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Catharina Elofsson, kanslichef 

Adem Qerimaj (S) och Uno Johansson (C), ersättare Jonas Persson Follin (-) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 
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Från och med 2017-02-27 till och med 2017-03-21 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige2017-02-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

KF § 18 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 19 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 20 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärende 

KF§ 21 
Delgivningar 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

KF § 22 Dnr KS 000018/2017 - 900 
Beslutslogg 

KF § 23 Dnr KS 000059/2016 - 200 

Sida 

2 av 27 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av grönområde på 
platsen 

KF § 24 Dnr KS 000285/2015 - 600 
Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

KF § 25 Dnr KS 000585/2016 - 700 
Svar på motion - Anhörigverksamheten 

KF § 26 Dnr KS 000178/2016 - 350 
Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

KF § 27 Dnr KS 000060/2016 - 901 
Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

KF § 28 Dnr KS 001141/2016 - 700 
Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

KF § 29 Dnr KS 0017 4 7 /2012 - 500 
Omarbetad tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA 

KF § 30 Dnr KS 000065/2017 - 903 
Utbetalning av partistöd 2017 

KF § 31 Dnr KS 000129 /2017 - 903 
Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av vård- och omsorgsprogrammet 

KF § 32 Dnr KS 000130/2017 - 903 
Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av vård- och omsorgsprogrammet 

KF § 33 Dnr KS 000131/2017 - 903 
Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av vård- och omsorgsprogrammet 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

. f/l , 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

KF § 34 Dnr KS 000132/2017 - 903 
Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av vård- och omsorgsprogrammet 

KF § 35 Dnr KS 000125/2017 - 400 
Väckt motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 

KF § 36 Dnr KS 000127 /2017 - 500 

Sida 

3 av 27 

Väckt medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet Vistorp i Förslöv 
alternativt Bokesliden 

KF§37 DnrKS000147/2017-350 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utbyggnaden av cykelleder i kommunen 

KF § 38 Dnr KS 000164/2017 - 902 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Årets medarbetare 

KF § 39 Dnr KS 000171/2017 - 350 
Väckt motion - Trygg parkering vid de nya stations områdena 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 

. (), 
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KF § 18 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

DnrKS000014/2017-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4 av27 

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. 

Justering i februari äger rum vecka 9 på grund av lov och ledigheter vecka 8. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Adem Qerimaj (S) och Uno Johansson (C) som justeringspersoner. 

2. Utse Jonas Persson Follin (-)som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-02-27 klockan 16.00 på kommunkansliet. 

Utdra sbes rkande 



!fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 5 av 27 

KF§ 19 Dnr KSOOOOlS/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 att två nya ärenden tillkommit sedan utskicket - en 
interpellation och en väckt motion. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

- Nytt ärende: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Årets 
medarbetare. 

- Nytt ärende: Väckt motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 6 av27 

KF § 20 Dnr KS000016/2017 - 900 

lnformationsärende 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2017-02-15 föredrogs följande informationsärenden: 

Beslut 

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) informerade om demokratiberedningen. 
Sten Wahlgren informerade om kommunrevisionen. 
Marianne Mjöberg (BP) informerade om tillfällig beredning för folkhälsa . 
Camilla Nermark och Kristina Bell informerade om inriktningsdokument för 
Grevie. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 21 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

DnrKS000017/2017-900 

Sida 

7 av27 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

- Kvartalsrappport till IVO över ej verkställda beslut (vård- och 
omsorgsnämnden). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 
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KF§ 22 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000018/2017 - 900 

Sida 

8 av 27 

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. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 2 februari 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000059/2016 - 200 

Sida 

9 av27 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

Beskrivning av ärendet 2016?01 ?13 inkom Miljöpartiet med en motion angående 
lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensinstationen 
Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 32. 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05. 
Motion från Carina Ekwurtzel (MP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagd 
tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Sellden /Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059 /2016 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Sellden, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet 

Samråd har skett med: 

Tj än stes krive I se 
1 (2) 

Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av 

grönområde på platsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad. 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. "att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner" och vidare "att fas
tigheten förblir i kommunens ägo". Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och bil tvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. 1 sam
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedels bolag, bl a Statoil. Dåva
rande etableringschef för Statoil/Jet besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 

Vidare bör noteras att Tyrens AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 

Övervägande/framtid 
I motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett cafä, ett 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och ide som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 



2 (2) 

är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05. 

Båstad 2016-12-05 

Per Sellden 
T.f. exploateringsingenjör 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 



BÅSTADS KOMMUN 

Förslag till motion 

Miljöpartiet föreslår nu att man i god tid förbereder för att bensinstationen läggs ner. 
Det finns många skäl till det och vi vill formulera ett förslag till vad man kan göra på 
denna centrala tomt istället. 

Först skäl till att bensinstationen inte är lämplig på nu liggande plats: 

Verksamheten innebär miljömässig fara på olika sätt, explosiva och brandfarliga ämnen 
finns mycket nära bostäder på alla sidor. 

I Sverige strävar vi efter att förlägga stationerna utanför tätorten inte minst för att 
slippa tung trafik i centrum. 

Trafiken till macken utgör en fara för gående och cyklister då det är trångt med plats för 
tung trafik, släpvagnar etc i miljön runt omkring. 

Det finns plats och möjlighet på vårt nya stationsområde vid entre Båstad som passar för 
etablering av bensinstation. 

Båstad kommun bör värna miljön i det centrala "gamla" Båstad och utveckla platsen till 
något vackert och miljömässigt positivt. 

Miljöpartiet föreslår: 

Att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner. 

Att ett grönområde anläggs på platsen, 

Att låta någon intressent driva cafe', en samlingsplats som uppmuntrar möten 

Att fastigheten förblir i kommunens ägo. 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

Namn 

i~~q t~uv?J 
C 0i v i n A. c k w v y' \-L- d 

Namn 

Namn 

j!Q. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 10 av 27 

KF§ 24 Dnr KS000285/2015 - 600 

Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

Beskrivning av ärendet 2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en 
motion om att införa ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som 
engagerar sig för andra och för att främja integrationen i kommunen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Inge Sanden (SD), Ann Elofsson (M), Ebba Krumlinde 
(C), Katarina Toremalm (MP), Hans Grönkvist (BP) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 35. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10. 
Motion från Katarina Toremalm (MP) 
Regler för integrationspris i Båstads kommun. 

Yrkanden Inge Sanden (SD) och Hans Grönkvist (BP): Avslag till motionen. 

Propositionsordning 

Beslut 

Ann Elofsson (M), Ebba Krumlinde (C), Katarina Toremalm (MP) och Thomas 
Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Inge Sandens (SD) m.fl. avslagsyrkande och 
kommunstyrelsens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

Utdra sbes rkande 



l.RJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2017-01-10 
Handläggare: Filippa Swanstein 
Dnr: KS 000285/2015 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Miljöpartiet, integrationschef Filippa Swanstein, bildningschef Henrik Andersson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25 
Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun 

Samråd har skett med: 

Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en motion om att in
föra ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som engagerar sig för andra och för att 
främja integrationen i kommunen. 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs huruvida om ett integrat
ionspris ska införas i kommunen. Ärendet återremitterades och förvaltningen fick i uppdrag 
att utarbeta formerna för priset samt ta fram och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av. 

Bakgrund 
Båstads kommun har tagit emot flyktingar under många år. De flyktingströmmar som nått Sve
rige har också påverkat Båstad. Sedan 2006 har kommunen haft avtal med Migrationsverket 
om flyktingmottagande och från 2010 har kommunen också haft en överenskommelse om mot
tagande av ensamkommande barn. 

Aktuellt 
Miljöpartiet föreslår att ett integrationspris ska delas ut till företag, organisation, förvaltning, 
nätverk eller förening som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 
Kommunernas flyktingmottagande bygger inte längre på i huvudsak frivilliga avtal eller över
enskommelser. Årligen fastställs på nationell nivå hur stort respektive kommuns anvisnings
mottagande ska vara. 

Övervägande/framtid 
Att arbeta genomtänkt med integration av nyanlända är en av de stora utmaningarna för sam
hället under lång tid framöver. Offentlig verksamhet på alla nivåer kommer att behöva sam
verka med både civilsamhälle och näringsliv för att lösa komplexa frågor. Ett integrationspris 
kan lyfta fram goda exempel på detta. 
Det finns inga särskilda medel anslagna för ändamålet och priset bör i huvudsak ha symboliskt 
värde. 

I bifogat dokument benämnt "Regler för integrationspris i Båstads kommun" (bilaga 2) har 
förvaltningen tagit fram ett regelförslag kring instiftandet av ett integrationspris, som består 

170110\ fcl! talet l<an inte representeras i angivet formal \s 
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av; 1) en sammanfattning av formerna för integrationspriset 2) vilka kriterier som är kopplat 
till priset 3) vad priset kan bestå utav. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Anta dokumentet "Regler för integrationspris i Båstads kommun". 

Båstad 2017-01-10 

Filippa Swanstein 
Integrationschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

2017-01-10 

Regler för integrationspris i Båstads kommun 

Instiftandet av ett integrationspris 

1 (2) 

"Integration" 1 är i grunden någonting som inte enbart berör nyanlända, utan handlar om 
vilket samhälle en vill ha. "Integration" kan bytas ut mot ordet inkludering, för att tydlig
göra vad det handlar om. Det finns flera grupper som av olika skäl kan behöva olika extra 
stöd och resurser från samhället eller kommunen för att få sina behov tillgodosedda, vara 
aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktighet så som exempelvis långtidsarbets
lösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. Då "integration" eller inkludering, beaktas uti
från ett bredare perspektiv än endast som en fråga som rör nyanlända i den föreslagna 
integrationsplanen, bör integrationsbegreppet beaktas på samma sätt i fråga till detta 
pris. 

lnkludering eller integration är en fråga som rör hela samhället då det handlar om viktiga 
frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen förmåga och ka
pacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på bästa sätt 
och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en plats. Det är 
dessa ramar som utgör essensen för prisets andemening och vara. 

Sammanfattning av formerna för integrationspriset 
Ett integrationspris har som främsta syfte att; a) uppmärksamma goda krafter som på 
olika sätt arbetar för att främja gemenskap och delaktighet för olika målgrupper i kom
munen b) att visa på att Båstads kommun uppskattar positiva insatser som syftar till att 
skapa ett varmt och välkomnande Båstad c) utgöra en symbol för en insats som skapar 
delaktighet och gemenskap mellan människor. 
Målgruppen ska vara någon grupp som forskning och rapporter visar oftare befinner sig i 
ett "utanförskap" och har större svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och 
lång sikt. Det innebär att målgrupperna som ligger till grund för engagemanget kan vara 
olika. Det kan vara asylsökande, ensamkommande eller nyanlända. Men det kan också 
vara exempelvis funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa. Det är i första hand inte utfö
raren, som är intressant, utan utfallet och resultatet av insatsen, aktiviteten eller arbetet. 
Det innebär att "de goda krafterna" kan komma från olika håll exempelvis från förvalt
ning, näringslivet, föreningar, organisationer, nätverk eller privatpersoner. 

1 Integration är en process som handlar om att invånare (i en kommun exempelvis) bl.a. 
ska känna sig och/eller vara delaktig, känna tillit till sitt samhälle och sträva efter jämlik
het mellan befolkningsgrupper som identifieras genom klass, etnicitet eller andra fak
torer som kan ligga till grund för social samhörighet (Scaramuzzino, (2013) I statens 
tjänst - så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och förväntningar, Sek
tor3). 

r 
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Priset är ett vandringspris, som delas ut en gång per år till den kraft som för året gjort 
den insats som juryn beslutat haft störst inverkan i arbetet för att främja integrationen i 
kommunen. 

Allmänheten eller vem som helst kan nominera sin kandidat till priset via en nomine
rings blankett som finns tillgänglig på kommunens hemsida. När nomineringsperioden är 
avslutad så fattar juryn beslut om pristagare. Juryn består av ledamöterna i kommunsty
relsens arbetsutskott. 

Kriterier kopplat till priset 
Integrationspriset har som övergripande syfte att uppmärksamma goda krafter som ar
betar för inkludering i Båstads kommun. För att vara en kandidat till integrationspriset 
ska följande kriterier vara uppfyllda: a) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha genomförts i 
Båstads kommun b) insatsen/ aktiviteten/arbetet ska ha gjort en positiv skillnad i varda
gen, vid ett särskilt tillfälle eller mer långsiktigt för en minoritetsmålgrupp som bor i 
kommunen c) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha bidragit till att skapa ett mer inklude
rande Båstad. 

Innehållet av priset 
Priset kan till sin grund bestå av några delar, så som: ett diplom, en blomsterbukett och 
ett uppmärksammande på hemsida, press mm. Utöver kan priset innehålla ytterligare 
delar som kan kombineras ihop eller väljas enskilt efter beslut: 

1) En "vandringspokaljkonstverk" som någon lokal konstnär designat 
a. Verket vandrar sedan mellan pristagarna 

2) En middag tillsammans med juryn på lokal restaurang 
a. Ny kunskap, erfarenhet och perspektiv frodas ofta över en bit mat 

3) Pristagaren får 5 000 kr att donera till en ideell förening i kommunen 
a. Som arbetar med att skapa delaktighet och gemenskap 

4) Pristagaren, alternativt representant från pristagaren, får komma med input när 
juryn beslutar om kommande års pristagare 

a. För att öka inflytandet, perspektiven och delaktigheten kring priset 



Motion från MP Båstad I Bjäre 2015-02-25 

BASTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -02- 2 5 
_ Dnr.l.Lf...?;.r..f / . 
V ··72~• '6:' o ..................... .(.;. - 'oo . .. .... . 

Båstad kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn och inom ko1t öppnar en flykting
förläggning i kommunen. Båstad har även under senaste året fler och fler EU -emigranter 
Dessa människor lämnar svåra förhållanden för att söka hjälp och har förhoppningar om 
ett bättre liv i vårt land och vår kommun. 
Alla behöver engagera sig för att se möjligheter och hitta bästa tänkbara lösningar. Därför vill 
miljöpaitiet Båstad /Bjäre att kommunen främjar arbete för ökad integration genom 

Att Båstad kommun inför ett integrations pris. 
Priset ska kunna delas ut till företag, organisation , föivaltning, nätverk, eller föreningai· 
som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 

Katarina Toremalm 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000585/2016 - 700 

Svar på motion - Anhörigverksamheten 

Sida 

11av27 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I 
Budget 2016 togs 1 750 tkr från anhörigverksamheten och socialt innehåll och 
Moderaterna frågar om det är rimligt utifrån socialtjänstlagen att Båstads 
kommun inte ska fullfölj a socialtjänstlagen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Kerstin Gustafsson (M), Bo Wendt (BP), Thomas 
Andersson (L) , Uno Johansson (C) och Eddie Grankvist (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 40. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-12 -12, § 119, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Kerstin Gustafsson (M). 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M), Bo Wendt (BP) och Thomas Andersson (L): Bifall till 
motionen. 

Frånvaro: Ann Elofsson (M) är ej närvarande under beslutet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls .. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2016-12-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000099/2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Kerstin Gustafsson 
Christer de la Motte 
Mona Källbäck 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion "Anhörigverksamhet" 

Tjänsteskrivelse 

Svar på motion "Anhörigverksamhet" 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen utreder hur 
Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I budget 2016 togs 1 750 tkr 
från anhörigverksamheten och socialt innehåll och Moderaterna frågar om det är rimligt 
utifrån Socialtjänstlagen att Båstads kommun inte ska följa Socialtjänstlagen. Se bilaga. 

Aktuellt 
Socialtjänstlagen reglerar frågan kring anhörigverksamhet i 5 kap 10 § Personer som vårdar 
eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen. 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549). 
Dock är det så att även om stödet regleras som en skyldighet för socialnämnden kan den när
stående aldrig grunda en rättighet att få stöd direkt enligt 5 kap 10 § SoL. Sådan rätt kan dock 
den närstående ha enligt 4 kap. 1 § SoL, om ett behov av bistånd föreligger och om behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Den närstående kan alltid söka bistånd. 
Biståndsbedömning ska alltid ske utifrån närståendes behov. Biståndet ska tillförsäkra den 
närstående en skälig levnadsnivå och utformas så att den stärker hans eller hennes möjligheter 
att leva ett självständigt liv. 

Vård och omsorg kommer att genomlysa verksamheten som en del i att få en budget i balans 
och där kommer även anhörigverksamheten genomlysas. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 



Motion /1 Anhörigverksam het". 

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10§ socialtjänstlagen SOL, med 

innebörden "socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder". 

I socialstyrelsens vägledningsskrift påtalas bl.a. vikten att varje kommun måste informera 

invånarna om möjligheten att man som anhörig kan få stöd enligt socialtjänstlagen . Vidare 

står det att det är viktigt att följa upp och analysera anhörigas situation om hur anhöriga 

upplever sin situation och hur kommunens stöd motsvarar anhörigas behov av stöd. 

Syftet med stödet till anhöriga är främst att minska de anhörigas fysiska och psykiska 

belastning. Utbildning, avlösning och möjlighet att träffa andra i samma situation är också 

viktigt. Något som bryter vardagsmönstret, ger vila, stimulans och omväxling är ovärderligt 

för anhörigvårdarna. 

Fullmäktige i Båstads kommun har enhälligt antagit ett långsiktigt program för Vård- och 

omsorg 2013-2020. Därefter har kommunstyrelsen tagit fram en handlingsplan som årligen 

ska revideras i samband med budget. 

I Vård- och omsorgsprogrammet framgår det bl.a. i inriktningsmålen att "Inom ramen för det 

förebyggande hälsoarbetet arbeta aktivt med utveckling av stöd till närstående utifrån lagar 

och förordningar. Samt att se närstående som en viktig resurs och samarbetspartner och 

också utforma stödet utifrån dennes behov". 

I majoritetens "Budget 2016" har all ekonomiskt stöd, motsvarande 1 750 tkr, tagits bort 

från anhörigverksamheten och frågan är om det är rimligt utifrån SOL att Båstads kommun 

inte ska följa socialtjänstlagen. I budgeten finns det en reserv på 870 tkr vilka omedelbart 

bör aktiveras för att enligt lag stödja Båstads kommuns anhörigverksam het. 

Yrkar därför 

Att en utredning görs för att tydliggöra hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav 

och intentioner samt konsekvenser utifrån noll budget och halverad budget till 870 tkr. Av 

konsekvensbeskrivningen ska det även framgå om kostnader som 2015 budgeterats inom 

anhörigstöd har omfördelats till annan verksamhet inom ex. biståndsbedömning. 

/ 

För moderaterna, l<erstin ~ystafsson /" Mona Britt l<ällbäck 

Christer de la Matte / __ J . _ 

Gruppledare ( ( J2. ( {~'-----

~ Q. /_,, 

MUN 



IJIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KSOOOl 78/2016 - 350 

Svar på motion - Försköna entreerna till Bjäre 

Sida 

12 av 27 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres 
entreer. Motionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet 
samt reklamskyltar längs vägarna. Båstads kommun är inte huvudman för gator 
och mark i de områden som utgör "entreerna" till Bjäre varför förvaltningen 
föreslår att motionen inte ska bifallas. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Johan Olsson Swanstein 
(M) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 33. 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-29. 
Motion från Ingela Stefansson (S). 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP): Bifall till motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000178/2016 - 350 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, bilaga 1 

Samråd har skett med: 
Bygglovsavdelningen 

Motion - Försköna entreerna till Bjäre 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres entreer. Mot
ionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet samt reklamskyltar längs vägar
na. Båstads kommun är inte huvudman för gator och mark i de områden som utgör "entreerna" 
till Bjäre varför förvaltningen föreslår att motionen inte ska bifallas. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres entreer, se bi
laga. Motionen lyfter upp vikten av att det första intrycket besökare och allmänhet får när de 
besöker en plats är betydande. Motionen fokuserar på två områden i första hand, dels gäller 
det rondellerna och dels gäller det skyltar som står längs vägarna. I motionen yrkar socialde
mokraterna på fyra punkter för att "ta ett helhetsgrepp om frågan". Ärendet som motionen be
rör är inte något nytt ärende för förvaltningen. Förvaltningens uppfattning men även syn
punkter ifrån näringsliv och allmänhet bekräftar motionsställarens uppfattning och avsikt. 
Motionen kan delas upp i två delar. Den ena delen handlar det om att aktivt försköna entreerna 
genom exempelvis blommor och planteringar eller belysning och "konstverk" i rondeller och 
eller längs med vägarna. Den andra delen handlar om att "komma åt och städa upp" i den flora 
av, egenhändigt tillverkade reklamskyltar av skiftande kvalitet, som misspryder vägarna in i 
Båstads kommun. Beträffande den eller de informationsskyltar om Båstads kommun som 
nämns i motionen så är de borttagna sedan våren 2016. 

Aktuellt 
Formellt sett har Båstads kommun endast i ringa omfattning en reell möjlighet att besluta eller 
vidta åtgärder i syfte att tillmötesgå motionsställarens önskemål. Trafikverket är väghållare 
och huvudman för landsvägarna och rondellerna, därmed också den myndighet som beslutar 
om eventuella åtgärder inom vägområdet. Båstads kommun har för några platser med Trafik
verkets godkännande gjort vissa förskönande insatser under förutsättningar att Båstads kom
mun tar på sig det fulla skötselansvaret. Trafikverket ställer stora krav (kostsamma) på säker
het vid arbete inom vägområdet som de är väghållare för. Marken som är aktuell för ärendet 
har privata ägare eller om de ligger i/nära tätorterna (Östra Karup och Förslöv) enskilt hu
vudmannaskap. Avser motionsställaren rondellen söder om Förslöv så är den lokaliserad i 
Ängelholms kommun. 

161229\fol! talet kan inte representeras i angivet form at. \sg 



2 (2) 

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om tillstånd för skyltar på landsbygden (utanför 
detaljplanelagt område). Inom detaljplanelagda områden är det Båstads kommuns samhälls
byggnadskontor som beslutar om tillstånd utifrån gällande detaljplan. Samhällsbyggnadskon
toret i kommunen är dock tillsynsmyndighet för skyltar utanför detaljplanelagda områden. 

Övervägande/framtid 
Då Båstads kommun formellt sett, till största delen, inte har ansvar och skötseluppdrag för 
aktuella insatser och områden är förvaltningens inställning att motionen ska avslås. I den mån 
Båstads kommun ska agera är det genom att göra tillsyn om det inkommer anmälningar om 
skyltar utan tillstånd. Eftersom förvaltningen till stora delar inte har något formellt ansvar av
sätts idag inga resurser för ändamålen. Det som sker idag och som fortsättningsvis kommer att 
ske är att förvaltningen kommer att samråda med Länsstyrelsen, Trafikverket och de som har 
enskilt huvudmannaskap för vägar och grönområden när det är påkallat. 

Motionsställaren yrkar i fyra punkter att: 
1. En arbetsgrupp bildas som kartlägger vad som behöver åtgärdas. 
2. En plan på åtgärder tas fram 
3. Undersöka möjligheten att söka externa medel för försköning 
4. Avsätta medel i vår egen budget 

Om den politiska viljan är att motionen ska bifallas förutsätter det beslut om att Båstads kom
mun ska prioritera områden/uppgifter som ligger utanför kommunens egentliga ansvarsom
råden samt beslut enligt punkten fyra - att avsätta medel i vår budget. För att komma till rätta 
med "skyltproblematiken" krävs ett omfattande administrativt arbete (inventering, avstäm
ning med Länsstyrelsen, beslutsfattande, tillskriva markägare och företag samt uppföljning) . 
Arbetsuppgifter som det idag saknas personella resurser för att utföra. Att aktivt arbeta med 
förskönande insatser i vägområdena (blommor, planteringar, etc.) medför förutom investe
ringsmedel även medel för relativt höga skötselkostnader (Trafikverket ställer bland annat 
krav på trafikanordningsplaner och "tunga skydd" för arbete inom vägområdet). 

Punkterna ett och två följer som en naturlig del vid ett bifall till motionen. Punkten tre är ett 
sätt att finna finansiering för eventuella åtgärder som förvaltningen bör titta på. 

Förvaltningen instämmer i motionsställaren synpunkt om att det är viktigt med trevliga en
treer till Bjäre. Trots detta föreslås motionen avslås i sin helhet då arbetsuppgifterna och an
svaret inte ryms inom kommunens kärnverksamhet. Förvaltningen kommer dock fortsätt
ningsvis lyfta upp frågorna i dialogen med Trafikverket, Länsstyrelsen och enskilda huvudmän. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås i sin helhet. 

Båstad 2016-12-29 

Sven-Inge Granlund 
Avdelningschef 
Teknik och service 



BÅSTADS l<OMMUl\I 
1<ommun 3iyre lsen 

2016.01 .26 

Motion 

Försköna entreerna till Bjäre 

Det första intrycket av en plats är mycket viktigt. När man kommer från E6. an och kör in i vår 
kommun både norrifrån och söderifrån, är det mycket som behöver bli bättre/vackrare. 

Rondellerna på norrsidan ger ett tråkigt intryck. lnformationstavlan om Båstads kommun är sliten. 
Det finns en hel del skyltar i vägkanterna som ger ett stökigt intryck. 

En arbetsgrupp bör bildas för att ta ett helhetsgrepp om frågan. 

Vi yrkar: 

1. En arbetsgrupp bildas som kartlägger vad som behöver åtgärdas. 
2. En plan på åtgärder tas fram 
3. Undersök möjligheten att söka externa medel för försköning 
4. Avsätt medel i vår egen budget. 

För Socialdemokraterna: 

/11+jt -lft ~---
lngela9Stefansson. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 13 av 27 

KF§ 27 Dnr KS000060/2016 - 901 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt 
följande motion: 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att 
jämföra med verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, 
struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun 
utvärderas, i alla sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som 
redovisas. Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a 
erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en 
naturlig del av förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma 
sätt när taxor eller avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör 
grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man 
budgeterar och tar fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att 
jämföra kostnad och utfall med föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan 
inte vara tillräcklig framöver när varje verksamhet med tillhörande resurser 
kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade 
verksamheten ovan bör naturligtvis också ställas på kommunens helägda 
bostadsbolag. Enbart det faktum att Båstadhem har en hyresnivå som ligger 
bland de högsta, av de allmännyttiga bostads bolagen i landet, utanför 
Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Under ärendet yttrar sig Katarina Toremalm (MP), Bo Wendt (BP), Göran 
Brauer (M) och Thomas Andersson (L). 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 42. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-08. 
Motion från Hans Ekwurtzel (MP). 

Fortsätter på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

2017-02-15 14 av 27 

KF § 27 Dnr KS000060/2016 - 901 

Forts. Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i 
Båstads kommun 

Katarina Toremalm (MP): Bifall till motionen. 

Bo Wendt (BP) och Thomas Andersson (L): Avslag till motionen (bifall till 
kommunstyrelsen). 

Ordförande ställer proposition på Katarina Toremalms (MP) yrkande om att 
bifalla motionen och kommunstyrelsens förslag om avslag. Efter framställd 
proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag om att avslå 
motionen har bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagd 
tjänsteskrivelse daterad 2017-01-08. 

Utdra sbes rkande 



[H.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2017-01-08 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000060/2016 - 901 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpariet, ledningsstrateg Patrik Johansson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14 

Samråd har skett med: 
Kommunchef 

Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt följande 
motion: 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 
verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 

sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 
Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a erfarenheten att 
skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 
förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 
avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 
fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 
föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 
verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

1 (2) 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostads bolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i 
landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

Aktuellt 
En kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning är en av grundstenarna i Båstads kommun 
styrmodell. Utvärdering av resultat görs i resultatstyrningsarbetet, budgetprocessen samt i 



2 (2) 

förvaltningens verksamhetsutveckling. Som underlag används SKL:s jämförelser via Ko lada 
(Kommuners och landstingsdatabasen) samt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) Med dessa 
verktyg tillhandahålls över 3000 jämförande nyckaletal tillgängliga för både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda. I Kolada finns färdiga övergripande jämförelser som är lätta att ta 
del av. I budgetprocessen gör förvaltningen, med dessa nyckeltal som grund, fördjupade 
analyser som ställs mot de av kommunfullmäktige beslutade målen. Förvaltningen använder 
till yttermera visso dessa underlag i den kontinuerliga verksamhets- och individuella 
medarbetarutvecklingen. 

I Båstads kommuns styrmodell, som utgår från resultatskapandet och baseras på kommunens 
mål, är det enkelt att följa uppdraget från visionen till den enskilde medarbetaren. Det krävs en 
tydlighet i prioritering från både politik och från förvaltningsledning samt inte minst en god 
förståelse över ansvars/rollfördelning och det övergripande syftet, att skapa 
mervärdes bringande aktiviteter för medborgarna. 

Det går alltid att analysera mera, men med bakgrund av Båstads kommuns storlek och 
ekonomiska förutsättningar samt uppdraget att skapa god ekonomisk hushållning, har 
styrmodellen fått agera ramverk. Analyser som har genomförts har gett för handen att mera 
analyser tjänar sitt syfte först sedan en ytterligare stringens i styrningen gör sig påmind. Att 
följa beslut och att alla nivåer, såväl politik som förvaltning, agerar gemensamt i förtroendefullt 
samarbete, skapar långt större effekter för både ekonomi såväl som för den enskilde 
medborgaren; än vad ytterligare analyser ger för handen. Båstads kommun behöver agera och 
exekvera insatser som tidigare analyser pekat på först, innan ytterliga resurser läggs på fler 
jämförelser. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
08. 

Båstad 2017-01-08 

Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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Det är inte synd om oss som bor på Bjärehalvön. Vi bor på en fantastisk plats. I dagarna har vi 

dessutom invigt en järnvägstunnel och 2 järnvägsstationer. På "köpet" har vi fått möjlighet att 

etablera en helt ny stadsdel för såväl bostäder som verksamheter. 

Men även Båstads Kommun står naturligtvis inför utmaningar och vi vet att det kommunala 

uppdraget kommer att kräva ökande resurser framöver. 

Exempelvis vet vi att ... 

-Gruppen äldre människor i Sverige ökar kraftigt. De äldre {65+) svarar, redan idag, för 25 % av den 

totala hälso- sjuk och omsorgskostnaden. Eftersom vi i Båstad har Skånes näst äldsta befolkning blir 

den ekonomiska konsekvensen, med en allt äldre befolkning, stor för vår kommun. 

-Vi går mot ett ökat teknikstöd inom hälso- sjuk och omsorg. Kan vi dra nytta av den nya tekniken för 

att effektivisera verksamheten eller kommer den nya tekniken att medföra ett ännu större 

resursbehov? 

-Ständigt uppkopplade människor kommer att ställa nya krav på samhället. Detta får stor betydelse, 

inte minst inom skolan. Beslutet om Båstads nya skolstruktur måste ta stor hänsyn till all den nya 

teknik som nu vinner terräng på kort tid. 

-Vi ser också tydligt att samspelet mellan privat och offentlig sektor kommer att öka. Här måste 

kommunerna öka sin beställarkompetens men också öka kunskapen om motpartens beslutskultur. 

-Ett av fullmäktiges 3 verksamhetsmål är att Båstads Kommun skall ha en ekonomi i balans. Vi vet att 

driftbudgeten år 2015 ser ut att bli ett "nollsummespel". 

Vi vet också att åren 2016 och 2017 ekonomiskt ser mycket besvärliga ut. Detta mot bakgrunden att 

Båstad har en kommunalskatt som ligger högre än ett 10-tal andra kommuner i länet, trots att vår 

skattekraft är god och ligger topp 10 i landet. 

Sammantaget menar vi att det finns ett stort behov av att utvärdera vår tjänsteproduktion i Båstad 

Kommun. Det finns däremot inget underlag eller kunskap för att påstå att vi är ineffektiva eller att vi 

skall höja eller sänka skatten. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förfogar över ett omfattande statistikmaterial som vi 

framöver bör använda oss av. 

Mot bakgrund av ovanstående och den mycket stora förändringshastigheten i det Svenska samhället, 

kommer det framöver bli betydligt svårare att agera i såväl politikerrollen som i tjänstemannarollen. 

Inte minst behöver lekmannarollen få ett kunskapsstöd för att lättare kunna värdera verksamheterna 

i sina delar. Men naturligtvis också för att få en bättre känsla för helheten och därmed få ett bättre 

underlag för att avsätta resurser till angelägna prioriteringar. 



Vi vill lägga följande motion: 

1. Förvaltningen skall Identifiera 5-10 Svenska l<ommuner som är relevanta att jämföra med 
verksamheterna Båstads l<ommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos Sl<L skall Båstad l<ommun utvärderas, i alla 
sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 
Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. 

SKL har bl.a erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 
förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 
avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 
fram l<ostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 
föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan Inte vara tillräcklig framöver när varje 
verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostadsbolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga 
bostadsbolagen i landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

2015-12-14 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

Sida 

15 av 27 

Beskrivning av ärendet Den 14 november 2012 beslutade kommunstyrelsen att lägga ut Åslidens vård
och omsorgsboende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan för 
Båstads kommun. Utifrån den upphandling som gjordes ansågs Aleris vara den 
utförare som uppfyllde de krav bäst som var uppsatta av Båstads kommun. I 
förfrågningsunderlaget fanns inga krav på köptrohet till Båstads kommun egen 
kostproduktion. Avtalstiden påbörjades den loktober2014 och den 30 
september 2017 har det gått tre år av avtalstiden. Enligt avtalet ska utföraren 
ha besked minst sex månader innan avtalet löper ut huruvida en förlängning är 
aktuell. 

Ärendegång Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till vård- och 
omsorgsnämnden 2016-12-14, § 243, för att utreda måltidsfrågan på Åsliden, 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 (KF § 114) : 
Mål tidsutredning för Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om 
förlängning av avtal eller ny upphandling. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP), Johan Olsson Swanstein (M), 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M), 
Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 41. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 3, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förlänga avtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock 
längst till 2020-09-30. 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 28 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2017-02-15 

Dnr KS001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

Sida 

15 av 27 

Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 
vård- och omsorgs boende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan för 
Båstads kommun gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som 
ansågs bäst uppfylla de krav som var uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden 
påbörjades från den 1 oktober 2014 och löper till den 1 februari 2015 på grund 
av att en överprövning gjordes på upphandlingen. Den 30 september 2017 har 
det gått tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utförare han besked minst 
sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Ärendegång Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till vård- och 
omsorgsnämnden 2016-12-14, § 243, för att utreda måltidsfrågan på Åsliden, 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 (KF § 114): 
Måltidsutredning för Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om 
förlängning av avtal eller ny upphandling. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP), Johan Olsson Swanstein (M), 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP), Kerstin .Gustafsson (M), 
Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 41. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 3, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från förvaltningen. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förlänga avtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock 
längst till 2020-09-30. 

Utdra sbes rkande 



rJl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-01-17 

Handläggare: Emma Pihl 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 001141/2016-700, VN 000130/2016-700 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

2012-11-14 beslutade kommunstyrelsen att lägga ut Åslidens vård- och omsorgsboende på 
entreprenad enligt konkorrensutsättningsplan för Båstads kommun. Utifrån den upphandling 
som gjordes ansågs Aleris vara den utförare som uppfyllde de krav bäst som var uppsatta av 
Båstads kommun. I förfrågningsunderlaget fanns inga krav på köptrohet till Båstads kommun 
egen kostproduktion. Avtalstiden påbörjades 2014-10-01 och 2017-09-30 har det gått tre år av 
avtalstiden och enligt avtalet ska utföraren ha besked minst sex månader innan avtalet löper ut 
huruvida en förlängning är aktuell. 

Aktuellt 
Ärendet har återremitterats till vård- och omsorgsnämnden från kommunfullmäktige för att 
utreda måltidsfrågan på Åsliden, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 
(KF § 114), Måltidsutredning för Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om 
förlängning av avtal eller ny upphandling. 

Övervägande/framtid 
I måltidsutredningen för Båstads kommun beskrivs den omorganisation som senare skedde 
med målet att samla kostproduktionen under en kostchef. Denna kostutredning var färdig
ställd innan förfrågningsunderlag gick ut och slutligen avtal tecknades. I förfrågningsunder
laget kravställdes trots det inte om köp trohet till Båstads kommun avseende kostförsörj
ningen. 

Det är inte förenligt med Lagen om Offentlig Upphandling att göra betydande förändringar i 
upphandlingen under pågående avtalsperiod eller dess förlängning. 

Vård- och omsorgsnämnden står därmed fast vid sitt tidigare beslut att föreslå kommun
fullmäktige att förlänga avtalet med Aleris avseende Åsliden. 

JlQ ~ 



2 (2) 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Att stå fast vid sitt tidigare beslut 2016-11-14 att föreslå kommunfullmäktige att 
förlänga avtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst 
till 2020-09-30. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 16 av 27 

KF§ 29 DnrKS001747/2012-500 

Omarbetad tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar 
VA 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har reagerat på att beslutad tid- och handlingsplan gällande 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 ska en ny tid- och 
handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu tagits fram genom ett 
samarbete mellan förvaltningen och NSV A. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Kerstin Gustafsson (M), Bo Wendt (BP), Thomas 
Andersson (L) och Hans Grönkvist (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 38. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-03. 
Uppdaterad landsbygdsstrategi. 
Kostnads kalkyl. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Ändringsyrkande att anta den uppdaterade 
landsbygdsstrategin med undantag för Ängalag där vi anser att de enskilda 
avloppen först skall inventeras för att erhålla ett bättre beslutsunderlag. 
Ytterligare exploatering eller nybyggnation är ej aktuellt i Ängalag. 

Propositionsordning 

Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) ändringsyrkande och 
kommunstyrelsens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Fortsätter på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-02-15 

KF§ 29 Dnr KS001747 /2012 - 500 

Forts. omarbetad tid- och handlingsplan för 
landsbygdsinvesteringar VA 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) förslag röstar NEJ. 

17 av 27 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 16 Nej röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin med tillägget att avseende 
området kallat Margretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att skicka den uppdaterade Iandsbyggsstrategin 
med ovanstående tillägg till länsstyrelsen för godkännande. 

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna lämnar protokollsanteckning 
(bilaga 1). 

Utdra sbes rkande 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001747 /2012 - 500 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Teknik- och service, samhällsbyggnad, NSVA, länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl 

Samråd har skett med: 

Uppdaterad Landsbygdsstrategi för utbyggnad av VA på landsbygden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Länsstyrelsen har reagerat på att beslutat tid- och handlingsplan gällande utbyggnad av kom
munalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbets
utskott 2016-05-25 ska en ny tid- och handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu 
tagits fram genom ett samarbete mellan förvaltningen och NSV A. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet 2012-11-14 att anta en strategi för utbyggnad 
av vatten och avlopp på landsbygden. 2014-01-15 antog kommunstyrelsen en tid- och hand
lingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden efter en begäran från länsstyrelsen. Kommun
styrelsens arbetsutskott har på sammanträdet 2016-05-25 beslutat om att förvaltningen ska 
göra en översyn av landsbygdsstrategin. Länsstyrelsen har under hösten 2016 reagerat på att 
den beslutade tid- och handlingsplanen inte följs . Kommunen har begärt hos länsstyrelsen att 
strategin ska få omarbetas vilket länsstyrelsen accepterat med villkoret att en ny omarbetad 
handlingsplan ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2017. För att klara denna 
tidsplan krävs beslut i kommunfullmäktige den 15/2 2017. 

Aktuellt 
En ny omarbetad plan har nu tagits fram. Mer fokus har denna gång lagts på de ekonomiska 
faktorerna, men även på tekniksidan där det har det hänt en del sedan första planen besluta
des. Detta gör att det kan vara motiverat att fastighetsägare, även i samlad bebyggelse, med 
underkända avlopp får bygga egna avloppslösningar, där det visar sig att kostnaderna för att 
bygga ut kommunalt VA är omotiverat höga. Värt att nämna är att fastighetsägare i en del av de 
utpekade områdena har kommit in med förfrågan till NSV A om att få gå ihop och bygga egna 
gemensamhetsanläggningar och ansluta dessa till kommunens VA system. 

Övervägande/framtid 
Kalkylerna som tagits fram är väldigt översiktiga och baseras på antaganden. Således kan kost
naderna slå åt båda hållen, det vill säga att det kan bli antingen billigare eller dyrare att bygga 
ut områdena. Det kan konstateras att generellt är det kostsamt för kommunen att bygga ut 
kommunalt VA på landsbygden och inga av projekten täcks av den ordinarie anläggningsavgif
ten, kostnaderna får jämföras mot miljönyttan. Eventuellt kan det vara aktuellt med att ta ut en 
särtaxa. Mer om särtaxa finns att läsa i strategin. 

!;( JIO I 170110\fel! talet lrn n inte representeras I angivet form at. \s 



2 (2) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i uppdrag att skicka 
denna till länsstyrelsen för godkännande. 

Båstad 2017-01-03 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

dfJ!) 



Protokollsanteckning 

Uppdaterad Landsbygdsstrategi för utbyggnad av VA på landsbyggden. 

Denna uppdaterade Landsbygdsstrategi tar fokus på de ekonomiska och tekniska faktorerna . 

Inom den tekniska utvecklingen finns ett antal alternativa lösningar som är intressanta. 

De ekonomiska faktorerna är viktiga men bör inte viktas högre än de lagkrav som finns för 

miljö och hälsa. Det är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv att omgående minimera utsläpp av 

hälsoskadliga fraktioner. I nuvarande landsbygdsstrategi pekar Länsstyrelsen ut prioriterade 

områden som är angelägna att byggas ut med kommunalt VA. Vi ser det som viktigt att 

känsliga områden ur miljösynpunkt fortsatt är prioriterade somt.ex. områden som ligger i 

nära anslutning till Natura- 2000 områden och vattendrag. 

Moderaterna, Centern och Liberalerna i Båstad 

2017-02-01 

Kerstin Gustafsson (M) 

-- ~7 / /-.,., ~ q~ 

Thomas An e son (L) 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000065/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2017 

Sida 

18 av 27 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§kommunallagen. Där 
framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-01, § 45. 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-20. 
Regler för partistöd 2014-05-21. 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 

Moderaterna 10.000 kr 8 

Centern 10.000 kr 5 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5 

sverigedemokraterna 10.000 kr 5 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

TOTALT 2017 

10.000 kr 3 

10.000 kr 2 

41 

6.100 kr 89.300 kr 

6.100 kr 58.800 kr 

6.100 kr 40.500 kr 

6.100 kr 40.500 kr 

6.100 kr 40.500 kr 

6.100 kr 28.300 kr 

6.100 kr 22.200 kr 

320.100 kr 

Utdra sbes rkande 



ral BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-01-20 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000065/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2017 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Partistöd 2017 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat 

1 (2) 

TOTALT 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 
TOTALT 2017 41 320100 kr 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§kommunallagen. Där framgår det att 
kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, 
men att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog 2014-05-21, § 72, regler för partistöd. I reglerna 
framgår det att fullmäktige årligen i januari månad ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 

Varje parti representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. Därutöver 
erhåller partierna 6 100 kronor /ledamot i fullmäktige (beslut i kommunfullmäktige 
2014-05-21 § 71). 

Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2017 skicka in 
kontaktperson samt postgiro/bankgironr för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till 
bankkonto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare av 
kontot som partistödet ska sättas in på. 

Uppgifterna ska släckas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas med 
"Partistöd 2017". 

Redovisning av partistödet 
Partierna påminns om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap. 9 §första stycket kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 1 
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januari 2016 till 31 december 2016 och ska ges inges till kommunfullmäktige 
(kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång (2017-06-30). 

Daniel Kling, kommunledningskontoret 
Nämndsekreterare 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903 

Samråd har skett med: 
Kanslichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000129 /2017 - 903 

Sida 

19 av 27 

Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av vård- och 
omsorgsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ledamöter till den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet. Beredningen ska 
vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från valberedningen 2017-02-14 (§ 7). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ledamöter i den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet: 

Marianne Mjöberg (BP) 

Christer Nordin, oberoende 

Irene Ebbesson (S) 

UlfJiewertz (M) 

Uno Johansson (C) 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 20 av 27 

KF§ 32 Dnr KS000130 /2017 - 903 

Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av vård- och 
omsorgsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ersättare till den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet. Beredningen ska 
vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Under ärendet förklarar valberedningens ordförande att moderaternas 
kandidat har ändrats från Tony Ivarsson (M) till Göran Brauer (M). 

Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist. 

Protokollsutdrag från valberedningen 2017-02-14 (§ 8). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ersättare i den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet: 

Claes Sjögren (BP) 

Marie-Louise Nilsson (BP) 

Ann-Margret Kjellberg (S) 

Göran Brauer (M) 

Olle Larsson (L) 

Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 21av27 

KF§ 33 Dnr KS000131/2017 - 903 

Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av vård- och 
omsorgsprogra m met 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Under ärendet förklarar valberedningens ordförande att ordförandekandidaten 
har ändrats från Marianne Mjöberg (BP) till Christer Nordin. 

Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist. 

Protokollsutdrag från valberedningen 2017-02-14 (§ 9). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet: 

Christer Nordin, oberoende. 

·sterandes si naturer Utdra sbes rkande 

Jl 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000132/2017 - 903 

Sida 

22 av 27 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av vård
och omsorgsprogrammet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av vice ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från valberedningen 2017-02-14 (§ 10). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som vice ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av vård- och omsorgsprogrammet: 

Irene Ebbesson (S) 

Utdra sbes rkande 



[UJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS 000125/2017 - 400 

Väckt motion - Politisk breddning av tillväxt rådet 

Sida 

23 av 27 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-02-01, angående politisk breddning av 
tillväxtrådet från Johan Olsson Swanstein (M) ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet Motion om politisk breddning av tillväxtrådet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS l\OMMUN 
l<ommunstyre!een 

MOTION OM POLITISK BREDDNING AV TILLVÄXTRÅDET 

Företagens och näringslivets medverkan och insatser för vårt samhälle och 
kommun är otroligt viktiga för vår gemensamma välfärd. 

Vi behöver bra mötesplatser för en konstruktiv dialog mellan kommun och 
näringsliv. Tillväxtrådet i Båstads kommun, som bildades av Kommunfullmäktige 
2014, är ett forum där vi ska utveckla vår kommun till en ledande turism- och 
näringslivsort. 

Vi moderater tror mycket på en dialog mellan näringsliv och kommun, därför behöver vi 
växla upp tempot i arbetet med näringslivet. Vi behöver skapa förutsättningar för fler 
båstadbor året runt genom utökade möjligheter till sysselsättning. Detta är en god grund 
för att säkra vår gemensamma välfärd och därmed kunna ge vår kommun de bästa 
förutsättningar för framtiden. 

Vi anser att det vore en vinst att samtliga partier har möjlighet att vara med i dialogen 
med näringslivet genom vårt forum, Tillväxtrådet. Vi ser att en breddning av rådet kan 
ge fler bra perspektiv och säkra att vi är många som kan ta ett ansvar för Båstads 
kommuns framtida utveckling. 

Vi yrkar på följande: 

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en politisk breddning av 
Tillväxtrådet genom att utse en representant för varje av kommunfullmäktiges 
valda partier till Tillväxtrådet. 

Båstad 2017-01-31 

Bjäre Båstad Moderaterna 

ol~~~~ 
Jo an Olsspn Swanste·f 

/ /. 

Chr(r.;dfi( ~-



IJi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 

KF § 36 Dnr KS000127 /2017 - 500 

Väckt medborgarförslag- Uppföra återvinningscentral på 
industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden 

24 av 27 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2017-02-02, angående återvinningsstationen i 
Svenstad från Thomas Eriksson ska redovisas och skickas för beredning. 

Beslut 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. Beslut i 
ärendet delges kommunfullmäktige. 

Utdra sbes rkande 
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Svenstad 2017-01-30 

Medborgarförslag 

"Svenstadstippen" 

Med anledning av återvinningsstationen, "tippen", i Svenstad och dess framtid har undertecknad 

som närmsta granne en del åsikter. Jag äger gården där man idag passerar på vägen till anläggningen. 

Jag anser att ha "tippen" kvar i Svenstad är ett sämre alternativ ur logistiksynpunkt än att lägga den 

mer centralt på Bjäre, förslagsvis Grevie, Förslöv eller där emellan. I Förslöv finns det idag ett perfekt 

industriområde där en återvinningsstation (omlastningsstation) kan placeras, trots närhet till 

vattentäkt, så hanteras idag alla sopor i täckta containers. All tung trafik kommer då ut direkt på väg 

105 för vidare transport till Helsingborg. Tillika äger Båstad Kommun denna mark idag. Ett annat 

alternativ är marken på Bokesliden som Kommunen också äger. 

Vägen till och från anläggningen, där den i dag ligger, är inte anpassad för den trafik där är i dag. En 

lördag på vårkanten kan det komma upp mot 30 personbilar i timmen, de flesta med släp, som ska 

möta andra fordon på väg till och från tippen, och de stannar aldrig på angivna mötesplatser. 

Dessutom skall allt avfall därifrån igen vilket sker med tunga lastbilar med släp. Det körs sönder 

kanter och diken vilket kostar att återställa genom att man måste lägga ut stora mängder grus för att 

hålla vägkanterna i skick. 

Att bedriva verksamhet på min gård Svenstad 17:6, är uteslutet då trafiken är ett stort hinder, än 

mindre ha hästar eller andra djur där. Dessutom är jag tvungen att stänga av gårdsplan med 

byggstaket, för om där är stängt på anläggningen så tippade man många gånger av sin last på min 

gårdsplan. Dessutom drar anläggningen till sig ovälkomna besökare på kvällar och helger som också 

springer i mina byggnader och rota r. De tycks tro att min gård idag är i Kommunens eller NSR:s ägo. 

Att man sedan från kommunen sida har ett fö rslag att byta marken med markägaren som idag äger 

marken där tippen i dag ligger, mot betydligt mer mark på "skjutbanefastigheten", (Svenstad 4:6) det 

är helt fel anser jag. Skall kommunen avyttra mark bör väl erbjudandet gå ut till allmänheten. Detta 

handlingssätt kommunen valt att subventionera en enskild person kommer jag att överklaga . Om 

erbjudandet att köpa hela fastigheten och marken till Svenstad 4:6, "skjutbanefastigheten", är jag 

beredd att förhandla om det, eftersom det är mitt gamla barndomshem. Sedan Kommunen köpte 

fastigheten för c:a 15 år sedan har byggnaderna stått och förfallet. Boningshuset var man tvungen att 

riva för c:a 10 år sedan. Stallbyggnaderna uppfördes 1976 efter en brand och underhåller man dessa 

kommer de att stå lång tid framöver. 

Mitt förslag som medborgare är att kommunen ger NSR i uppdrag att uppföra en modern 

återvinningsstation på industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt i Bokesliden. 

Thomas Eriksson, 

Elestorpsvägen 22 

26991 Båstad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-15 25 av 27 

KF§ 37 Dnr KS000147 /2017 - 350 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Utbyggnaden 
av cykelleder i kommunen 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående utbyggnaden av cykelleder i 
kommunen från Ingela Stefansson (S). Interpellationen ska godkännas innan 
den får besvaras. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

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

Interpellation från Ingela Stefansson (S). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

Utdra sbes rkande 



BÅSli/;;OS KOMMUN 
l(or.ir.mmunstyre l3~n 

Interpelation till KS ordförande. 2017.02.01 

• Hur ser tidsplanen ut, för utbyggnaden av cykelleder på Bjäre de närmaste 3 åren? 

• Vad görs för att barnen skall kunna cykla till sin skola och fritidsaktiviteter på ett tryggt sätt? 

• Söker kommunen externa medel för att påskynda utbyggnaden av cykelleder? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KS000164/2017 - 902 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande -Årets 
medarbetare 

Sida 

26 av 27 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående årets medarbetare från Ann
Margret Kjellberg (S). Interpellationen ska godkännas innan den får besvaras. 

Underlag till beslutet Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

Utdra sbes rkande 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2006 att kommunen vmje år skulle utse Arets 
medarbetare. Kommunstyrelsen antog regler för detta den 29 november 2006 och reviderade 
dem 3 mars 2010. Priset har utdelats vid en ceremoni vaije år sedan dess till stor glädje för 
dem som utsetts och många andra. Dock har detta av någon anledning inte skett de två senaste 
åren. Vad beror detta på och vad kommer du att göra för att fullmäktiges beslut skall genom
föras? 

~ 
I 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 39 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

Dnr KSOOOl 71/2017 - 350 

Sida 

27 av 27 

Väckt motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-02-14, angående trygg parkering vid de nya 
stationsområdena från Uno Johansson (C) ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet Motion om Trygg parkering vid de nya stationsområdena. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Utdra sbes rkande 
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Motion till Kommunfullmäktige i Båstad Di~~~ .. <s:>.~t;:)\,.~.\\ 

~~ .. ~.~ .. ~s~ ... '. \ 
Trygg parkering vid de nya stationsområdena. 

För lite mer än två år sedan invigdes tågtunneln genom Hallandsåsen och de två 
nya stationsområdena en vid södra mynningen och en vid norra mynningen. 
Genom de nya stationsområdena och den ökade turtätheten med tåg både 
söderut och norrut har pendlingsmöjligheterna ökat drastiskt för alla boenden i 
Båstad kommun. Något som vi i centerpartiet välkomnar. 

INBROTT, SKADEGÖRELSE OCH EN KÄNSLA AV OTRYGGHET 
Tyvärr har det visat sig att en del av pendlarna, såväl de som dagspendlar med tåg som de som 
av olika anledningar reser bort längre perioder och nyttjar tåget för detta ändamål har utsatts för 
bilinbrott och skadegörelse på sina fordon. Men det är även en del som upplever områdena kring 
både södra och norra stationsområdena som ensliga och otrygga. Något som vi i Centerpartiet 
anser att Båstad kommun måste ta på allvar och se vad för åtgärder som kan göras för att skapa 
en större känsla av trygghet men även för att minimera skadegörelser och bilinbrott. Hela syftet 
med att främja mljön men även kunna nyttja tåget som färdmedel försvinner om gemene person 
inte kan ta sig till eller från stationen och ställa sin bil där i tryggt förvar. 

Utred och kom med åtgärdsförlag 
Centerpartiet förordar att vi ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur bilinbrotten, 
skadegörelsen och känslan av otrygghet kan minimeras. Förslagsvis kan olika referensgrupper 
tillfrågas där såväl kvinnor som män som varierande åldrar ingår. Vidare ser vi en vinst med att 
ha områdena bevakade men ger i uppdrag till tjänstemännen att utreda vad som skulle vara det 
mest effektiva för att minimera inbrott och skadegörelsen. 

Centerpartiet föreslår: 

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur bilinbrotten, skadegörelsen och känslan av 
otrygghet kan minimeras för stationsområdena i Båstad och Förslöv. 

Båstad 201,Y-02-12 

/);;;/~?~#~~ 
~-nyfohansson Ebba l<rumlinde 

Gruppledare Centerpartiet Centerpartiet 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

29 29 29 

Ledamot Th? ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D [X] LJ D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ IX D D n D 
(BP) Eddie Grankvist ./ n fXl n D D 
E~3 IRgela ~t:efaR55ElR Jessica Andersson (S) ./ fXl D D n D 
E~l)3 l\RR GhFist:iR IRgemaR n D D 

~ 

D I 

(C) Stefan Olsson ./ 00 D D n 0 
EBP3 HeleRa ~t:Fiah Kerstin Johansson (BP) ./ D IX] D LJ D 
{Ml Ehl'istel' de la Matt:e Göran Brauer (M) ./ IX] D D D Cl 
(L) Thomas Andersson ./ 00 n D D D 
EBP3 James JehRseR Horst Dieter Schmidt (BP) ./ D IX] D D Cl 
(S) Adem Qerimaj ./ 00 D n D D 
ES8j Eat>eliH 6t>iHmef D LJ n I.] D 
(C) Uno Johansson ./ 00 ~ n D D 
(--)Jonas Persson Follin ./ [l [X] n Cl Cl 
(BP) Kjell Andersson ./ D fXJ Cl D Cl 
(BP) Hans Grönqvist ./ D [ZJ D I:] D 
(MP) Katarina Toremalm ./ X D D D n 
fMj '.feHy< l~at'SS8H Ann Elofson (M) ./ 00 D Cl n D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ D fXJ D D D 
(S) Göran Klang ./ fXl IJ D n 0 
(SO) Inge Sanden ./ n [fil D n D 
EG3 ~eRia baFsseR Rune Andersson (C) ./ IX] Cl n D D 
(L) Mats Lundberg ./ IX] n n n n 
(BP) Inge Henriksson ./ [l [>rJ n n n 
DELSUMMA: 

/ 
22 12 10 0 0 0 

dr{; I( oL-

l (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

n n D D 
n D D D 
D LJ ~ D 
n D n D 
D 
~ 

IJ D 
n D l.J D 
D D n D 
I-
Cl LJ n D 
Cl D ~ D 
D LJ n D 
n D n D 
n D n n 
n D n D 
n Cl D n 
[l D n n 
[l D D I-
D D D D 
IJ [l D D 
D Cl n n 
n D LJ D 
Cl n n n 
n D LJ D 
n '-J n n 
0 0 0 0 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

29 29 29 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Daniel Olofsson D Cl D LJ D D [l D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ D 00 D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ [X] u D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ [l fXl D n D D n IJ [l 
(SD) Jonatan Andersson ./ Cl [X] D D D D D D D 
(M) Claes Sundin ./ [ZJ n D n Cl D n n D 
(C) lb Nilsson ./ fXJ D D D D D D D n 
(BP) Karin Schmidt ./ n fXJ D '- D D D D [l 
(BP) Roland Nelson ./ n IX] n D n D D D n 
(M) Johan 0. Swanstein ./ rxJ r:::::J D D D n D D D 
(MP) Mårten Sterner ./ rxJ n n D D D D D n 
Ei:!Q3 IRgegeFEl NilsseR D D [l n D n D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ IX] D D [l n n D [l D 
(C) Ebba Krumlinde ./ fXJ D D n n D [] n D 
(M) Susanna Heiskanen ./ [X] IJ D IJ D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ ~ D D [l n D D [J D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ n 00 [1 D D D D D n 
TOT ALSUMMA: 37 21 16 0 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

:Jl.(l 


