arbeta fram ett förslag om adekvata indikatorer och beslut om dessa 
kommer att fattas av KF under hösten 2019. 
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Båstads kommun är en av de 90 kommunerna som antagits till projektet Glokala Sverige, 
Agenda 2030 i kommuner. Båstads kommuns fullmäktigemål fungerar även i denna kontext, 
eftersom den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten finns med som grundtanke. 

Beslutet ska expedieras till : 
kommunstyrelsen 
ekonomichef Elisabet Edner 
kommundirektör Erik Lidberg 
utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samverkan för Bjäres program för mandatperioden 
måldokument 

Samråd har skett med: 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Johan Olsson Swanstein, KSO 
Thomas Andersson, KFO 



Grl BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokrati utveckling i Båstads kommun 

Sida 

19 av 30 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att bevaka 
utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt för 
åtgärder inom områdena. Presidiet har utarbetat ett första program med 
aktiviteter som kan stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads 
kommun genom att bland annat inrätta fler med borgarråd, aktivt välkomna 
nyinflyttande och öka samverkan med den ide burna sektorn. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-05-08, med 
tillhörande bilaga. 

Yttrande Bo Wendt (BP) och Ingvar Bengtsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar avslag till punkten 3. 

Ingvar Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2019-06-19 20 av 30 

KF § 110 Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokratiutveckling i Båstads kommun, forts. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under 
kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till 
reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

2. Uppdrags beskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig 
beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen 
tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande 
styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas 
med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut 
i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan 
digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja 
åsikts bildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige 
senast den 18 december 2019. 

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av 
dialogmöten. 

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. 
Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemanget. 

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. 
Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för 
oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas 
kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemangen. 

Justerandes si aturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

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

Dnr: KS 001060/2018 - 901 

Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Till: Kommunfullmäktige 

Demokratiutveckling i Båstads kommun - förslag från kommunfullmäk
tiges presidium 

Förslag till bes.lut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrel
sen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 
2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska 
och verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

2. Uppdrags beskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott 
och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrät
tas ett fritids- och idrottsråd. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument 
för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och inne
hålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen 
ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras 
och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsikts bildningen. Utredningen 
ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019. 

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten. 

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges 
budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget. 

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 
2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram 
till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för 
att genomföra evenemangen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att bevaka utvecklingen av 
demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt för åtgärder inom områdena. Presidiet 
har utarbetat ett första program med aktiviteter som kan stärka den lokala demokratins ut
veckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna 
nyinflyttande och öka samverkan med den ide burna sektorn. 

Aktuellt 
Inom ramen för sitt demokratiuppdrag har kommunfullmäktiges presidium presenterat ett 
program för demokrati utveckling i kommunen. Övergripande handlar det om att bygga förtro
ende genom att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna, politiken och den 

190508\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\j 



2 (4) 

kommunala förvaltningen. Utvecklingen ska vara ekonomiskt och administrativt hållbar. Ne
dan presenteras en genomgång om hur presidiets förslag kan omsättas i praktiken, men det är 
av vikt att ta del av presidiets program för att förstå förslagens syfte. 

1. Inrättande av nya medborgarråd 
Kommunala råd, även kallat medborgarråd, inrättas vanligtvis för att skapa en dialog mellan 
kommunens förtroendevalda och föreningar inom olika områden. I demokratiutredningen Låt 
fler forma framtiden! (SOU 2016:5) framhålls bland annat att råden kan tillföra viktiga perspek
tiv i kommunens beslutsprocesser. 

I Båstads kommun har råd varit en del av organisationen sedan 1970-talet och består idag av 
tre stycken: Tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Råden möjliggör för att 
dela information och föra överläggningar, men även för att samråda i viktiga ärenden inför 
beslut. 

Det ansvarsområde och det arbete som ska utföras av råden regleras i deras respektive regle
mente, vilka ska fastställas i kommunfullmäktige. Det är av vikt att reglementets syfte och am
bitionsnivå ställs i relation till de ekonomiska och verksamhetsrelaterade resurser som avsätts 
till rådet. Om det saknas resurser kommer råden ej att kunna genomföras enligt syftet. 

1.1 Kulturråd 
Frågan om det politiska ansvaret för kulturfrågor har varit föremål för överläggning i kom
munfullmäktige under en längre period - främst genom demokratiberedningens initiativ inom 
området. 

Förslag Det är av vikt att ärendet kan slutbehandlas, och mot bakgrund av det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning med tillhö
rande reglemente för kulturrådet och konsekvensbeskrivningar för ekonomi och verksamhet
en. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 

1.2 Fritids- och idrottsråd 
Kommunfullmäktige har sedan 2015 i uppdrag att ta fram ett program för idrott och det rörliga 
friluftslivet. Det ska göras genom en tillfällig beredning som beräknas påbörja, och slutföra, sitt 
uppdrag hösten 2019. 

Förslag Kommunfullmäktige bör ej föregå den tillfälliga beredningens arbete med programmet, utan 
föreslås istället att besluta att inkludera frågeställningen om råd som en del av den uppdrags
beskrivning som ska lämnas. Beredningen får därmed möjlighet att föreslå för kommunfull
mäktige om det bör inrättas ett råd. 

1.3 Byarådslag 
Att inrätta ett medborgarråd under kommunfullmäktige är ej vanligt förekommande i Sveriges 
kommuner, men det finns inget formellt hinder för att inrätta det. I likhet med övriga råd är det 
av vikt att frågan får utredas. 

Förslag Mot bakgrund av det föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning med 
tillhörande styrdokument för hur byarådslaget kan genomföras, samt dess eventuella konse
kvenser för ekonomin och verksamheten. Utredningen ska samrådas med byaråden innan be
slut i kommunfullmäktige i oktober 2019. 

2 Dialogplattform 
Presidiets förslag att arbeta med E-demokrati, genom exempelvis en digital dialogplattform, är 
en komplicerad fråga som kräver utredningsarbete för att ta fram rätt metod för att uppnå 
syftet att stärka dialogen. I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden framkommer att 
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medborgarförslag har haft en begränsad effekt på det demokratiska samtalet och åsikts bild
ningen, så presidiets intention ligger i linje med demokratiutredningen. 

Förslag Det är av vikt att avgränsa uppdraget och därav föreslås att förvaltningen i nuläget får i 
uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan förändras för att skapa en större del
aktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska primärt fokusera på hur digital teknik 
kan användas men även beakta så att det inte understödjer utökat digitalt utanförskap. Utred
ningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast december 2019. 

3 Dialogmöten 
Presidiet vill enligt programmet skapa möten för att minska avståndet mellan politiken, 
förvaltningen och medborgarna. En metod som framhålls i det är att skapa dialogmöten där 
den politiska ledningen och förvaltningen träffar medborgarna. 

Förslag Att anordna dialogmöten ligger inom ramen för det uppdrag som nämnder och kommunsty
relse kan arbeta med idag, och därför föreslås inga aktiva åtgärder just nu. Kommunstyrelsens 
presidium får ta del av programmets ideer och sedan besluta om det är något man vill formali
sera till ett ärende och sedan bereda. 

3 Fullmäktigesammanträden 
Det ligger inom ramen för presidiets uppgift att skapa goda mötesformer. En plan finns 
utarbetad inom ramen för det ansvaret och kommer successivt att verkställas, varvid inga be
slut behöver fattas i frågan. 

4 Busstur för invånare "Se din kommun genom ett bussfönster" 
Båstads kommun har tidigare erbjudit uppskattade bussturer för intresserade invånare. Fokus 
för bussturerna har då varit kommunens utvecklingsområden, men även historia och kuriosa 
från bygden. 

Bedömningen är att en årlig busstur kan organiseras utan att det påverkar verksamheten nega
tivt. Baserat på tidigare bussturer bedöms kostnaden uppgå till 10 000 kronor. 

Förslag Busstur nyinflyttade anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäk
tiges ram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget. 

5 "Borgmästarkaffe" 
Kommunfullmäktiges presidium vill välkomna nya kommuninvånare två gånger om året 
genom att informera om kommunen och samtidigt bjuda på fika. Kommunen är van vid att ta 
emot besökare och informera om verksamheten, vilket gör att det kan utföras inom ramen för 
det ordinarie arbetet. Kostnaden bedöms till 10 000 kronor (5000 kronor per tillfälle). 

Förslag Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 
sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till man
datperiodens slut utökas kommunfullmäktiges ram med 10 000 kronor för att genomföra eve
nemangen. 

6 Biblioteken och demokratin 
Kommunens, och Sveriges, bibliotek är viktiga mötesplatser för invånare och har en väsentlig 
roll i den svenska demokratin. I bibliotekslagens andra paragraf framgår det att biblioteken 
syftar till att utveckla det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. 

Kommunfullmäktiges presidium vill att biblioteken är en aktiv aktörer när det gäller utveckling 
av den lokala demokratin. Projekten En bok, en kopp kaffe och en kanelbulle för 30 kr och inspi-
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rationsbokhyllor ska verka som inspiration till biblioteken men föreslås att ej vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige. 

Presidiet bör fortsättningsvis verka för att involvera biblioteken som en viktig aktör inom de
mokratiområdet. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet för vidarebefordran till berörda parter inom förvaltningen, kommunfullmäk
tiges och kommunstyrelsens presidium. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Demokrati utveckling i Båstads kommun - kommunfullmäktiges presidium 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Svar på motion - Ny förskola i Grevie 

Sida 

21 av 30 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige den 28 februari 
2018 om att planera för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. I 
motionen hänvisar Centerpartiet till att det på kort sikt saknades 
förskoleplatser i Grevie/Västra Karup. På lång sikt kommer det att behövas fler 
platser för tillkommande barn. Centerpartiet ger också förslag på platser där 
nya förskola kan byggas. 2018-12-19 togs beslut i Kommunfullmäktige om en 
Likvärdig förskole- och grundskolestruktur i Båstads kommun. I beslutet står 
följande vad gäller Backabyns förskola i Grevie: "Backabyns förskola har under 
hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilationen har blivit 
åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar 
och saknar hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. 
Förskolan har plats för 34 barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler 
som uppfyller tillgänglighets kraven kommer att behövas framöver." Visserligen 
är nuvarande förskola inte helt optimal, men har nyligen renoverats, vilket 
innebär att den kan användas ytterligare ett antal år. I nuläget föreligger inte 
behov av fler platser utifrån födelsetalen 2014-2018 och inte heller beräknas 
någon större utbyggnad i Grevie. Därför bedöms det inte vara aktuellt med en 
ny förskola i Grevie de närmsta åren. Vi följer befolkningsprognosen och 
utvecklingen i Grevie årligen för att bevaka tillväxten på orten. Förvaltningen 
kommer att aktualisera frågan när behov uppstår. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-05-14. 
Tjänsteskrivelse från biträdande skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, 
daterad 2019-05-06. 

Yttrande Uno Johansson (C) och Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar bifall till motionen. 

Mats Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

Reservation Uno Johansson (C) reserverar sig i förmån för sitt eget yrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: KS 000299 /2018-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion från Centerpartiet ang. Grevie förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige den 28 februari 2018 om att pla
nera för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. 

Bakgrund 
I motionen hänvisar Centerpartiet till att det på kort sikt saknades förskoleplatser i Gre
vie/Västra Karup. På lång sikt kommer det att behövas fler platser för tillkommande barn. 
Centerpartiet ger också förslag på platser där nya förskola kan byggas. 

Aktuellt 
2018-12-19 togs beslut i Kommunfullmäktige om en Likvärdig förskole- och grundskolestruk
tur i Båstads kommun. I beslutet står följande vad gäller Backabyns förskola i Grevie: 
"Backabyns förskola har under hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilat
ionen har blivit åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar 
och saknar hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. Förskolan har plats för 
34 barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller tillgänglighetskraven 
kommer att behövas framöver." 
Visserligen är nuvarande förskola inte helt optimal, men har nyligen renoverats, vilket innebär 
att den kan användas ytterligare ett antal år. I nuläget föreligger inte behov av fler platser uti
från födelsetalen 2014-2018 och inte heller beräknas någon större utbyggnad i Grevie. Därför 
bedöms det inte vara aktuellt med en ny förskola i Grevie de närmsta åren. 
Vi följer befolkningsprognosen och utvecklingen i Grevie årligen för att bevaka tillväxten på or
ten. Förvaltningen kommer att aktualisera frågan när behov uppstår. 
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KF § 112 Dnr KS 001064/2017 - 300 

Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

Beskrivning av ärendet 2017-10-09 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
möjliggöra gångförbindelser i Vistorp, Förslöv. Föreslaget gångstråk ger en bra 
förbindelselänk till den nya stationen och har förutsättningar för att bli ett 
populärt gångstråk. All mark där nya stigar ska anläggas ligger på kommunal 
mark. Befintliga stigar ligger delvis på privat mark. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Medel kan tillsättas i investerings budgeten för Ram Fritidsanläggningar, 
förslagsvis 2020 för att genomföra detta förslag. Kostnaden beräknas till 
250 000 kr för att uppföra ett gångstråk med ledmarkeringar och 
informationstavlor. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-25. 
Medborgarförslag, 2017-10-09. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få med 
förslaget i 2020 års investeringsbudget. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001064/2017 - 300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

1 (1) 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få med förslaget i 2020 
års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-10-09 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att möjliggöra 
gångförbindelser i Vistorp, Förslöv. Föreslaget gångstråk ger en bra förbindelselänk till den 
nya stationen och har förutsättningar för att bli ett populärt gångstråk. All mark där nya stigar 
ska anläggas ligger på kommunal mark. Befintliga stigar ligger delvis på privat mark. 

Medel kan tillsättas i investeringsbudgeten för Ram Fritidsanläggningar, förslagsvis 2020 för 
att genomföra detta förslag. Kostnaden beräknas till 250 000 kr för att uppföra ett gångstråk 
med ledmarkeringar och informationstavlor. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-09. 

Samråd har skett med : 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Teknik och service. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

190425\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 
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Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en 
hembygds park 

Beskrivning av ärendet 2018-09-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att den 
så kallade skjutbanefastigheten nyttjas till att skapa en hembygdspark. 
Förslagsställarens intentioner att satsa på de yngsta i kommunen är i linje med 
Båstads kommun som hela tiden strävar för att göra kommunen attraktiv för 
unga kommuninvånare. Dock är driften av en hembygdspark inte en del av 
kommunens kärnverksamhet. Som förslagsställaren skriver i 
medborgarförslaget så är Ängelholms hembygdspark ett bra exempel på hur 
unga kommuninvånare får ta del av natur och djur. Men denna hembygdspark 
drivs av Ängelholms Hembygdsförening och inte av Ängelholms kommun. Med 
denna bakgrund har Båstads kommun inga planer på att avsätta medel för att 
anlägga en hembygdspark och förvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 
Medborgarförslag, 2018-09-13. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

Il~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000856/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en hem
bygdspark 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
2018-09-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att den så kallade 
skjutbanefastigheten nyttjas till att skapa en hembygdspark. 

1 (1) 

Förslagsställarens intentioner att satsa på de yngsta i kommunen är i linje med Båstads kom
mun som hela tiden strävar för att göra kommunen attraktiv för unga kommuninvånare. Dock 
är driften av en hembygdspark inte en del av kommunens kärnverksamhet. Som förslagsställa
ren skriver i medborgarförslaget så är Ängelholms hembygdspark ett bra exempel på hur unga 
kommuninvånare får ta del av natur och djur. Men denna hembygdspark drivs av Ängelholms 
Hembygdsförening och inte av Ängelholms kommun. Med denna bakgrund har Båstads kom
mun inga planer på att avsätta medel för att anlägga en hembygdspark och förvaltningen före
slår att medborgarförslaget avslås. 

Kommunkontoret Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-09-13. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

190426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 
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Dnr KS 000065/2019 - 350 
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Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

Beskrivning av ärendet 2019-01-18 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
bidragsnivån ska vara likvärdig för kommunens olika vägföreningar. Det sker 
ett i nuläget ett översynsarbete med huvudmannaskapet avseende kommunens 
vägföreningar. Den 13 april 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott i 
uppdrag åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av ett kommunalt 
övertagande av anläggningar med enskilt huvudmannaskap i Båstads kommun 
(Dnr: KS000578/2018). Ärendet är omfattande och utredningen är pågående. 
Då medborgarförslaget tangerar det pågående ärendet föreslås att 
medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 
Medborgarförslag, 2019-01-18. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

1-l~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000065/2019 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-01-18 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att bidragsnivån ska 
vara likvärdig för kommunens olika vägföreningar. 

1 (1) 

Det sker ett i nuläget ett översynsarbete med huvudmannaskapet avseende kommunens väg
föreningar. Den 13 april 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag åt förvaltningen 
att utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt hu
vudmannaskap i Båstads kommun (Dnr: KS000578/2018). Ärendet är omfattande och utred
ningen är pågående. Då medborgarförslaget tangerar det pågående ärendet föreslås att med
borgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Kommunkontoret Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-18 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 

190426\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\j 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 25 av 30 

KF § 115 Dnr KS 000155/2019 - 350 

Svar på medborgarförslag-Ändring av busslinje 505 Torekov
Förslöv 

Beskrivning av ärendet 2019-02-20 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
busslinjen 505 från Torekov till Förslöv ändrar sin rutt. Då kommunen inte äger 
beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen inte 
besluta om ändringar av busslinje 505 mellan Torekov och Förslöv. 
Representanter från Båstads kommun kommer att träffa Skånetrafiken för 
dialogmöte för att bland annat diskutera ändring av befintlig busslinje. Då 
ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges beslutanderätt föreslås att 
medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-06-04. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson, daterad 2019-04-26. 
Medborgarförslag, 2019-02-20. . 

Yttrande Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Busslinje 505 är anslutningstrafik från Torekov till Förslövs järnvägsstation. 
Dialog kommer att ske med Skånetrafiken om det finns möjlighet att lägga om 
denna kuststräcka utan att förlora sitt syfte tidsmässigt och att inte förlora 
busslinjen från Torekov via Hov till Grevie .. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000155/2019 - 350 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag-Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-02-20 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att busslinjen 505 från 
Torekov till Förslöv ändrar sin rutt. 

Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen 
inte besluta om ändringar av busslinje 505 mellan Torekov och Förslöv. Däremot kan kommu
nen föra en dialog med Skånetrafiken och då bland annat arbeta för ändring av befintlig buss
linje eller utökad anropstrafik inom Båstads kommun. Då ärendet ej är inom ramen för kom
munfullmäktiges beslutanderätt föreslås att medborgarförslaget avskrivs från vidare behand
ling. 

Kommunkontoret Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-04-26. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

lzc____ 
190426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 
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KF § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000452/2019 - 903 

Val av ny revisor i stiftelsen Båstadtennis 

Sida 

26 av 30 

Beskrivning av ärendet Val av ny revisor i stiftelsen Båstadtennis ska förrättas gällande perioden 2019-
06-19 - 2022-12-31. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-06-05. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att Lena Lindqvist Kello (M) utses till ny revisor i 
stiftelsen Båstad tennis för perioden 2019-06-19 - 2022-12-31. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla Kerstin Gustafssons (M) yrkande. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lena Lindqvist Kello (M) utses som ny revisor i stiftelsen Båstadtennis för 
perioden 2019-06-19 - 2022-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 

KF § 117 Dnr KS 000425/2019 - 900 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av 
kommunens integrationsplan 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) har skickat in en fråga gällande kommunens 
integrationsplan till kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-17. 
Fråga från Håkan Mörnstad (BP), 2019-05-16. 

Sida 

27 av 30 

Yttrande Håkan Mörnstad (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein (M). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

11~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

DnrKS000471/2019-900 

Väckt motion - Uppdatering av fordons policy 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har skickat in en motion gällande att fordonspolicyn ska 
uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera 
fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 

Sida 

28 av 30 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Therese Zetterström, 2019-06-10. 
Motion från Miljöpartiet, 2019-06-10. 

Redovisning Motionen redovisas av Jonas Nilsson (MP). 

Yttrande Jonas Nilsson (MP) yttrar sig. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-19 

Dnr KS 000472/2019 -100 

Väckt motion - Ta fram en ny resepolicy 

Sida 

29 av 30 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har skickat in en motion gällande att ta fram en ny resepolicy som 
prioriterar klimatsmarta alternativ. I detta arbete föreslås att titta på den 
klimatväxlingsmodell Helsingborg har infört för kommunens resor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Therese Zetterström, 2019-06-10. 
Motion från Miljöpartiet, 2019-06-10. 

Redovisning Motionen redovisas av Jonas Nilsson (MP). 

Yttrande Jonas Nilsson (MP) yttrar sig. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-06-19 

KF § 120 DnrKS000497/2019-700 

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande -
Förändringar av lokal på Skogsliden 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande förändringar av lokal på 
Skogsliden till vård- och omsorgsnämndens ordförande UlfJiewertz (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-06-18. 
Fråga från Bo Wendt (BP), 2019-06-18. 

Yttrande Bo Wendt (BP) och Ulf Jiewertz (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

30 av 30 

Frågan får ställas och svar lämnas vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Jiewertz (M). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


