
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Sida 

1 av24 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 28 februari 2018 kl 18:30 - 22:40 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Olof Nilsson, sekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Kristina Geiger, kommunchef. 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef. 
Sten Wahlgren, kommunrevisionens ordförande. 

Adem Qerimaj (S) och Uno Johansson (C), ersättare Kjell Andersson (BP) 

liet 2018-03-07, kl. 15:00 

---Ff-f----~"------=--------------Paragrafer 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-03-08 till och med 2018-03-29 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

§§ 31-48 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 39 39 39 39 39 

Ledamot TiE?: ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ lXJ D D lXJ D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D lXJ D D lXJ 
Egp3 EElElie GFanki.iist Horst Dieter Schmidt (BP) ./ lXJ D D lXJ D 
(S) Ingela Stefansson ./ D lXJ D D lXJ 
E:;!Qj Ann GhFistin lngeman D D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ lXJ D D lXJ D 
(BP) Helena Stridh ./ lXJ D D lXJ D 
(M) Christer de la Matte ./ D lXJ D D lXJ 
(L) Thomas Andersson ./ D lXJ D D lXJ 
Egp3 James Jehnsen Claes Sjögren (BP) ./ lXJ D D lXJ D 
(S) Adem Qerimaj ./ D lXJ D D lXJ 
(SD) Carolin Gräbner ./ lXJ D D lXJ D 
(C) Uno Johansson ./ lXJ D D lXJ D 
E 3 Jenas PeFssen liellin Susanne Jung (M) ./ D lXJ D D [X] 
(BP) Kjell Andersson ./ lXJ D D lXJ D 
(BP) Hans Grönqvist ./ lXJ D D lXJ D 
{M l!} Katai:ina :i::oi:emalm Allan Sunnergren (MP) ./ D lXJ D D lXJ 
EMj '.fetty lvarsseH Göran Brauer (M) ./ D lXJ D D lXJ 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ lXJ D D lXJ D 
E:;;3 GEiFan Klang Irene Ebbesson (S) ./ D lXJ D D lXJ 
(SD) Inge Sanden ./ lXJ D D lXJ D 
(C) Sonia Larsson ./ lXJ D D lXJ D 
fbj Mat:s bttttt:l:eerg Catarina Fryland (L) ./ D lXJ D D lXJ 
(BP) Inge Henriksson ./ lXJ D D lXJ D 
DELSUMMA: 23 13 10 0 13 10 

I (2) 

§ § § § 

39 43 43 43 

Avst ja Nej Avst 

D lXJ D D 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
D lXJ D D 
D D D D 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
D D lXJ D 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
D D lXJ D 
D D D D 
D lXJ D D 
D lXJ D D 
D D D lXJ 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
D lXJ D D 
D lXJ D D 
D D lXJ D 
D D lXJ D 
D lXJ D D 
0 12 10 1 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 39 39 39 39 39 39 43 43 43 

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

(M) Claes Sundin ./ [X] D D [ZJ D D [X] D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ [X] D D [ZJ D D [ZJ D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D [X] D D [X] D [X] D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ [X] D D [ZJ D D IBJ D D 
ES9j f etHtES:H i~HElersseH D D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D [X] D D [X] D D [X] D 
(C) Ib Nilsson ./ [X] D D [ZJ D D D [X] D 
(BP) Karin Schmidt ./ [X] D D [X] D D [X] D D 
(BP) Roland Nelson ./ [X] D D [ZJ D D IBJ D D 
(M) Ann Elofson ./ D [X] D D [X] D D [X] D 
(MP) Mårten Sterner ./ D [X] D D [X] D D D [X] 
E~I:l~ IRgegeFEl WilsseR D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ D [X] D D [X] D D [X] D 
(C) Ebba Krumlinde ./ [X] D D [X] D D D [X] D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D [X] D D [X] D D [X] D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D [X] D D [X] D [X] D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ [X] D D [X] D D [ZJ D D 
TOT ALSUMMA: 38 21 17 0 21 17 0 20 16 2 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

KF § 31 Dnr KS 000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 32 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF§ 33 
Delgivningar 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

KF § 34 Dnr KS 000022/2018 - 900 
Informationsärende 

KF § 35 Dnr KS 000023/2018 - 900 
Beslutslogg 

KF § 36 Dnr KS 000032/2018 - 500 
VA-taxa Båstads kommun 2018 

KF § 37 Dnr KS 001059/2017 - 350 
Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

KF § 38 Dnr KS 001237 /2017 - 600 
Reviderat skol- och utbildningsprogram 2014-2021 

KF § 39 Dnr KS 000545/2014 - 600 
Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

KF § 40 Dnr KS 000070/2018 - 902 
Beslut om projekt - Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

KF § 41 Dnr KS 000505/2017 - 200 
Svar på motion - Exponering av kommunens verksamhetsmark 

KF § 42 Dnr KS 001024/2017 - 200 
Svar på motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och 
arenor 

KF § 43 Dnr KS 000125/2017 - 400 
Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 

KF § 44 Dnr KS 001447 /2015 - 700 
Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

KF § 45 Dnr KS 000075/2018 - 903 

Sida 

2 av24 

Val av ombud och ersättare till föreningsstämma med kommuninvest för tiden 2018-03-07 -
2018-12-31 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

KF § 46 Dnr KS 000211/2018 - 700 
Väckt medborgarförslag-Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun 

KF § 47 Dnr KS 001118/2017 - 900 
Väckt medborgarförslag - Parkeringsplatser på Y drehall i Torekov 

KF § 48 Dnr KS 000230/2018 - 600 

Sida 

3 av24 

Väckt motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla 
elever 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000019 /2018 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av24 

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 Adem Qerimaj (S) och Uno Johansson (C) som justeringspersoner. 
2. Utse Kjell Andersson (BP) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2018-03-07 klockan 16.00 på kommunkansliet 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅS ADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av24 

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. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Göran Brauer (M) och Christer de la Matte (M). 

Yrkanden Göran Brauer (M): Punkt 9 (Revidering av skolprogram) byter plats med punkt 
8 (Skolorganisation på södra sidan). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Göran Brauers (M) yrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande justering: 
- Punkt 9 (Revidering av skolprogram) byter plats med punkt 8 
(Skolorganisation på södra sidan). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 

KF § 33 Dnr KS 000021/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

- Kommunrevisionens protokoll 2018-02-12. 
- Skrivelse angående kommunens styrmodell från Kommunrevisionen. 

Underlag till beslutet Kommunrevisionens protokoll 2018-02-12. 
Skrivelse angående kommunens styrmodell från Kommunrevisionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av24 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 7 av24 

KF§ 34 Dnr KS 000022/2018 - 900 

lnformationsärende 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2018-02-28 förelåg följande informationsärenden: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Presentation av nya chefer: 
- Roger Larsson presenterar sig som ny samhällsbyggnadschef. 
- Magnus lngvarsson presenterar sig som ny VD Båstadhem. 
- Elisabet Edner presenterar sig som ny ekonomichef. 

Övriga informationsärenden: 
- Muntlig, och skriftlig, information från Kommunstyrelsens ordförande Bo 
Wendt (BP). Under informationen yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S) och 
Christer de la Matte (M). 
- Muntlig information från Kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren. 
- Muntlig information från Utbildningsnämndens ordförande Helena Stridh 
(BP). 

Information från Kommunstyrelsens ordförande. 
Information från Vård- och omsorgsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 35 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

Sida 

8av24 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2018-02-15 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 15 februari 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

'\ . 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000032/2018 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2018 

Sida 

9 av24 

Beskrivning av ärendet NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är 
samma för alla NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 41. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-01-18, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Från och med 2018-04-01 regleras avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 
enligt förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-18 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000032/2018-500 

VA-taxa 2018 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

1. Fr.o.m. 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna 
i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är samma för alla 
NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär en höjning av avgifterna med i 
snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14, § 240, att antaga Taxa för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. I Taxan§ 10 har följande lydelse: "Avgifter enligt taxebilaga 1 
är baserade på indextalet för maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). 
När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgifts beloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen." Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. Indextalet är 
nu 111,3 vilket innebär en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % i förhållande till 2017. 

Andreas Jansson, Teknik och Service 
Projektingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-01-10 
Förslag på ny VA-taxa taxebilaga 1 
VA-taxebilaga 1, jämförelse mellan nuvarande taxa och ny föreslagen taxa 



' 

1 (1) BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 1 
Gäller fr o m 2018-XX-XX Kommunstyrelsen 2018-01-19 

Dnr: 000032/2018-500 
Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-XX-XX §X antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms 

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenhet/lägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

•) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

•) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

•) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När bygg nation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

35 200 

24 600 

39,20 

28 800 

10 200 

35 200 

24 600 

39,20 

10 200 

35 200 

24 600 

60,30 

10 200 

35 200 

24 600 

42,20 

10 200 

36 309 

25 375 

40,44 

29 708 

10 521 

36 309 

25 375 

40,44 

10 521 

36 309 

25 375 

62,20 

10 521 

36 309 

25 375 

43,53 

10 521 

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris. 

Mervärdesskatt 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker 

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden . 

36 300 

25 400 

40,50 

29 700 

10 525 

36 300 

25 400 

40,50 

10 525 

36 300 

25 400 

62,30 

10 525 

36 300 

25 400 

43,60 

10 525 

45 375 

31 750 

50,63 

37 125 

13 156 

45 375 

31 750 

50,63 

13 156 

45 375 

31 750 

77,88 

13 156 

45 375 

31 750 

54,50 

13 156 



Datum 

2018-01-10 

Handläggare 

Sofie Svedström 
E-post 

sofie.svedstrom@nsva.se 

Kommunstyrelsen 2018-01-19 
Dnr: 000032/2018-500 

Andreas Jansson 
Båstad kommun 

Justeringar av Båstad kommuns VA-taxa fr.o.m. 2018-01-01 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14, § 240, att antaga Taxa för kommunens all
männa vatten- och avloppsanläggning. 

I Taxan § 10 har följande lydelse: "Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för 
maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras har 
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen." 
Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. lndextalet är nu 111,3 vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3, 15 % i förhållande till 2017. 

NSVA föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att from 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna i Ent
reprenadindex och gällande bestämmelser. 

Sofie Svedström 
Gruppchef Utredning 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB J ~ k/\ I / 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se V (/ 



BÅSTADS KOMMUN 1 (1) 

VA-TAXA TAXEBILAGA 1 
Gäller from 2018-xx-xl.Xommunstyrelsen 2018-01-19 

Dnr: 000032/2018-500 
Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-XX-XX §X antagen taxa för Båstads kommun 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenheUlägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften . 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

36 300 

25 400 

40,50 

29 700 

10 525 

36 300 

25 400 

40,50 

10 525 

36 300 

25 400 

62,30 

10 525 

36 300 

25 400 

43,60 

10 525 

45 375 

31 750 

50,63 

37125 

13 156 

45 375 

31 750 

50,63 

13 156 

45 375 

31 750 

77,88 

13 156 

45 375 

31 750 

54,50 

13 156 

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris. 

Mervärdesskatt 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker 

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 

KF§ 37 Dnr KS 001059/2017 - 350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads 
kommun 

10 av 24 

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. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L), Christer de la Matte (M), Ebba 
Krumlinde (C) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 42. 
Tjänsteskrivelse från mark- och fri tidschef Sven-Inge Granlund, daterad 
2018-01-15, med tillhörande bilaga. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 19:15 - 19:20. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Efter överläggning under ajourneringen är samtliga 
partier överens om ändringsyrkande att parkeringsytan vid Båstad torg 
regleras 08:00 - 18:00 med 2 timmars avgiftsfri parkering med p-skiva året 
runt. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Thomas 
Anderssons (L) förslag med ändringsyrkandet. Efter framställd proposition 
finner ordförande att Thomas Anderssons (L) förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras 08:00 - 18:00 med 2 timmars 
avgiftsfri parkering med p-skiva året runt. 

2. Parkeringsytan vid Badhusparken, som är reglerad 1 juni till 31 augusti med 
max 4 tim. parkering, ökas avgiften med 5 kr /tim till 20 kr /tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 

3. Centrumparkering vid biblioteket/ Agardh regleras mellan 08:00 - 20:00 
med max 2 tim. avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

KF§ 37 Dnr KS 001059/2017 - 350 

Forts. Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i 
Båstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutar: 

4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 
5. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 tim. och avgift 

10:00 - 06:00, 1 juni - 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim, dock max 
100 kr/dygn. Gäller både vid hamnen och inre hamnplan. 

6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsytan vid 
Båstads station och Förslövs station kan utvidgas för fler p-platser för 
personbilar. 

7. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur elev- och 
personalparkering för de verksamma i torganslutande lokaler kan hanteras. 

8. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram skyltar på engelska och tyska vid 
parkeringsytorna vid turistområden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-15. 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 001059/2017 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (4) 

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 SO 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. 
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 samt att belägga, idag avgiftsfria parkeringsytor, med en avgift kan få positiva 
effekter på trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. De identifierade parkeringsytorna är 
Båstad torg (1 ), den asfalterade parkeringen vid Badhusparken/hamnen (2), centrumparke
ringen vid biblioteket/agardh (3), Båstads järnvägsstation (4) och Torekovs hamn (5). 

Aktuellt 
1. Parkeringsytan vid Båstad torg, som idag är reglerad med 4 timmars fri parkering och 

p-skiva mellan 08.00 - 20.00 samt 1 timmes parkering direkt framför torgkiosken före
slås få en ändrad reglering. Syftet med att reglera ytan är att styra trafiken till Prästli
dens parkering för långtidsparkering och därmed få en ökad rotation på fordon och 
ökad tillgänglighet för åtkomst till verksamheter kring torget och längs Köpmansgatan. 
Förslagsvis regleras ytan framför turistbyrån mellan 08.00 - 20.00 med 1 timmes av
giftsfri parkering (och p-skiva) året runt. Ytan framför torgkiosken regleras mellan 
08.00 - 20.00 till max 2 timmars avgiftsbelagd parkering a 15 kr per timme under tiden 
1 juni till 31 aug. Övrig tid på året avgiftsfritt men med samma tidsreglering och P
skiva. 
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2. Parkeringsytan vid Badhusparken är i dag reglerad 1 juni till den 31 aug med max 4 
timmars parkering a lS 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 
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 lS kr till 20 kr med avgift 10.00-06.00 året runt. 

3. Centrumparkeringen vid biblioteket/agardh är idag uppdelad i två parkeringar. Den 
norra delen är reglerad året runt med 3 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 har framförts starka synpunkter från 
verksamhetsutövare runt Lyckan torget att det ofta råder brist på tillgängliga parke
ringsplatser. Detta beror sannolikt till stor del på att den södra delen av parkeringen 
utgör personal- och elevparkering till verksamheter runt centrum. För att uppnå en 
ökad rotation och fler tillgängliga parkeringsplatser för besökare som ska nyttja ser
vicen runt centrum förseslås följande. Den norra delen regleras endast tidsmässigt att 
gälla 08.00-18.00 med två timmars parkering och p-skiva, året runt. Den södra delen 
regleras med 10 timmars avgiftsbelagd parkering, vardagar, 08.00-18.00 a 10 kr per 
timme. Dock max SO kr per dygn, året runt. 

4. Parkeringsytan vid Båstads järnvägsstation är oreglerad, vilket innebär 24 timmars av
giftsfri parkering, året runt. Parkeringsytan utgör idag pendlarparkering med en upp
skattad beläggning om 60 - 80 % på vardagar. Att ha en oreglerad och avgiftsfri pend
larparkering är positivt för att främja användandet av kollektivtrafik. I takt med att 
närområdet till Båstads station byggs ut med villor och flerbostadshus och med inflytt
ning inom snar framtid kommer antalet personer som nyttjar pendeltågen sannolikt 
öka. Dagens parkeringsyta kommer inte vara tillräckligts stor om den lämnas oregle
rad. Vidare kan det antas att en oreglerad parkeringsyta i närhet av flerbostadshus 
sannolikt kommer att användas som boendeparkering. Trots att det kan upplevas nega
tivt att reglera en pendlarparkering och snarare hindra än främja användandet av pen
deltrafik anser förvaltningen att denna yta måste regleras. Förvaltningen föreslår att 
parkeringsytan regleras med 24 timmars avgifta S kr per timme dock max SO kr per 
dygn, vardagar. I tillägg till detta ska det vara möjligt att köpa månads biljett förslagsvis 
för SOO kr per månad. Det finns få anledningar till att reglera parkeringsytan enligt 
ovan förslag i början av 2018 dock anser förvaltningen att en reglering av parkeringsy
tan bör ske innan inflyttning till nybyggda områden påbörjas. 

S. 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 lS 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 ge
nom 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 till 20 kr per timme. För att inte styra trafiken till parkeringsytan vid inre 
hamnplan föreslås även den ytan få samma avgift. 



3 (4) 

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 (Öre bäcksvallen) 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 att avgifts belägga parkeringsytor som idag är avgiftsfria behövs nya 
parkeringsautomater installeras och arbetet med daglig tillsyn kommer därmed öka något. 
Omskyltning med nya skyltar med aktuella tids- och avgiftsangivelser måste också utföras. 
Verksamheten för teknik och service behöver även utöka parkeringsövervakningen med tätare 
bevakning utanför högsäsong än vad som sker idag. 
Arbetsgivare och verksamheter (däribland Båstads kommun) som nyttjar aktuella parkerings
ytor som personalparkering kommer sannolikt uppleva tillkommande regleringar som negativt 
för deras personal. 

Ekonomi 
Investeringskostnad för inköp och installation av fyra parkeringsautomater samt inkoppling 
till el- och fibernät uppskattas till 400 - 500 tkr. Ökade kostnader för drift, underhåll och 
abonnemang för tillkommande parkeringsautomater är svårt att uppskatta då det är avhängigt 
hur mycket underhåll, tillsyn och reparationsarbete som kommer att krävas. Förvaltningen 
uppskattar driftskostnaderna för detta till 75 - 100 tkr per år. 

Förvaltningens förslag om trafikreglering för vissa parkeringsytor året runt medför att förvalt
ningen måste köpa betydligt mer parkeringsövervakning. "Idag" köper Båstads kommun ca 
1200 bevakningstimmar (för 400 tkr) från Securitas varav ca 1000 timmar fördelas på som
marperioden juni till och med augusti. Förvaltningens bedömning är att bevakningstimmarna 
måste fördubblas för att täcka hela året och uppskattar därför de ökade driftskostnaderna till 
400 tkr för bevakning. Summerat medför förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder en 
investeringskostnad om 500 tkr och en årlig driftskostnad om 500 tkr. 

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. Dock 
går det att göra matematiska antaganden. 

I förslaget finns tre parkeringsytor som är avgiftsbelagda med 15 kr per timme idag (1/6-
31/8). Två parkeringsplatser vid Torekovs hamn och vid Badhusparken i Båstad. Dessa tre 
föreslås få en ökad avgift till 20 kr per timme. Vid ett antagande om att parkeringsplatserna 
kommer ha samma beläggningsgrad kommande år som de hade 2017 skulle det innebära en 
ökad intäkt om 300 tkr per år. 
Gällande de nya och tillkommande trafikregleringsåtgärderna för föreslagna parkeringsytor 
har förvaltningen gjort en uppskattning som får anses som rimligt, om än med stort mått av 
osäkerhet. I antagandet tas hänsyn till antal P-platser, antal dagar, antal timmar, avgift och es
timerad beläggningsgrad. Enligt förvaltningen parametrar och antagande skulle Badhusparken 
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generera ca 690 tkr, Båstad torg ca 80 tkr, Centrumparkeringen ca 240 tkr och Båstad järn
vägsstation mellan 750 - 1200 tkr. Enligt förvaltningens antagande kan föreslagna trafikregle
ringsåtgärder generera intäkter mellan ca 2000 och 2500 tkr. 
Investeringskostnaden borträknat skulle ett nettoresultat om 1500 - 2000 tkr per år vara ett 
rimligt antagande om förvaltningens förslag bifalls. 

Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 
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KF§ 38 Dnr KS 001237 /2017 - 600 

Reviderat skol- och utbildningsprogram 2014-2021 

Beskrivning av ärendet Under mandatperioden 2010-2014 antog kommunfullmäktige ett antal 
program med inriktningsmål för kommunen. I samband med antagandet 
beslutade även kommunfullmäktige att programmen skulle ses över, 
utvärderas och revideras 2016/2017. Kommunfullmäktige beslutade 
2016-12-14 att aktualisera skol- och utbildningsprogrammet. Programmet har 
nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Helena Stridh (BP), Stefan Olsson (C), Hans Grönkvist 
(BP), Thomas Andersson (L), Claes Sundin (-),Johan Olsson Swanstein (M), 
Göran Brauer (M), Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 45. 
Protokollsutdrag från den tillfälliga beredningen för översyn av skol- och 
utbildningsprogrammet, med tillhörande bilagor. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 19:20 - 19:25. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) med bifall av Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein 
(M) och Bo Wendt (BP): Följande revideringar och tillägg föreslås: 

Sida 1 - under övergripande inriktning för Utbildningskommun Båstad. 
Första stycket efter sista meningen: 
Med högaförväntningar på våra barn och elever uppmuntrar och stimulerar vi 
de i sitt lärande och fortsatta studier. 

Andra stycket efter sista meningen 
Skolan ska stimulera barn och elevers intresse och utveckling av deras förmågor i 
matematik och naturvetenskap. Barn och elever som önskar utvecklas utöver 
måluppfYl/elsen ska ges strategier för att bibehålla och öka motivationen, och 
erbjudas utmaningar i undervisningen. 

Sida 2 - under 12 programmål för Utbildningskommun Båstad. 
Punkt 4 ändras till Alla barn iförskolanfår tillgång till en verksamhet som 
genomförs enligt sko/verkets riktmärke för barngruppernas storlek. 

Punkt 5 tillägg efter sista meningen med Skolan arbetar med ett käl/kritiskt 
förhållningssätt för att barn och elever ska kunna orientera sig i det digitala 
samhället såväl som i övriga samhället. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

V 
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KF§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

DnrKS001237/2017-600 

Forts. Reviderat skol- och utbildningsprogram 2014-2021 

Yrkanden Punkt 12 ändras till Målet är att alla elever som slutar högstadiet ska ha 
behörighet till gymnasiet och alla gymnasieelever ska ges möjlighet att bli 
behöriga till högskola. 

Sida 

13 av 24 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Helena 
Stridhs (BP) m.fl. förslag med revideringar. Efter framställd proposition finner 
ordförande att Helena Stridhs (BP) m.fl. förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Skol- och utbildningsprogram godkänns, med revideringar enligt Helena 
Stridhs (BP) med fleras yrkande. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022. 
3. Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vår övertygelse är att barnperspektivet visar vägen när Båstad blir bästa skolkommun. 
All verksamhet bygger på en gemensam värdegrund där barnet är i fokus. 

Programmet bygger på Barnkonventionen, Skollagen, läroplaner, allmänna råd från 
Skolverket, andra styrdokument och samverkansavtal för skol verksamhet samt 
kommunens vision, program och andra mål. 

Vision: 
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på 
alla sätt i alla sammanhang. 

Övergripande inriktning för Utbildningskommun Båstad: 
Vi tar gemensamt ansvar för barnets utveckling och lärande från 0-19 år. En god 
kunskapsinhämtning och livslång kompetensutveckling startar redan i förskolan och 
genomsyrar all kommunal utbildning. Med höga förväntningar på våra barn och elever 
uppmuntrar och stimulerar vi dem i sitt lärande och fortsatta studier. 

Barnens/elevernas delaktighet, motivation och lärande för en likvärdig måluppfyllelse 
är styrande för kommunens skolstruktur och resurser, samtidigt som verksamheterna 
uppmuntrar och stimulerar dem i sitt lärande och för fortsatta studier. Skolan ska 
stimulera barn och elevers intresse och utveckling av deras förmågor i matematik och 
naturvetenskap. Barn och elever som önskas utvecklas utöver måluppfyllelsen ska ges 
strategier för att bibehålla och öka motivationen, och erbjudas utmaningar 
undervisningen. 

Välutbildad personal och tydliga pedagogiska ledare med rätt kompetens dch vilja till 
flexibelt och inkluderat lärande, skapar tillsammans en kvalitetssäkrad verksamhet med 
förutsättningar att nå ställda utbildningsmål. 

Ett ökat samarbete med näringslivet skapar ett brett utbildningsutbud med anpassat 
innehåll som ger konkurrensfördelar i regionen och skapar större möjligheter för 
framtida arbetsliv. 

Samverkan med universitet och högskolor ingår som en naturlig del i utbildnings
verksamheten. 

Planering, genomförande och uppföljning 
Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det 
långsiktiga genomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun. 

Utifrån detta program har utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram 
planer som beskriver vad som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och 
följas upp inom kommunens verksamhetsområden under programperioden. För att kunna 
nå program-målen ska all personal känna stöd i sitt arbete från politiker och 
vårdnadshavare/ god man. 
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I samband med kommunens årsredovisning ska de årligen planerade och genomförda 
uppdragen/aktiviteterna redovisas mot de olika programmålen. 

Resultatet utvärderas av kommunfullmäktige, som också beslutar när programmet ska 
revideras. 

12 programmål för Utbildningskommun Båstad: 

1. Alla barn/ elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella 
lärande och i sin utveckling. 

2. Samtliga skolenheter arbetar tillsammans med elevhälsan för att stärka ett 
förebyggande och främjande arbetssätt med avseende på elevernas hälsa och lärande. 

3. Skolan har en aktiv och inkluderande kommunikation med barn/elever och 
vårdnadshavare/god man. 

4. Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs enligt skolverkets 
riktmärke för barngruppernas storlek. 

5. Digitalisering av skolan/förskolan är en del av verktygen för kunskapsutveckling, 
samarbete och personlig utveckling. Skolan arbetar med ett källkritiskt förhållningssätt 
för att barn och elever ska kunna orientera sig i det digitala samhället såväl som i övriga 
samhället. 

6. Stärka barnet/ eleven att ta ansvar och initiativ, omsätta ideer till handling samt 
utveckla sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, ihärdighet och ha mod att ta risker (det 
entreprenöriella lärandet). 

7. Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig för kommunens invånare, med saklig och 
objektiv information om olika studie- och yrkesval. 

8. Lärcenter inom Akademi Båstad, som ger möjligheter till studier och examination 
på hemmaplan, vilket underlättar för högre studier på distans. 

9. Erbjuda yrkesutbildningar och lärlingsprogram i samarbete med näringslivet och 
andra samarbetspartners, såväl regionala, nationella som internationella. 

10. Lokaler och utemiljö är väl underhållna, miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra likvärdig, flexibelt och inkluderande lärande och aktiviteter i en trygg, säker 
och stimulerande miljö. 

11. Erbjuda ett rikt kulturskoleutbud som uppmuntrar till att utforska olika 
kulturuttryck. 

12. Målet är att alla elever som slutar högstadiet ska ha behörighet till gymnasiet och alla 
gymnasieelever ska ges möjlighet att bli behöriga till högskola. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 14av24 

KF§ 39 DnrKS000545/2014-600 

Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

Beskrivning av ärendet Hållbar och optimal skolorganisation är ett ärende som initierats 2014 efter 
redovisning av vårdnadshavarenkät. Ärendet har sedan 2015 huvudsakligen 
hanterats av utbildningsnämnden. Vid utbildningsnämndens sammanträde 
2016-06-13 presenterades ett underlag som visar att fem av sju skolenheter i 
kommunen, bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs 
skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i 
skollagen och läroplanen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Helena Stridh 
(BP), Johan Olsson Swanstein (M), Hans Grönkvist (BP), Marianne Eriksson 
Mjöberg (BP), Stefan Olsson (C), Thomas Andersson (L), Christer de la Motte 
(M) och Susanne Jung (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 44. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, med tillhörande 
tjänsteskrivelse. 
Konsekvensanalys för optimal grundskoleorganisation från skolchefen. 
Nulägesbeskrivning av Torekovs skola. 
Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 
om skolorganisation från dåvarande ekonomichefen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Stefan Olsson (C): Bifall till punkt 1-4 i 
kommunstyrelsens förslag. 

Andrahandsyrkande 

Ajournering 

Ingela Stefansson (S) : Alternativyrkande till kommunstyrelsens förslag: 
- Skolorganisationen på södra sidan ska vara en F-6-skola i Västra Karup och 
en F-9-skola i Förslöv. 
- Västra Karups skola och Förslövs skola byggs om och till och moderniseras 
för att motsvara dagens krav och möjlighet. Sasmt att möta dagens och 
morgondagens krav på hållbar, tidsenlig och likvärdig utbildning. 
- Eleverna på Sandlyckeskolan i Torekov flyttas över till Västra Karups skola 
när den är tillbyggd/renoverad. 

Ingela Stefansson (S): För det fall kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, dvs. att det ska finnas fyra F-6-skolor på södra 
sidan, yrkar vi att de ekonomiska och pedagogiska konsekvenserna av ett 
sådant beslut ska ingå i kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanträdet ajourneras mellan 21:05 - 21:40 och 21:52 - 21:56. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2018-02-28 15 av 24 

KF§ 39 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Forts. Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 

Ordförande ställer först proposition på Bo Wendts (BP) m.fl. förslag och Ingela 
Stefansson (S) m.fl. förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
Bo Wendts (BP) m.fl. förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendt (BP) m.fl. förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) m.fl. röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 17 Nejröster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Bo Wendts (BP) förslag. 

Efter omröstningen ställer ordförande proposition på Ingela Stefanssons (S) 
m.fl. andrahandsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
yrkandet har avslagits. 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Ingela Stefanssons (S) m.fl . förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) m.fl. förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 17 Nej röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunfullmäktige beslutat avslå Ingela Stefanssons (S) m.fl. förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Sandlyckeskolan behålls tills vidare. 
2. Förslövs skola byggs om och till. 
3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till. 
4. Ny skola byggs i Grevie. 

Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot beslutet 
(se bifogad skriftlig reservation). 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Reservation gällande beslut om "Hållbar och optimal skolorganisation - södra 

sidan". 

Vi (moderater, liberaler och socialdemokrater) reserverar oss mot beslutet, 

"Hållbar och optimal skolorganisation-södra sidan" i fullmäktige den 28 februari 

2018 till förmån för eget yrkande. 

Båstads kommuns skolorganisation behöver en skolplanering för många år 

framåt. Förvaltningens tjänstemana förslag redovisar en analys om hur en 

optimal skolstruktur bör se ut för att uppnå dagens och framtida krav. 

Vår ambition är att våra elever ska få den bästa skolgången . Vi vill vara 

konkurrenskraftiga för att kunna anställa behöriga lärare och behålla de vi 

redan har. Utifrån detta behöver Båstads kommun ändamålsenliga lokaler och 

färre enheter. Även ur ekonomisk synpunkt är det viktigare att de ekonomiska 

resurserna går till elever och pedagoger än att fortsätta lappa och laga flera 

små skolenheter. 

Vi ser det svårt att uppfylla dessa krav och skapa förutsättningar för likvärdig 

utbildning med det nu fattade beslut i fullmäktige. 

/Au/~- ~ 
ln~~l{~~fansson 

Moderaterna Socialdemokraterna 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Skolorganisationen för södra delen Båstad 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1: Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan. 
2: Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3: Sandlyckeskolan läggs ned. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen 
och läroplanen. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades en utredning för "Hållbar 
och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning": 
se bilaga 1. 

Aktuellt 
J Förslövs skola F-6 har en utredning gjorts i tre av byggnaderna som visar stora problem med väg
gar, tak och ventilation vilket påverkar ino111husmiljön. Dessuto111 är den befintliga skolbyggnaden 
och dess utformning inte anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och läro
planen. Bland annat saknas i hög grad möjligheter till flexibla länniljöer, där samverkan, kollabora
tivt och individualiserat arbete kan äga rum. Grupprum och ytor anpassade för elever i behov av 
särskilt stöd saknas. 

Västra Karnps skola har problem med ventilationen. Skolan är trång och i stort renoveringsbehov. 
Skolbyggnaden är inte heller anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. Även här saknas flexibla lärmiljöer där rum för lärande och utveckling kan ta form. Möj
ligheter till avskildhet i grupprum för elever i behov av s1irskilt stöd saknas. rör en del av personalen 
saknas arbetsrum och rum för reflektion och kollegialt samarbete. 

Sandlyckeskolan, som föreslås läggas ner, har renoveringsbehov, särskilt stora svårigheter alt rekry
tera utbildad personal och svårt att erbjuda hel tidstjänster. Då Sandlyckeskolan dessutom saknar 
slöjd och hemkunskapslokaler blir kostnader stora för att bussa elever till andra skolor. Skoldagen 
förlängs för eleverna och skapar logistiska utmaningar för bussorganisationen. Ett begränsat elevan
tal med små klasser minskar förutsättningarna för en likvärdig skola i Båstads kommun och kan in
nebära ett socialt utanförskap. Skolverket föreskriver att alla elever har räl! till en likvärdig utbild
ning var eleven än bor. 

Konsekvenser av beslut 
Vid till- och ombyggnation av Förslövs och Västra Karups- skola enligt förslag, kommer driftse
konomiska fördelar att uppnås när det gäller ventilation, uppvärmning, städ och belysning. 
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Dessutom kan följande uppnås: 

• Årliga driftkostnaderna för Sandlyckeskolan på 1,6 mkr försvinner. 
• Renoveringar om 4,6 mkr behöver inte göras på Sandlyckeskolan 
• Marken kan säljas 
• Elever i behov av särskilt stö_d kan få förbättrade förutsättningar då resurser samlas vid 

färre enheter och lokalerna anpassas 
• De nya lokalernas utformning och tillgängliga lärmiljöer kan stödja lärares möjligheter 

att nå ökad måluppfyllelse för eleverna. 
• Kollegialt samarbete kan utvecklas då personalgruppen samlas på färre skolor. 
• Båstads attraktionskraft som arbetsgivare ökar 
• Måltidstransporter blir överflödiga 
• Skolskjutsorganisationen kan optimeras 
• En rektorstjänst kan sparas in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionens artikel 3. Barns rätt till en 
tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet är grundläggande. Alla barn ska uppleva 
begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang. Arbetsmiljölagen gäller i skolan1• Skolan 
planeras utifrån ett barnperspektiv för att på bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket 
menar att alla skolor ska vara bra skolor när det gäller likvärdighet och resultatutveckling. Om 
vi satsar på att främja och förebygga ger det långsiktigt hållbara mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster enligt SKL's rapport Psykisk hälsa, barn och unga, 2016. SKL 
betonar att den byggda miljön ska stödja barns intressen och aktiviteter samt erbjuda 
mötesplatser som kan utgöra stödjande miljöer för både sunda levnadsvanor och social 
gemenskap. "Barn och unga har rätt att vara delaktiga i samhället och ha inflytande i beslut 
som rör dem. När barn och unga kan påverka sin omgivning stärks de av att vara delaktiga 
samtidigt som de bidrar till att miljön både lockar och fungerar bättre." (SKL, 2016) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 "Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning" 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565 .pclf 
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KF§40 Dnr KS 000070/2018 - 902 

Beslut om projekt - Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Beskrivning av ärendet För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun 
kunna erbjuda sina medarbetare anställning på heltid. Därför vill förvaltningen 
starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg kallat "Heltid en rättighet -
deltid en möjlighet". Andra viktiga faktorer att beakta vid ett sådant projekt är 
jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Marianne 
Eriksson Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M), Christer de la 
Matte (M) och Irene Ebbesson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 51. 
Tjänsteskrivelse från biträdande HR-chef Anna Löfström, daterad 2017-11-06, 
med tillhörande bilagor. 
Yttrande från ekonomichefen, daterad 2018-02-07. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP) och Kerstin 
Gustafsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkande att medel ska tas ur vård och omsorgs 
budget. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag har 
bifallits. Därefter ställer ordförande proposition på Kerstin Gustafssons (M) 
tilläggsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att förslaget har 
avslagits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och omsorg starta ett projekt 
kallat "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 

2. Medel till projektledare i två år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 
3. En utvärdering görs ett år efter projektstart. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-06 

Handläggare: Anna Löfström 

Dnr: KS000070/2018-902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och Omsorg starta ett projekt kallat 
"Heltid en rättighet - deltid en möjlighet" 

2. Medel till projektledare i 2 år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 

3. En utvärdering görs ett år efter projektstart 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta medar
betare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare 
anställning på heltid. Därför vill förvaltningen starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Om
sorg kallat "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". Andra viktiga faktorer att beakta vid 
ett sådant projekt är jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 

För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare pågår det inom Vård och Omsorg 
ett kompetensförsörjningsprojekt kallat ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Av
veckla) som syftar till att göra Båstads kommun till en attraktiv arbetsgivare samt att göra vår
dyrkena mer attraktiva som yrkesval. 

När det gäller jämnställdhetsperspektivet handlar det bland annat om att kunna erbjuda bra 
anställningsvillkor så att medarbetarna kan försörja sig på sin inkomst och få en bättre pens
ion. 

Verksamhets och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om at bemanningen blir stabi
lare med flera anställda med högre sysselsättningsgrad. 

Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans med Kommunal ta 
fram en handlingsplan för bland annat hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan redovisat avtal är det 
lämpligt att i samverkan med de fackliga organisationerna starta upp en försöksverksam
het/ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg. 

Bakgrund 
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Båstads kommun står tillsammans med Sveriges övriga kommuner inför utmaningen att klara 
framtida kompetensförsörjning. Bakgrunden är de stora pensionsavgångarna fram till 2025. I 
Båstads kommun kommer ca 464 medarbetare att gå i pension fram tills dess. 

Flera av de i framtiden förväntade bristyrkena enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
återfinns inom skolan samt inom vård och omsorg, bland annat lärare, förskollärare, sjukskö
terskor och undersköterskor. Redan idag är det svårt att rekrytera medarbetare till flera av 
yrkesgrupperna. 

Båstads kommun har en äldre befolkning än genomsnittet i Sverige. Antal invånare över 80 år i 
kommunen är 1118 personer mot 968 personer i rikssnittet. 

Ett delprojekt inom ARUBA är "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 

Aktuellt 
Samtidigt som vi har ett stort rekryterings behov arbetar många av Vård och Omsorgs medar
betare deltid. Om fler arbetade heltid eller flera timmar än idag skulle rekryterings behovet 
minska. Att kunna erbjuda medarbetare inom Vård och Omsorg heltidstjänst alternativt öns
kad sysselsättningsgrad är ett sätt att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare både 
ur ett rekryterings- och jämställdhetsperspektiv men också ur ett verksamhets- och arbetsmil
jöperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet handlar om att kunna erbjuda bra anställningsvillkor så att medar
betarna kan försörja sig på sin inkomst. Deltidsarbete som är vanligt bland kvinnor ger både 
lägre inkomst och sämre pension. Heltidsarbete skulle kunna locka fler män till Vård och Om
sorg. 

Verksamhets- och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om att bemanningen blir stabi
lare med fler anställda med högre sysselsättningsgrad. Personalomsättningen på del tidstjäns
ter och vikariat är oftast högre. Om fler tillsvidareanställda kan täcka upp vid vikariat istället 
för vikarier och timavlönade går mindre tid och pengar åt för introduktion och bredvidgång. 
Det blir då en bättre kvalitet och kontinuitet för vård- och omsorgstagarna. Mer vana medarbe
tare ger också en stabilare arbetsmiljö. 

Frågan är dock komplex. Inom Vård och Omsorg bedrivs flera verksamheter dygnet runt och 
året om. Behovet av insatser är fördelat olika över olika delar av dygnet. Det kan vara svårt att 
organisera verksamheten med bara hel tidstjänster. Det är en utmaning att matcha verksam
hetens behov med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning. Flera heltidstjänster 
innebär att verksamheten får färre antal medarbetare som riskerar få arbeta fler helger och 
eventuellt delade arbetspass. 

För att kunna erbjuda utökad sysselsättningsgrad krävs flexibilitet av såväl arbetslaget, che
ferna och de enskilda medarbetarna. Det kan komma att kräva acceptans för att arbeta del av 
tid på icke schemalagd arbetstid i andra verksamheter eller med delvis andra arbetsuppgifter. 
En av svårigheterna ligger i att utifrån verksamhetens behov lägga schema som möjliggör ef
tersträvad flexibel användning av arbetstiden och som samtidigt ger utrymme för vila och 
återhämtning. För att möjliggöra nya arbetssätt kan man behöva förändra befintliga strukturer 
och synsätt. 

Båstads kommun arbetar redan idag med att försöka tillgodose önskemål om utökad syssel
sättningsgrad. Ett ramavtal för olika arbetstidsmodeller finns tecknat med Kommunal. Avtalet 
ger möjlighet att arbeta med årsarbetstid, flytande tid och "tvättstugemodellen". Användning
en av de olika arbetstidsmodellerna har minskat de senaste åren. 
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Flera kommuner har genomfört projekt och erbjuder rätt till heltid/önskad sysselsättnings
grad. För att lyckas påpekas bland annat vikten av att det fattas ett politiskt beslut om uppdra
get samt att resurser avsätts för förändringsarbetet. Att starta projektet med en utbildning i 
bemanningsekonomi för chefer och nyckelpersoner har varit en framgångsfaktor. 

Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans med Kommunal ta 
fram en handlingsplan för bland annat hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
Planen ska finnas på plats senast den 31december2017 och utgöra en utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet med årliga avstämningar fram till 31 maj 2021. 

För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan redovisat avtal är det 
lämpligt att i samverkan med de fackliga organisationerna starta upp en försöksverksam
het/pilotprojekt. 

Eftersom Vård och Omsorg redan arbetar med frågan inom ramen för ARUBA föreslås de vara 
pilot i projektet i kommunen. Lärdomar därifrån kan senare användas för att utvidga projektet 
till övriga delar av kommunen. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Att Båstads kommun på kort och lång sikt ska kunna rekrytera medarbetare så 
verksamhetsmålen för Vård och Omsorg ska nås. 

Ekonomi 
Utöver ram beräknas projektet de två första åren kosta 1300 000 kr. 
(projektledare 2 år på 0.75 tjänst samt utbildning 3x3 dagar) 

Blir det då dyrare att låta fler arbeta heltid? 
Tanken är att kostnaderna för de utökande sysselsättningsgraderna på sikt ska täcks genom 
minskade kostnader för antal vikarier, minskat mer- och övertidsarbete. En förutsättning är 
dock att det vid starten är balans mellan verksamhetens uppdrag, bemanning och budget. Un
der införandeperioden måste man räkna med en ökad kostnad för projektledning och utbild
ning. 

Anna Löfström, Bitr HR-chef 

Beslutet ska expedieras till 
Kommunchef, Vård och Omsorgschef, HR-chef och Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Statistik Båstads kommun 2016 
Bilaga 2 Pensionsavgångar 2018-2028 

Samråd har skett med: 
Arbetsgrupp är "Heltid en rättighet - deltid en möjlighet". 
Vård och Omsorgschefen, HR-chefen samt Ekonomichefen 
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KF§ 41 Dnr KS 000505/2017 - 200 

Svar på motion - Exponering av kommunens verksamhetsmark 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit in med 
en motion 2017-05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Uno Johansson (C). 

Underlag till beslutet Motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare, 2017-05-04 

Yrkanden Uno Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningens förslag är att förslaget i motionen föranleder ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 
arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att 
nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för 
ändamålet. 

2. Motionen anses därmed vara besvarad. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-01-18 
Handläggare: Per Sellden /Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000505/2017-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på Socialdemokraternas, Centerns, Liberalernas och Miljöpartiets mot
ion om exponering av kommunens verksamhetsmark. 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till 
Kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare 
med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag mark
nadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som 
kan bedömas vara lämpliga för ändamålet. 

2. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit in med en motion 2017-
05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark. 

Bakgrund 
I motionen framhålls att en viktig roll för kommunen är att tillhandahålla verksamhetsmark. 
Det finns anledning att notera att kommunens tillgång på verksamhetsmark som är detaljpla
nelagd för ändamålet och där infrastrukturen är utbyggd är starkt begränsad. Kommunens 
innehav av råmark som är lämplig att omvandla till verksamhetsmark är också begränsad. Pro
cessen att förvärva mark, detaljplanelägga den och förse marken med infrastruktur tar ofta 
mycket lång tid. Verksamhetsmark efterfrågas främst i tätorterna Båstad, Förslöv och Östra 
Karup. Alla tre orterna har kvaliteter med åtskilliga värden, riksintressen, som konkurrerar om 
marken och som innebär svårigheter att få fram laga kraftvunna planer. 

Aktuellt 
Även om efterfrågan och konsumtionen av verksamhetsmark i kommunen är relativt låg finns 
det all anledning för kommunen att arbeta för att tillgodose den efterfrågan som finns och sti
mulera till ökad efterfrågan. Arbete med hela processen, från råmark till byggklar verksam
hetsmark, pågår inom förvaltningen för mark som är möjlig och lämplig för olika verksamhet
ers behov. Det är ett omfattande arbete som kräver resurser att få fram. 

Att marknadsföra den verksamhetsmark kommunen innehar kan, som framhålls i motionen, 
ske på flera sätt. I de allra flesta situationer förutsätter en överlåtelse av kommunal verksam
hetsmark åtskilliga överläggningar mellan kommunen och köparen om de detaljerade förut
sättningarna för att nyttja marken och överlåtelsevillkor. Det är därför mest angeläget att 
kommunens mark kan marknadsföras så att en köpare blir intresserad och nyfiken på att träffa 
kommunen och då föra en dialog där kommunens företrädare kan få utveckla markens attrak
tivitet och möjlighet för köparen att nyttja den. 



2 (2) 

Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till Kommunstyrel
sen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare med att tillskapa mer 
verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksam
hetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för än
damålet. Motionen anses därmed vara besvarad. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Båstads kommun är det av väsentlig vikt att kunna erbjuda och tillhandahålla verksam
hetsmark för nya och befintliga företag. Att kunna attrahera nya företagsetableringar förutsät
ter att kommunen har tillgång på lämplig mark. Även befintliga företag har behov av nya om
råden och lokaler när de expanderar eller behöver omlokalisera. Kan inte kommunen erbjuda 
attraktiva etableringsmöjligheter riskerar vi därmed att tappa etableringar och/eller att före
tag flyttar från kommunen. 

Verksamhet 
Arbete med hela processen, från råmark till byggklar verksamhetsmark, pågår inom förvalt
ningen för mark som är möjlig och lämplig för olika verksamheters behov. Det är ett omfat
tande arbete som kräver resurser att få fram och idag är dessa resurser begränsade. 

Ekonomi 
Utveckling av byggklar mark för verksamheter är i många fall en kostand som kommunen får 
bära fram till dess att marken realiseras, avyttras och säljs. Behov finns av att avsätta medel i 
kommunens budget för att kunna arbeta med strategiska markköp och därefter förädling och 
förmedling av densamma. 

Båstad 2018-01-18 

Per Sellden Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 

Exploateringsingenjör Samhälls byggnads chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare, 2017-05-04 

Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, samt Planchef Olof Sellden. 



BASTADS KOMMUN 
l<ornrnunstyre!sen 

Motion 

Företagsamheten i vår kommun är mycket god. Entreprenörsandan är stor 

bland befolkningen och våra företag skapar välstånd för samhället. 

Kommunens roll är bland annat att skapa så goda förutsättningar för att 

utveckla företagen i vår kommun och att underlätta för nyetablering av företag. 

En viktig roll för kommunen är att tillhandahålla verksamhetsmark. Den mark vi 

har för detta ändamål är dock inte synlig och mycket svår att hitta för 

presumtiva köpare. 

Kommunen måste tydligt och enkelt visa - var har vi verksamhetsmark, vad 

kostar den, vad säger gällande detaljplan, vem är kontaktperson mm? 

Idag använder sig företagare av internet för att söka verksamhetsmark och det 

finns många tjänster som erbjuds, till exempel, Objektvision som många 

använder sig av. Region Skåne har Markregister Syd som är en tjänst för de som 

söker tillgänglig mark för att etablera sig i Skåne. Dessa är exempel på var 

denna typ av mark bör saluföras men som inte görs idag. Men också på 

kommunens hemsida ska man enkelt hitta vad man söker och idag är det inte 

enkelt att se vad kommunen har att erbjuda när det gäller just 

verksamhetsmark. 

Därför vill vi att: 

En handlingsplan tas fram att göra kommunens verksamhetsmark synlig, och 

exponerar vad kommunen kan erbjuda för företagare, såsom kommunens 

innehav av verksamhetsmark, var den ligger, vad säger gällande detaljplan, 

köpevillkor, kontaktpersoner mm. 

"Syns man inte så finns man inte" är en devis som passar in här. Det ska vara 

enkelt för företagare att finna lösningar på sina behov av verksamhetsmark. 

Båstads kommun ska vara det självklara valet om man vill expandera sitt 

företag, utveckla en ny verksamhet eller hitta bättre läge för sitt företag. 

Båstad maj 2017 

Socialdemokraterna Center# "li + Liberalerna 

l14JL4- ji;[_ t#i~ h2 ~ 
lngeTu Stefansson Gösta Z er Thoma~·rsson 

fJ.i4--
/6)/ilJh~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 

KF § 42 DnrKS001024/2017-200 

Svar på motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för 
föreningar med egna lokaler och arenor 

18 av24 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i 
VAkostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L). 

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

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

"\ 

1. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell för att 

delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn
och ungdomsverksamhet. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och 
uppvärmningskostnaderna för varmvatten. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-01-18 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001024/2017-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna 
lokaler och arenor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls 

1 (2) 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA-kostnader för 
föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA
taxans struktur har ändrats för att följa branschorganisationen Svenskts Vattens 
rekommendationer. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell 
för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Aktuellt 
Förändringen av VA-taxan till Svenskt Vattens rekommenderade struktur i Båstads kommun 
(från 2016-01-01, samma struktur som i övriga NSVA-kommuner) påverkar kostnaderna för 
föreningarna mer än vad införande av vattenmätare gjort. Beroende på typ av fastighet och 
fastighetens förutsättningar så har dock taxeförändringen även medfört att vissa föreningar 
fått sänkta VA-avgifter. Införande av vattenmätare är inte gjort på alla föreningars 
anläggningar. Vissa anläggningar är för enkla (exempelvis kiosker) för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart att sätta en vattenmätare. I andra fall har inte föreningen åtgärdat sin 
VA-anläggning för möjlighet att sätta vattenmätare. Några föreningar har fått kraftigt höjda 
avgifter, som beror på exempelvis fastighetsytan, andra har fått sänkta avgifter. Den rörliga 
avgiften varierar beroende på vattenanvändning. Med hjälp av vattenmätaren har vattenläckor 
upptäckts i vissa fastigheter, som har lagats och därmed sänkt kostnaderna. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Ett utökat bidrag till föreningarna i syfte att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna 
kräver en utökad driftsbudget för Teknik och Service. Att endast justera befintligt stöd/budget 
för förenings bidrag medför att budeterade medel för en eller flera typer av bidrag (exempelvis 
aktivitetsstöd eller verksamhets bidrag) kommer att behöva minskas för att täcka bidrag för 



VA-kostnader. I det föreslagna uppdraget till förvaltningen föreslås att de ekonomiska 
konsekvenserna preciseras närmare. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 
Sammanställning över avgift för föreningar 2014-2017 

Samråd har skett med: 
Mark- och fritidschefen 
NSVA 
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Motion 

Nya VA-ta>Can slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 

Ny konstruktion av VA-taxan infördes i Båstads kommun från 2015-07-01. En stor förändring 

var att vattenmätare infördes för lokaler som drevs av företag och föreningar. 

Liberalerna väckte ett ärende i maj 2015 där förvaltningen fick i uppdrag att belysa 

konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på ev. åtgärder, eftersom 

det var uppenbart att den nya taxan skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för 

föreningslivet. 

Nu har två år gått med den nya VA-taxekonstruktionen och de föreningar som äger sina egna 

lokaler och anläggningar har nu sett konsekvenserna av den nya VA-taxan. Tyvärr visar det 

sig att VA-taxan blir mångdubbelt högre för många föreningar vilket är mycket olyckligt. 

Liberalerna vill med denna motion att: 

Dels en redovisning tas fram som visar på vad kostnaden för Vatten och Avlopp, för 

föreningar som äger sina egna anläggningar, var före och efter införandet av ny VA

t a>Cekonstruktion. 

Dels ett förslag till hur kommunen kan justera stödet till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av VA

ta><an. 

Båstad den 29 september 2017 

LIBERALER~~-1STAD 

~&'~ 
' Thomas .Ändersson Sven-Olof Bengtsson Mats Lundberg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000125/2017 - 400 

Svar på motion - Politisk breddning av tillväxt rådet 

Sida 

19 av 24 

Beskrivning av ärendet Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka 
representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. 
Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda - kommunstyrelsens presidium 
- i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281). En bredare 
förankring kan ske vid politisk breddning av Tillväxtrådet. Ekonomiska 
konsekvenser av ett bifall till förslaget innebär högre arvodeskostnader. Med 
hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska läge föreslår förvaltningen att 
motionen avslås. 

Yttrande Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Ebba 
Krumlinde (C), Kerstin Gustafsson (M), och Thomas Andersson (L) 

Underlag till beslutet Motion från Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ebba Krumlinde (C) och Thomas Andersson (L): 
Bifall till motionen. 

Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S): Avslag till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om avslag och 
Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. förslag om bifall. Efter framställd proposition 
finner ordförande att kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningen utfaller med 20 Ja- och 16 Nejröster och 2 som avstod, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat avslå motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-12-12 
Handläggare: Helena Ivarsson 

Dnr: KS 000125/2017 - 400 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 

Förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka representationen i tillväxt
rådet så att samtliga partier har en representant. Rådet består i dagsläget av tre förtroende
valda - kommunstyrelsens presidium - i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 
(§ 281). 

En bredare förankring kan ske vid politisk breddning av Tillväxtrådet. Ekonomiska konsekven
ser av ett bifallande innebär högre arvodeskostnader. Med hänsyn till kommunens ansträngda 
ekonomiska läge föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Bakgrund 
Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. motionerade 2017-02-01 om atttillväxtrådet ska breddas så 
att det finns en representant från varje parti. 

Aktuellt 
Tillväxtrådets uppgift är gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag för att skapa 
tillväxt i form av: 

ökad inflyttning 
ökat företagande 
ökad sysselsättning 

Forumet är en plats för en öppen dialog mellan kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 
De som sitter med är Kommunstyrelsens presidie, Kommunchefen, Näringslivskoordinatorn, 
Bildningschefen, Båstad Turism & Näringslivs ordförande och VD, samt representanter från 
näringslivet. Tillväxtrådet grundades 2014 efter beslut i kommunstyrelsen 2013. 

Näringslivet har tidigare lyft frågan om att inhämta synpunkter och förslag från gruppledarna 
och tjänstepersoner, för att få till en bredare och djupare dialog. Tillväxtrådets form passar väl 
in för att förstärka denna dialog genom en breddning av tillväxtrådet. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Sammanträdestiden med tillväxtrådet uppgår till ungefär 18 timmar årligen. Om motionen 
bifalls kommer det att innebära att sammanträdesersättning utgår till ytterligare fem förtro
endevalda. Kostnaden uppskattas till 14.000 kronor årligen i sammanträdesersättning. Utöver 
det tillkommer kilometerersättning och eventuell förlorad arbetsinkomst. Med hänsyn till de 
ökade kostnaderna för politiken bör motionen avslås. 

J() ~ rv1~ 
,,.,.,, .. ,w ... _, •• ,~ ... .... , ••• L.LL vr 



Kommunledningskontoret 
Helena Ivarsson, Näringslivskoordinator 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, kommunkansliet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. 

Samråd har skett med: 
Karin Bengtsson, Båstad Turism & Näringsliv 
Catharina Elofsson, kanslichef Båstads kommun 

2 (2) 



ClÅSTADS r~OMi\/iUN 
l(ommunslyre!sen 

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 
näringslivs ort. 

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 

Bjä~l::;:~~ 
Jo an Ol~~~n Swanst;>u 

~ j{f 
Christer de la)Ylb'tt;;------____ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-02-28 20 av 24 

Dnr KS 001447 /2015 - 700 

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften 
för trygghets larm 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en 
motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Båstads kommun ska 
erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade 
trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning görs 
för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-14, § 4 7. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: KS 001447 /2015-700, VN 000147 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften 
för trygghets larm 

Förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en motion: Kostnads
utredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. Sverigedemokraterna ser det som en 
självklarhet att Båstads kommun ska erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer 
som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning görs 
för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Aktuellt 
Beslut om taxor tas i kommunfullmäktige och 2016-11-23 tog kommunfullmäktige beslut 
om att sänka taxan för trygghetslarm från 315 kronor/månad till 275 kr/månad. Vård- och 
omsorgstagaren betalar aldrig mer än sitt individuella avgiftsutrymme för sina insatser, dock 
högst maxtaxa. Överstiger det sammanlagda förbehålls beloppet vård- och omsorgstagarens 
nettoinkomster så uppstår ett så kallat negativt avgiftsutrymme, vilket betyder att vård- och 
omsorgstagaren inte har tillräckliga medel för att uppnå det fastställda förbehållsbeloppet 
och avgiften för omvårdnadsinsatser nollställs. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Sverigedemokraterna i Båstad, Ingegerd Nilsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 



BÅS AD KOMMUN 

Motion: l<ostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Vi sverigedemokrater tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar 

respekt och erkännande från samhället för deras insatser genom livet. Det har knappast undgått 

någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har en väldigt låg inkomst och det finns en stor risk att 

äldre och sjuka med dålig ekonomi avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. De äldre och sjukas 

trygghet skall inte bero på innehållet i börsen. 

Ett trygghetslarm i Båstads kommun kostar 315 kr. per månad och kommunen har i augusti månad i 

år 482 personer som har trygghetslarm. Av dessa 482 personer är det 213 personer som inte har 

någon annan hemvård och 70 personer som har hemvård 4 timmar eller mindre. Dessa vård och 

omsorgstagare kan påverkas av en avgiftsminskning då de inte har hemvård som når upp till 

maxtaxan som är 1780 kr. per månad. 

För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 315 kr. per månad tyckas vara en ringa summa 

men för en fattig pensionär kan avgiften likaledes vara betungande. Det kan anföras att de brukare 

av trygghetslarm som har dålig ekonomi har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för 

att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många 

äldre upplever det som förnedrande att ansöka om socialbidrag med följden att de hellre avstår från 

det trygghetslarm de egentligen skulle ha behov av för att känna sig trygga. 

Utifrån detta anser vi det därför som en självklarhet att Båstads kommun skall erbjuda avgiftsfria 

trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun. 

Sverigedemokraterna i Båstad yrkar 

Att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm till personer som är 

beviljade t rygghetslarm i Båstads kommun. 

sverigedemokraterna i Båstad. 

du/'19td/Uh~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000075/2018 - 903 

Val av ombud och ersättare till föreningsstämma med 
kommuninvest för tiden 2018-03-07 - 2018-12-31 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av nytt ombud och ersättare till föreningsstämma med 
kommuninvest. 

Sida 

21av24 

Yrkanden Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Föreslår Bo Wendt (BP) och Elisabet Edner. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bo Wendt (BP) väljs som ombud och ekonomichefElisabet Edner som ersättare 
under perioden 2018-03-07 - 2018-12-31. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-28 22 av 24 

KF§ 46 Dnr KS 000211/2018 - 700 

Väckt medborgarförslag-Anställ en syn- och hörselinstruktör i 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2018-02-14, angående att anställa en syn- och 
hörselinstruktör i Båstads kommun ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

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

Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 

Brigida Mårtensson <gida.m@icloud.com> 
<bastads.kommun@bastad.se> 
2018-02-14 09:54 
Medborgarförslag 

BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -02- 1 li 
Dnr./f:.-5.. .... 9..9..9..3/ !.,4.pl 8 
a•• •••••11••••••• ••• ot ••• •• ••• ••••;;;J.:QQ, 

Föreslår att Båstad kommun anställer eller utbildar en redan anställd till syn och hörselinstruktör .Behovet 
av detta är stort 
.Som det är i dagsläget får Linda i Ängelholms kommun flera samtal från boende i Båstad kommun som 
söker stöd och vägledning. 
Kommunen hade faktiskt i längden sparat pengar på att ha en instruktör,då vi handikappade hade klarat 
oss mer själva.Hemtjänstinsattserna hade minskat och automatiskt hade vi mått så mycket bättre.Vi som 
blivit syn och hörselskadade i vuxen ålder hade kunnat få vägledning vart vi ska vända oss ock då mycket 
snabbare kommit igång med livet och blivit produktiva invånare.istället som nu,när de flesta står helt 
handfallna .När det tar för lång tid att hitta rätt stöd är det så många som ger upp.För att ni ska förstå ska 
ni få ett exempel : 
Jag blev helt blind vid 43 års ålder.Var en hårt arbetande kvinna.Fick en medecinskada.Sökte hjälp hos 
kommunen.En jättetrevlig handläggare kommer hem till mig för handikappsanpassning.Kontentan blev att 
jag fick hemtjänst .Så klart jag behövde det just då, men det det som hade hjälpt mig mest hade varit 
hänvisning till kurser,föreningar,hjälpmedel och stödgrupper.Detta gör en instruktör. 
Allt detta fick jag ta reda på själv,å det är inte lätt!!! 

Vi tog ett beslut på vår senaste SRF kongress höstas att kämpa för en instruktör i var kommun.Detta är 
mitt sätt att kämpa för vår rätt till stöd och vägledning.Att sen kommunen i längde hade gjort en vinst är 
bara ett plus. 

Brigida Mårtensson Synskadad 
Sekreterare i Srf Ängelholm -Båsta 
Skickat från min iPhone 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

DnrKS001118/2017-900 

Väckt medborgarförslag- Parkeringsplatser på Ydrehall i 
Torekov 

Sida 

23 av 24 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2017-10-19, angående Parkeringsplatser på 
Ydrehall i Torekov ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Torekov 2017-10-17 

Medborgarförslag 

Angående parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov. 
Vi är Torekovsbor och åretruntboende som tillbringar de fina sommardagarna på Ydrehall. 
Vi har aldrig sett besökarna med fordon i det stora hela som något större problem. 
Åsikterna ligger hos enskilda husägare som tillträtt fastigheter de senaste åren. 

Man kan genom alla konversationer som har varit tro att det är värsta trafikstockningen där, 
men så är det inte. Vi tror att parkeringsvakterna som gått där de senaste åren kan medge 
detta. 
Det handlar om så få dagar i juli månad och vi vädjar till kommunen att ha överseende. 

Vi har alltid och vill fortsätta att ha en god gemenskap och trivsel med att välkomna alla 
besökare och badare med eller utan fordon till Ydrehall, alla har inte cykelavstånd. 

Husägarna har förstås med all rätt att bevaka sin inkörsel och framkomlighet. 

Vårt förslag är: att utöka den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan 
tidsbegränsning, det finns utrymme för det. 
Tillåtelse att parkera tillfälligt i rondellen med ev. tidsbegränsning. 
Ingen asfalt eller vita stenar, det förstör bilden av Ydrehall. 

Med vänliga hälsningar 

Bur;_~ ~~f\u_cl I ov-e_ \::-oV 
{JftJiSfe ( la /8-SC-?-t. / 0 // e ic:_ov 

/JLt Mt/s'&n ?erlo'fJ )lcJr~kov 
~/ j;t/Jd~ /OrG,J(]I/ 

~~;\ l ~ ~~l.o-v 
~~+o-J~ 1o-.e/?vv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-28 

Dnr KS 000230/2018 - 600 

Sida 

24 av 24 

Väckt motion -Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i 
skolans vardag varje dag för alla elever 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-02-20, angående att ta fram förslag så att fysisk 
aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever från Thomas 
Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas_a:v_Thomas Andersson (L). 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre!~ 

2018 -02- 20 
DnrK.S..Q.QD..f::.$.Q/ 
• Z<. .C?. I.. f.. ::: .. t.. Q 11 ...... -Liberalerna 

Motion 

Båstads kommuns skolor - Där kunskap och hälsa växer! 

Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering- inte 
bara för vår kommun men för hela samhället. 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. Det finns oroande signaler angående utvecklingen av barns och ungdomars 
hälsa, framförallt den psykiska hälsan. Det rör sig om nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och 
huvudvärk bland unga i skolåldern. Dessutom dokumenteras stressrelaterade symtom bland framför 
allt flickor. Detta gäller hela landet och även vår kommun. 

Att trivas och må bra är en förutsättning för att utveckla förmågan att lära. En gmndläggande 
utgångspunkt kan vara att alla barn och unga erbjuds daglig/regelbunden fysisk aktivitet och att den 
delen av läroplansuppdraget riktar sig till alla verksamma i skolan. Eftersom alla elever tillbringar 
en stor del av sin tid i skolan har den en viktig roll för elevers hälsa. Därför bör fysisk aktivitet 
naturligt finnas med i skolans vardag-vmje dag! p 

Därför vill Liberalerna att: 

Skolförvaltningen för Förskolan, Grundskolan och Gymnasiet tar fram ett förslag till 
hur fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever. 

Det är viktigt att undervisningen i Idrott och Hälsa bidrar till att alla elever får kunskapen om 
sambandet mellan välmående/lärande och fysiskt aktivitet samt ett livslångt intresse för att vara 
fysiskt aktiv. 

Båstads kommuns skolor ska vara platsen där KUNSKAP OCH HÄLSA VÄXER. 

Båstad februari 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~o~~ Birgitte Dahlin Mats Lundberg 
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