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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Sida 

1 av28 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 16 maj 2018 kl 18:30-22:00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista 

Olof Nilsson, sekreterare 
Elin Ax, kommunjurist 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

Göran Klang (S) och Catarina Fryland (L), ersättare Inge Henriksson (BP) 

Ko 

_ _,,__~-+--VC-~ ____ ~ __________ Paragrafer §§ 83-106 

>!~~ 
Håkan Mörnstad , 

tj;~ t(I&+ ·J 

Göran Klang (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-05-24 till och med 2018-06-14 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 



r1iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D D D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D D D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ D D D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ D D D D D 
ESBj ÅHH Ghrist:iH -IHgeffiaH D D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ D D D D D 
EBPj HeleHa St:t=iElh Kerstin Johansson (BP) ./ D D D D D 
(M) Christer de la Matte ./ D D D D D 
(L) Thomas Andersson ./ D D D D D 
EBPj faffies JehHseH Claes Sjögren (BP) ./ D D D D D 
(S) Adem Qerimaj ./ D D D D D 
(SD) Carolin Gräbner ./ D D D D D 
(C) Uno Johansson ./ D D D D D 
E 3 JeHas PersseH FeBiH Susanne Jung (M) ./ D D D D D 
(BP) Kjell Andersson §§ 83-94 ./ D D D D D 
(BP) Hans Grönqvist ./ D D D D D 
EMI!} Katai:ina '.foi:emalm Allan Sunnergren (MP) ./ D D D D D 
EM3 '.feHy lvaf'SseH D D D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ D D D D D 
(S) Göran Klang ./ D D D D D 
f&B1 Inge ~aHElet1: D D D D D 
fq Set1:ia barsset1: Johan Arnoldsson (C) ./ D D D D D 
Eb3 Mat:s bttHElfierg Catarina Fryland (L) ./ D D D D D 
(BP) Inge Henriksson ./ D D D D D 
DELSUMMA: 21 

I (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

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

(-) Claes Sundin ./ D D D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg §§ 83-94 ./ D D D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ D D D D D D D D D 
f8B3 Jettal:aH i'1:tttl:et=sseH Joakim Gräbner (SD) ./ D D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D D D D D D D D D 
(C) lb Nilsson ./ D D D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ D D D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ D D D D D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ D D D D D D D D D 
EMP3 Måt=l:eH St:et=Hef' D D D D D D D D D 
E8B3 Ittgeget=tl: NilsseH D D D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ D D D D D D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D D D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D D D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ D D D D D D D D D 
TOTAL SUMMA: 36 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

KF § 83 Dnr KS 000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 84 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF§ 85 
Delgivningar 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

KF § 86 Dnr KS 000022/2018 - 900 
Informationsärende 

KF § 87 Dnr KS 000023/2018 - 900 
Beslutslogg 

KF § 88 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om samrådshandling 

KF § 89 Dnr KS 000365/2018 - 200 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Stationsområdet i Båstad) 

KF § 90 Dnr KS 000375/2018 - 412 
Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 

KF § 91 Dnr KS 001344/2017 - 900 
Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

KF § 92 Dnr KS 000454/2017 - 900 

Sida 

2 av 28 

Svar på medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns 
arbete 

KF § 93 Dnr KS 000410/2018 - 901 
Förslag om inrättande av Kulturnämnd 

KF § 94 Dnr KS 000382/2018 - 200 
Igångsättnings beslut av vård- och omsorgs boendet i Förslöv, Haga Park 

KF § 95 Dnr KS 000399/2018 - 900 
Interpeliationsdebatt - Miljöbokslut 

KF§96 DnrKS000471/2018-900 
Behandling av ej avslutade motioner maj 2018 

KF § 97 Dnr KS 000434/2018 - 903 
Val av suppleant till Sydvattens styrelse samt val av ombud till årsstämman med fullmakt att 
teckna aktier 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

KF § 98 Dnr KS 000449/2018 - 600 
Väckt motion - Inrätta familjecentral 

KF § 99 Dnr KS 000450/2018 - 700 
Väckt motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg. 

KF § 100 Dnr KS 000451/2018 - 600 
Väckt motion - Inför giftfri policy för kommunens skolor 

KF § 101 Dnr KS 000472/2018 - 900 

Sida 

3 av28 

Interpellation - Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria kommuner 

KF § 102 Dnr KS 000495/2018 - 903 
Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt 

KF § 103 Dnr KS 000519/2018 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i kommunrevisionen efter Olof Eriksson 

KF § 104 Dnr KS 000503/2018 - 100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande -Avskedande av kommundirektör 

KF § 105 Dnr KS 000504/2018 - 100 
Interpellation - Avskedande av kommundirektör och kärnvärden 

KF § 106 Dnr KS 000506/2018 - 700 
Väckt motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

justerandes signaturer / Utdrags bestyrkande 

r-~I( y 
~J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000019/2018 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av28 

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 justerings-personerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Göran Klang (S) och Catarina Fryland (L) som justeringspersoner. 

2. Utse Inge Henriksson (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2018-05-23 klockan 15.00 på kommunkansliet 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 5 av28 

KF§ 84 Dnr KS 000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut 

Sedan kallelsen tillställts ledamöterna har följande ärenden inkommit: 

- Interpellation - Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria 
kommuner 
- Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt 
- Fråga till kommunstyrelsens ordförande -Avskedande av kommundirektör 
- Interpellation - Avskedande av kommundirektör och kärnvärden 
- Väckt motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändring: 

- Nytt ärende: Interpellation - Angående kommunens roll i projekt om 
fossilbränslefria kommuner 
- Nytt ärende: Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt 
- Nytt ärende: Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Avskedande av 
kommundirektör 
- Nytt ärende: Interpellation -Avskedande av kommundirektör och kärnvärden 
- Nytt ärende: Väckt motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 85 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

Sida 

6 av28 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige: 

- Översikt gällande ej verkställda beslut- kvartal 4, 2018. 

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

Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S): Socialnämnden återkommer med redovisning enligt 
gällande lagstiftning samt tillser att redovisning av första kvartalet 2018 finns 
till nästa kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ann-Margret Kjellberg (S) yrkande. Efter 
framställs proposition finner ordförande att förslaget har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Socialnämnden återkommer med redovisning enligt gällande lagstiftning 
samt tillser att redovisning av första kvartalet 2018 finns till nästa 
kommunfullmäktige. 

I 
I usterandes signaturer I Utdrags bestyrkande 

~c;K (J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000022/2018 - 900 

lnformationsärende 

Sida 

7 av28 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2018-04-18 förelåg följande informationsärenden: 

- Information från kulturstrateg Helene Steinlein. 
- Lansering av kommunens diarium på webben av huvudregistrator Linda 
Wahlström. 
- Muntlig information från kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren. 
- Skriftlig information från vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie 
Grankvist (BP). 
- Muntlig information från demokratiberedningens ordförande Håkan 
Mörnstad (BP). 
- Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Information från vård- och omsorgsnämndens ordförande. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Anmäler att muntligen få informera om tre ärenden. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på om Bo Wendt (BP) får informera. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Bo Wendt (BP) får informera. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 87 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

Sida 

8av28 

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 2018-05-03. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 3 maj 2018 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om 
samrådshandling 

Sida 

9 av28 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en 
samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen 
utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på 
hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och 
varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik 
för Bjärehalvön. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L), Bo Wendt (BP), Johan Olsson 
Swanstein (M), Hans Grönkvist (BP) och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 119. 
Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-03-27. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 
konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 

2. Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31. 

Justerandes signaturer Il Utdragsbestvrkande 

;1_7~ ~ '. 
....... J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-27 
Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 - 315, B 2015-000260 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Översiktsplan för Båstads kommun - beslut om samråd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. godkänna Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och tillhörande konse

kvensbeskrivning att skickas ut på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för 
Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntbo
ende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är 
unik för Bjärehalvön. 

Bakgrund 
I februari 2016 (KS § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I januari 2017 (KF § 7) antog 
kommunfullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångs
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns över
siktsplan. 

I beslutet i september 2016 ingick i uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som följer Bo
verkets modell och lämpar sig för framtida "rullande" översiktsplanearbete. 

Aktuellt 
Under arbetet med samrådshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklingsstra
tegierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kom
munen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för 
Bjärehalvön. Kunskapsinhämtning har skett från alla verksamhetsområdens ledningsgrupper 
och tjänstepersoner inom förvaltningen. Tidiga dialoger har också hållits med Länsstyrelsen 
Skåne, NSVA och myndigheter som Naturvårdsverket. Vid två tillfällen har politiken samverkat 
om arbetet med översiktsplanen. 

Samrådshandlingen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljö
konsekvensbeskrivning i Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter. 

Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan är ett digitalt dokument och presente
ras i en kartlösning likt Båstadkartan. Den digitala lösningen kommer förenkla framtida uppda
teringar av översiktsplanen. 

180207\fell talet kan inte representeras i angivet format,, ,/ n 
1t ·I''- G 



2 (2) 

Förvaltningen föreslår att under samrådet speciellt bjuda in föreningslivet, näringslivet och 
intresseorganisationer. Även allmänheten ska bjudas in brett, med fokus på de grupper som 
sällan gör sin röst hörd under planeringsprocessen. 

Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas och tillsammans med 
reviderad planhandling gå upp till beslut i kommunfullmäktige för granskning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen går ut på samråd vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 

Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stads bygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 

Barn konsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 

Samhälls byggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad - Kristina Bell, Olof Sellden och Carina Ericsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Webblänk till Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030 sam b/index.ht 
ml? ApplicationDefinition=Library: //Bastad /OP2030 /Sam rad/Layouts /0 P samrad.Application 
Definition&locale=en 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Stationsområdet i 
Båstad) 

Sida 

10 av 28 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det 
nybildade företaget Grundbulten 2414 7 AB och hans samarbetspartners, 
rörande förfrågan om köp av kommunal mark för ändamålet padelhall. Efter 
beredning av förfrågan och företagets verksamhetside har förutsättningarna 
konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att skapa 
förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets 
genomförbarhet. Optionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla 
med kommunen om att förvärva marken under givna förutsättningar. 
Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlighet att utvärdera och 
projektera vidare på sin verksamhetside under 6 månader för att kunna göra 
sannolikt att projektet är genomförbart. Optionsavtalet innehåller också vissa 
specifika villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, 
exempelvis uppgifter om markpris och kommunens rätt att erhålla säkerhet för 
projektet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 120. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-04-03, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Upprättat förslag till optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 
godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-04-03. 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till optionsavtal 
för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det nybildade företa
get Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, rörande förfrågan om köp av kommu
nal mark för ändamålet padelhall. Efter beredning av förfrågan och företagets verksamhetside 
har förutsättningarna konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att 
skapa förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets genomförbarhet. Opt
ionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva 
marken under givna förutsättningar. Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlig
het att utvärdera och projektera vidare på sin verksamhetside under 6 månader för att kunna 
göra sannolikt att projektet är genomförbart. Optionsavtalet innehåller också vissa specifika 
villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, exempelvis uppgifter om mark
pris och kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. 

Bakgrund 
Grundbulten 24147 AB inkom under februari 2018 till kommunen med en förfrågan om att 
förvärva ca 5 000 kvm kommunal mark att bygga en padelhall på. Företaget förmedlade en 
verksamhetside bestående av en modern padelhall i ett plan med vidare expansionsmöjlighet
er för att möta en växande skara utövare. Företaget har för avsikt att själva bygga men även 
förvalta den färdiga anläggningen i det bolag man bildat för ändamålet. 
I beredning av förfrågan har kommunen varit tydlig i sin ambition att driva en resurseffektiv 
etableringsprocess. Båstads kommun har begränsade marktillgångar och de etableringar som 
tillkommer på kommunal verksamhetsmark ska tillföra betydande värden. 
Byggrätten på det aktuella området är väl tilltagen. Detaljplanen medger byggnation på SO % 
av tomtytan med en nockhöjd oml 9 m. Att sälja mark till en verksamhet som endast nyttjar en 
tredjedel av byggrätten är således inte i linje med kommunens ambition. Detta kommunicera
des med företaget som återkom till kommunen med ett justerat förslag innehållande även kon
torslokaler och smålokaler för handel. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att Grundbulten 2414 7 AB har presenterat ett förslag till etablering 
som tillför nya värden till stationsområdet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan. 
Logistiskt är platsen gynnsam för växande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga 
kontorslokaler, även servicefunktioner såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle 
med fördel kunna etableras i detta läge. 
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Sporten padel uppges bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget 
skulle tillföra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera be
sökare från andra orter. Att Båstad saknar en padelanläggning som till storlek och klass kan 
fungera för nationella event har tidigare kommunicerats med kommunen varför en etablering 
av föreslagen padelhall i aktuellt läge skulle tillföra ytterligare ett värde. 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Enheten för samhällsbyggnad, Grundbulten 2414 7 AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till optionsavtal för del av Båstad Hemmeslöv 5:9, översiktlig karta 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med kommunens avdelning för samhällsbyggnad och näringslivsstrateg. 



Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Grundbulten 24147 AB (559152-9440), under namnändring till AM Fastigheter i 
Båstad AB. 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad. 

1 §Objekt 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras i bifogad karta (bilaga 1). 

Området omfattar uppskattningsvis 6 400 m2
. Arealen fastställs dock först när 

lantmäteriet styckat av området. 

2 §Bakgrund 

Kommunens exploateringsingenjör har tillsammans med företrädare för Grund bulten 

24147 AB fört diskussioner för att möjliggöra en etablering för företaget norr om 

Båstads nya station. 

Bolaget är nybildat för ändmålet att bygga och förvalta de lokaler som ska uppföras på 

det aktuella markområdet. Bolagets vision är att" uppföra en unik byggnad - ett 
landmärke för Båstad och Tuvelyckan - innehållande padelhall, kontor och mindre ytor för 

externa aktörer som förädlar, förtätar och förstärker områdets karaktär som en plats för 

ett aktivare liv." 

Bolagets verksamhetside biläggs detta optionsavtal, se bilaga 2. 

Grundbulten 24147 AB, har till kommunens exploateringsingenjör framfört önskemål 

om att förvärva det markområde som definierats i 1 §. 

3 §Syfte 

Syftet med optionsavtalet är att bereda Grundbulten 24147 AB möjlighet att med 

tillfällig ensamrätt till det aktuella området arbeta fram mer detaljerat underlag för 

verksamhetsiden i form av skisser, ekonomiska analyser mm. med målsättning att i 

samband med optionens slut förärva markområdet. 



4 §Åtaganden 

Kommunen åtar sig att under den tidsperiod optionen löper reservera området åt 
Grund bulten 2414 7 AB och att medverka till att överlåtelse av området möjliggörs. 
Kommunen ska också förse Grundbulten 24147 AB med nödvändig information om 
tomtens beskaffenhet och tillhandahålla digital primärkarta. 

Grundbulten 24147 AB åtar sig att senast två månader innan optionstiden löper ut 
presentera detaljerat gestaltningsförslag, mark, - och lokaldisponering samt ekonomiskt 
underlag som visar på projektets genomförbarhet. 

Grundbulten 24147 AB åtar sig att optimera planeras byggnation utifrån kommunens 
önskemål att tilltänkt byggrätt ska tillföra flera nya värden till stationsområdet och 
boendemiljön på Tuvelyckan. 

Om bolaget väljer att inte utnyttja optionen eller att förutsättningar för marköverlåtelse 
inte finns ska bägge parter stå sina respektive kostnader. 

Det är kommunen som avgör om förutsättningar för marköverlåtelse finns. 

5 § Optionsperiod 

Denna option gäller i 6 månader från det att avtalet godkänts av kommunfullmäktige. 

Grundbulten 24147 AB äger rätt att utan motprestation få optionen förlängd med 
ytterligare 2 månader om begäran om förlängning inkommer senast två veckor före 
optionstidens utgång. Begäran om förlängning kan ske tidigast 3 månader efter det att 
optionsavtalet börjat gälla. 

6 § Köpekontrakt, köpeskilling och kostnader 

Under förutsättning att Grundbulten 24147 AB kan göra sannolikt att projektet är 
genomförbart ska kommunen upprätta köpeavtal för överlåtelse av aktuellt 
markområde. 

I köpeavtalet kommer kommunen bland annat ställa krav på att bygglov söks och 
erhålls, samt att byggnation fullföljts till viss del innan köpebrev upprättas. Kommunen 
kan också komma att använda olika alternativ för att säkerställa att exploatören 
genomför vad som avtalats genom exempelvis vitesklausuler eller begäran om säkerhet 
för projektet. 

Prissättningen för marken uppgår till 225 kronor/m2 och den slutliga arealen för 
området fastställs av Lantmäteriet i samband med avstyckning. Priset är beräknat mot 
bakgrund av kostnadstäckning för exploatering av planområdet och kostnader kopplade 
till utbyggnad av bland annat infrastruktur i anslutning till Båstads nya station. 

Utöver köpeskillingen tillkommer bl.a. kostnad för fastighets bildning, anslutnings-avgift 
för VA, el, fiber m.m. samt avgift i samband med bygglovsprövning. 



7 § Informationsskyldighet 

Det åligger parterna att omgående skriftligen informera varandra om eventuella 
förändringar som kan påverka projektets förutsättningar. 

8 § Överlåtelse 

Exploatören äger ej rätt att överlåta detta avtal till annan aktör. 

9 §Övrigt 

Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Eventuella ändringar i eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och 
undertecknas av båda parterna för att utgöra bindande avtalsinnehåll. 

10 §Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal eller därur följande rättsförhållanden skall avgöras i 
allmän domstol 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018- Båstad 2018-
För Grundbulten 24147 AB För Båstads kommun 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000375/2018- 412 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 

Sida 

11av28 

Beskrivning av ärendet Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande 
genomsyn av arrendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads 
hamn AB, tillika arrendator, upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget 
Båstads hamn AB upphört och kommunen, i egenskap av markägare, inte 
meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrendekontrakt har 
kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet. En överlåtelse har 
därför upprättats att omfatta den förändring som skett i motpartens 
organisation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande 
arrendator, samt kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med 
arrendekontraktets§ 9. Ny arrendator är företaget Båstadtennis och hotell AB 
(556594-3288). Båstad tennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på 
oförändrade villkor. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 134. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-04-05, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn godkänns. 

Il 
justerandes signaturer , , Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-04-05. 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000375/2018 - 412 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad överlåtelse av 
arrendeavtal för Båstads hamn. 

Sammanfattning av ärendet 
Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande genomsyn av ar
rendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads hamn AB, tillika arrendator, 
upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget Båstads hamn AB upphört och kommunen, i 
egenskap av markägare, inte meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrende
kontrakt har kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet. 
En överlåtelse har därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens organi
sation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande arrendator, samt 
kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med arrendekontraktets§ 9. Ny ar
rendator är företaget Båstad tennis och hotell AB (556594-3288). 
Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på oförändrade villkor. 

Bakgrund 
Arbetet med ett nytt arrendeavtal har initierats på grund av den detaljplaneändring som pågår 
för att uppdatera förutsättningarna för hamnområdet Båstad. Under översyn av gällande ar
rendekontrakt och i kontakt med motparten kom det till kommunens kännedom att arrenda
torn för att kapitalsäkra sin verksamhet i hamnen valt att omstrukturera sin organisation. Bo
laget Båstads hamn AB fusionerades 2017-04-19 ihop med Båstadhotell och tennis AB varige
nom Båstad hamn AB upphörde. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Överlåtelsen säkrar att kommunen har en motpart i avtalsförhållandet som omfattar Båstads 
hamn vilket är en grundläggande förutsättning för både upplåtare och arrendator i det 
gemensamma syftet att upprätthålla en hög kvalitet av hamnområdet som destination. 

Ekonomi 
Överlåtelsen genererar inte några ekonomiska konsekvenser för parterna utöver vad som 
redan överenskommits i gällande arrendekontrakt för Båstads hamn. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadtennis och hotell AB, avdelningen för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överlåtelse av arrendeavtal 



ÖVERLÅTELSE AV ARRENDEAVTAL 

Den 5 maj 2004 tecknades arrendeavtal mellan Båstads kommun (212000- 0944) och 

Båstads hamn AB för en period om 15 år, med förlängningstid 5 år i sänder. Avtalet reglerar 

kommunens upplåtelse av ett område (mark och vatten) beläget i Båstads hamn. 

Med anledning av förändringar i arrendatorns bolagsorganisation och lydelsen av§ 9 i 

gällande arrendeavtal är en formell överlåtelse, skriftligen godkänd av kommunen, påkallad. 

Båstads kommun godkänner härigenom att Båstads hamn AB (556656-9298) överlåter 

gällande arrendekontrakt, under oförändrade villkor, till Båstadtennis och hotell AB (556594-

3288) under ingången arrendeperiod 2004-05-01-2019-04-30. 

För Båstads kommun 

2018-

Bo Wendt Jan Bernhardsson 

För Båstads hamn AB För Båstadtennis och hotell AB 

'~-~.0..0.:. ............ . .lk l!l/l,,,, 
............ ! .. ~ .......................... . 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 001344/2017 - 900 

Sida 

12 av 28 

Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Beskrivning av ärendet Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 
tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
bedöms av förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19 
§ 286, till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för 
yttrande. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 125. 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax daterad 2017-12-01, med 
tillhörande bilagor. 
Yttrande från kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Återremiss med motiveringen att samverkan ska ske innan 
beslut om organisationsförändring. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för att samverkan ska ske innan beslut fattas om 
organisationsförändring. 

( 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 

KF§ 92 Dnr KS 000454/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag - Brukarrevision av 
överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete 

13 av 28 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 
brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 
över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, 
att dels remittera ärendet till pensionärsrådet och handikapprådet för yttrande, 
dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvaltningen att redovisa: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

1) antalet ärenden som respektive gode män har, 
2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har, 
3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt 
4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet 
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny 
överförmyndarorganisation i Halland. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 126. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-04-05, med 
tillhörande bilagor. 
Yttrande från kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. 
Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

' Justerandes signaturer I Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-05. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns arbete 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. 

En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi
sorer för att kunna genomföra detta. 

Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, att dels remittera ärendet till pensionärsrå
det och handikapprådet för yttrande, dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvalt
ningen att redovisa: 
1) antalet ärenden som respektive gode män har, 
2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har, 
3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt 
4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet 
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny överförmyndarorganisation i Hal
land. 

Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Svar på återremissen avseende yrkandet, baserat på uppgifter 31 januari 2018: 

1. Antal ärende per respektive ställföreträdare: 
Antal ställföreträdare Antal uppdrag 
1 10 
5 7 
1 6 
3 5 
1 4 
3 3 
12 2 
146 1 

2. A) Av ovanstående ställföreträdare är 63 förmyndare, 43 förvaltare, 132 god man och 
11 särskilt förordnad vårdnadshavare. 



2 (2) 

B) Det finns 155 vuxna huvudmän och 64 underåriga, totalt 219 personer. En huvud
man kan ha flera ställföreträdare och flera förordnande, t.ex. ett barn har två förmyn
dare. Båda förmyndarna är då listade dubbelt med varsitt uppdrag. 

3. Ett genomförande av brukarrevision kan innebära ca 3 månader aktivt arbete med för
beredelser, möten och intervjuer. Till detta kommer ca 1 månad för analysarbete och 
att skriva rapport. 
Kostnad för att genomföra en brukarrevision omfattar särskilt utbildade brukarreviso
rer under revisionstiden samt personalkostnader som kan uppstå då ordinarie perso
nal medverkar i revisionen och vikarier behöver sättas in, samt arvode till ställföreträ
darna som medverkar. Kostnader för att ta fram särskilt material anpassat för över
förmyndarverksamhet kan tillkomma då brukarrevision inte är anpassat för denna typ 
av verksamhet. 

4. Det har inte genomförts brukarrevision tidigare på överförmyndarverksamhet, vilket 
innebär att det inte finns referensobjekt att jämföra med avseende vilken påverkan en 
brukarrevision kan ha. En komplikation med en brukarrevision kan vara att tingsrätten 
fattar beslut om huvudmännens (brukarna) förordnande och tillsätter god 
man/förvaltare och att överförmyndaren är tillsynsmyndighet för dessa förordnanden. 
Det finns risk att en brukarrevision görs endast från ställföreträdarnas perspektiv och 
inte från huvudmännen själva. Detta dels då flera huvudmän är underåriga, dels för att 
flera huvudmän har anhöriga som ställföreträdare. Länsstyrelsen är överförmyndarens 
tillsynsmyndighet och tillsyn görs en gång om året. 
För att kunna avgöra om det går att genomföra en brukarrevision av överförmyndarens 
verksamhet krävs en fördjupad utredning. Det innebär att möjligheten att genomföra 
en brukarrevision innan beslut om eventull anslutning till överförmyndarorganisation i 
Halland inte är möjlig. 

Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
KHR yttrande, KPR yttrande 

Samråd har skett med: 
Överförmyndarhandläggare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-15. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och 
gode mäns arbete 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Bakgrund 

1 (1) 

Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. 

En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi
sorer för att kunna genomföra detta. 

Aktuellt 
I Båstads kommun pågår en utredning om överförmyndarens organisation inför kommande 
mandatperiod. Ett ärende om framtida organisation beräknas nå kommunfullmäktige under 
våren 2018. 

En brukarrevision är ett verktyg för att få brukarinflytande i verksamheten och kan vara en 
framtida insats när en ny organisation för överförmyndarens verksamhet är på plats. Att ge
nomföra en brukarrevision i den befintliga organisationen ger inte brukarna något inflytande 
över en ny organisation, varför medborgarförslaget bör avslås i nuläget. 

Ko mm unledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, överförmyndaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete . 

171115\fell talet !<an inte representeras i angivet fomtal \s 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000410/2018 - 901 

Förslag om inrättande av Kulturnämnd 

Sida 

14 av 28 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan 
om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag 
på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd vars 
ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 
kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens 
konstsamlingar, föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, 
kulturarvsfrågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. 
Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av 
kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform 
som krävs för att den ska blomstra. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Ebba Krumlinde (C), Christer de la 
Matte (M), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 130. 
Förslag från demokratiberedningen, daterad 2018-04-17, med tillhörande 
bilaga. 

Yrkanden Bo Wendt (BP), Christer de la Motte (M), Ingela Stefansson (S) och Thomas 
Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ebba Krumlinde (C): Bifall till demokratiberedningens förslag. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 19:40-19:4 7. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
demokratiberedningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande 
att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Konsekvensbeskrivning med ekonomisk beräkning ska göras innan beslut 
fattas om kulturnämnd. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 15 av 28 

KF § 94 Dnr KS 000382/2018 - 200 

lgångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet i Förslöv, 
Haga Park 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vård
och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter 
och den totala produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr. Den 
totala hyreskostnaden för kommunen till Båstadhem blir 8 572 050 kr i 2020 
års prisnivå. Månadskostnad för lägenheterna blir ca 6 300 kr, vilket ger en 
total hyresintäkt till kommunen på 3 628 800 kr /år. För att kunna finansiera 
byggnationen begär Båstadhem kommunal borgen för tecknande av lån på 
166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr. 

Yttrande Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M), Thomas 
Andersson (L), Christer de la Motte (M) och Hans Grönkvist (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 132. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechefJan Bernhardsson, daterad 2018-
04-26, med tillhörande bilaga. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2018-
05-15. 

Yrkanden Yrkande: Bo Wendt (BP) bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive den 
framskrivna tjänsteskrivelsen med utveckling av kommunstyrelsens förslag 
punkt 3. 

Avstår 

Propositionsordning 

Ajournering 

Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Liberalerna avstår från att delta i beslutet. 

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

Sammanträdet ajourneras 20:10-20:20. 

Fortsätter på nästa sida 

justerandes signaturer (J Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 16 av 28 

Beslut 

KF § 94 Dnr KS 000382/2018 - 200 

Forts. lgångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet i 
Förslöv, Haga Park 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgsboendet Haga Park 
i Förslöv godkänns. 

2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s 
låneförpliktelser. 

3. Avtalsförslag upprättas efter principer från tjänsteskrivelse av teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2018-05-15. Se bilaga till protokollet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-15 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000382 / 2018-200 

Kompletterande tjänsteskrivelse 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

lgångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förs löv. 

Förslag till beslut 
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2018-05-02 föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgs boendet Haga Park i Förslöv 
godkänns. 

2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s låneförpliktelser. 

3. Avtalsförslag upprättas efter principerna som diskuteras i kommunstyrelsen 2018-05-
02. 

Förtydligande pkt 3 
Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättnings beslut av vård- och omsorgs bo
endet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter och den totala produktionskost
naden är beräknad till 120 miljoner kr. 

Båstadhem har framfört förtydligande av de principer som diskuterades i kommunstyrelsen 
2018-05-02 som underlag till kommunfullmäktiges beslut och för att kunna upprätta ett hy
resavtal med Båstads kommun. 
Båstadhem framför också avseende hyresavtalet behövs en längre process i samverkan med 
Båstads kommun för att få förståelse av avtalets innebörd och fördelning som kommer att ar
betas fram under processen. 

Hyresavtalet kommer att innehålla nedan omförhandlingsklausuler och för beräkning av hyran 
angivna nyckeltal. 

Omförhandlingsklausuler: 
Driftklausul som innebär, om driftkostnaderna ökar med mer än KPI under två år i följd så 
har Båstadhem AB rätt att omförhandla driftkostnaderna. 
Ränteklausul som innebär, om räntan stiger mer än 2% under en två års period så har 
Båstadhem AB rätt att omförhandla hyran. 

Nyckeltal: 
drift 310 kr /m2. 
underhåll 120 kr/m2. 
direktavkastning 5 ,5% (avkastning på investeringen). 

Hyresavtalet ska omfatta hela fastigheten vars hyresökningar indexregleras med KPI. 
Hyrestiden är 25 år. 

Jan Bernhardsson 

Tf Kommundirektör 
Teknik och servicechef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-26 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000382 / 2018-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

lgångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förs löv. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv 
godkänns. 

2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s låneförpliktelser. 

3. Hyresavtal med Båstadhem ingås på föreslagna hyresnivåer och villkor för underteck
nande av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

4. Driftbudget för ökad hyreskostnad för Vård- och omsorg ökas med 3 623 000 kr från 
och med 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vård- och omsorgsbo
endet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter och den totala produktionskost
naden är beräknad till 120 miljoner kr. Den totala hyreskostnaden för kommunen till Båstad
hem blir 8 572 050 kr i 2020 års prisnivå. 
Månadskostnad för lägenheterna blir ca 6300 kr vilket ger en total hyresintäkt till kommunen 
på 3 628 800 kr/år. 
För att kunna finansiera byggnationen begär Båstadhem kommunal borgen för tecknande av 
lån på 166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr. 

Bakgrund 
Båstads kommun har beslutat att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende namngivet till Haga 
Park i Förslöv. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-27 det ramprogram som skulle gälla som rikt
linjer till projekteringen av det nya boendet. 
Med ramprogrammet som underlag har Båstadhem fått i uppdrag att genomföra projektering 
och anbudsinfordran för byggnation av boendet. 
Boendet innehåller 48 st lägenheter som är fördelade på två plan med 12 st lägenheter i varje 
flygel, gemensamhetsutrymmen inom boendeenheterna, allmänna utrymmen avsedda för ge
mensamma aktiviteter och personalutrymmen. 

Båstadhem har i skrivelse daterat 2018-04-06 begärt om igångsättningsbeslut av vård- och 
omsorgs boendet. 
Produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr med förutsättningar att köpeskillingen 
för tomten blir 1,5 miljoner kr, beslut erhålls från skatteverket om momsregistrering och att 
länsstyrelsen beviljar investeringsbidrag. 



2 (2) 

Båstadhem har presenterat en total hyreskostnad på 8 572 050 kr berälmat i 2020 års pris
nivå. 
Hyreskostnaden fördelas på 4 943 250 kr/år för lokalerna (gemensamhets-, personalutrym
men mm) och 3 628 800 kr/år för lägenheterna. 
Bostadsytan för lägenheterna är i genomsnitt ca 33,75 m2 vilket ger en hyreskostnad på ca 
6300 kr /mån. Kommunen hyr lägenheterna av Båstadhem i ett blockförhyrningsavtal för 
3 628 800 kr/år. Kommunen beräknar att få motsvarande årlig hyresintäkt för lägenheterna. 

Hyreskostnaden för lokalerna är beräknade till 4 943 250 kr/år. Efter momsersättning reduce
ras kostnaden till 3 623 459 kr /år vilket blir den faktiska kostnaden för Kommunen. 

Båstadhem har framfört förutsättningar för tecknande av hyresavtalet med Kommunen: 
att hyresavtalet omfattar hela fastigheten. 
att hyrestiden är 25 år. 
hyreskostnaden år 2020 är 8 572 050 kr/år. 
att det finns en omförhandlingsklasul om kostnaderna för drift som är berälmad till 
310 kr/m2 och ränta 2,5% inld borgensavgift enligt Båstadshems kalkyl ökar med mer 
än KPI under 2 år i följd. 
att hyresavtalet indexregleras med KPI dock ej sänkning. 

Båstadhem anhåller även om höjning av ramen för kommunal borgen till 725 miljoner kr för 
att kunna finansiera byggnationen av vård- och omsorgsboendet. Den totala borgenssumman 
för Båstadhem per den 2017-12-31 uppgick till 558,5 miljoner kr vilket innebär ytterligare 
kommunal borgen på för tecknande av lån på 166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr. 

Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning 
innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande 10 mnkr. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Kommunens hyresintäkt motsvarar Båstadhems hyreskostnad för lägenheterna under förut
sättning att det inte finns någon vakant lägenhet. 
Den faktiska kostnaden för Kommunen år 2020 blir 3 623 459 kr efter momsersättning sk lud
vikamomsen. 
Kommunen erhåller en intäkt på 300 000 kr för borgensavgiften till Båstadhem. 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård och Omsorg, Båstadhem, Teknik och Service, Ekonomienheten. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bå:h62:Z/ 
Jan Bernhardsson Le__. 

Tf Kommundirektör 
Teknik och servicechef 

Emma Pihl 
Vård- och Omsorgschef 

Elisabet Edner 

Ekonomichef 
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BÅSTADS KOMMUN 
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Begäran om igångsättningsbeslut av VoO boendet, Haga Park 

BÅSTAD 

Av kommunstyrelsen erhöll Båstad hem i uppdrag att genomföra en projektering för nybyggnation av 
äldreboendet Haga Park. 

Det har överlämnats en preliminär sammanställning över kostnaden för en nybyggnation samt en 
sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. 

Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av nybyggnation 
av Haga Park (48 lägenheter). 

Upphandlingen är nu klar. 3 anbudsgivare har lämnat anbud och det förmånligaste anbudet har 
lämnats av Byggmästaren i Skåne AB. Byggmästaren i Skåne AB har av Båstadhem erhållit 
tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad 
kommun. 

Produktionskostnaden för hela nybyggnationen är preliminärt 120 000 000 kr med förutsättningar 
enligt bifogad sammanställning/kalkyl. 

I bifogad sammanställning över 2020 års hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår 
att lägenhetshyran på Haga Park blir 2 240 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Skogslidens 
lägenhetshyra som är 2 125 kr/kvm/år. 

Total hyra för bostäder 1 620 kvm (total lgh-yta) x 2 240 kr/kvm/år blir 3 628 800 kr per år. 

Total lokalhyran för lokalerna 3 042 kvm (total lokalyta) x 1 625 kr/kvm/år blir 4 943 250 kr per år. 

Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir 8 572 050 kr per år. Hyresnivån följer investeringen. 

Lägenheterna ska omfattas av ett blockförhyrningsavtal som Båstad hem och Vård- och 
omsorgsförvaltningen ska teckna avseende dessa biståndsprövade vård lägenheter. 

Undertecknad anhåller nu om: 

• Kommunens ställning till investering och start av nybyggnationen, Haga Park. 
• Borgensbeslut avseende höjning av ramen för kommunal borgen till 725 Mkr för att kunna 

finansiera nybyggnationen av Haga Park. 

• Beslut om att hyresavtal ingås på föreslagna hyresnivåer. Avtalsförslaget ska innehålla en 
omförhandlingsklausul om kostnaderna för drift (310 kr) och ränta (2,50% inkl. borgens
avgift) enligt Båstadhems kalkyl, ökar med mer än KPI under 2 år i följd. Avtalet ska omfatta 
hela fastigheten, vara indexreglerat med KPI kan ej sänkas och hyrestiden omfatta 25 år. 

Båstad 2018-04-06 

~~~// 
VD, stadhem / 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000399/2018 - 900 

lnterpellationsdebatt - Miljöbokslut 

Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) har interpellerat kommunalrådet Bo Wendt (BP) om 
fältassistenter i Båstads kommun. 

Sida 

17 av 28 

Yttrande Under interpellationsdebatten deltar Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP) och 
Hans Grönkvist (BP). 

Underlag till beslutet Interpellation från Ingela Stefansson (S) 
Svar på interpellation från Bo Wendt (BP) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer I 
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Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 
Dnr:KS000399/2018 - 900 

Svar på interpellation - miljöbokslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Fråga 1 Vad beror det på att inget miljöboks/ut är upprättats trots att kommunfullmäktige har beslutat 

detta? 

Svar Det behövs en plan på åtgärder inom miljöområdet som ligger till grund för miljöbokslut. 
Denna plan upprättades inte 2017 då tjänst inom enheten Strategi/ utveckling var vakant och 
det blev på resurser för samordning. 

Fråga 2 Vem arbetar med att genomföra det som är beslutat i miljöprogrammet? 

Svar Alla verksamhetsområden har delar i miljöprogrammet. Enheten strategi och utveckling har i 
uppdrag att koordinera och samordna. Vakanser enligt ovan har gjort att arbetet har stannat av 
för tillfället. 

Fråga 3 Båstads kommun är ansvarig för miljömålen inom familjen Helsingborg. Vem i Båstads kommun 

driver dessa frågor? 

Svar Det är enheten Strategi/ utveckling som har det ansvaret. 

Fråga 4 Kommer en miljöstrateg att anställas för att driva på de viktiga miljöfrågorna? 

Svar Det finns för förslag till budget 2019. 

Bo Wendt (BP) 
Kommunstyrelsens ordförande 



4:.& 
·~· ~socialdemokraterna 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

Båstads kommun saknar miljöstrateg. Enligt Miljöaktuellts kommunrankning 
har Båstad dalat från plats 46 till plats 83. 

Kommunfullmäktige har beslutat att miljöbokslut skall göras och redovisas årli
gen. Detta har inte verkställts. 

Ingen driver på arbetet med kommunens miljöprogram. 

Inom Familjen Helsingborg är Båstads kommun ansvariga för miljömålen. 

Vad kommer Bjärepartiet att göra för att fattade beslut inom miljöområdet skall 
verkställas? 

1. Vad beror det på att inget miljöbokslut är upprättats trots att kommunfull
mäktige har beslutat detta? 

2. Vem arbetar med att genomföra det som är beslutat i miljöprogrammet? 

3. Båstads kommun är ansvarig för miljömålen inom familjen Helsingborg. 
Vem i Båstads kommun driver dessa frågor? 

4. Kommer en miljöstrateg att anställas för att driva på de viktiga miljöfrå
gorna? 

Ingela Stefansson (S) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 18 av 28 

KF§96 Dnr KS 000471/2018 - 900 

Behandling av ej avslutade motioner maj 2018 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska motioner äldre än ett år hanteras i 
kommunfullmäktige. I Båstads kommun sker det vanligtvis genom redovisning 
av ej avslutade motioner i maj och oktober. Efter redovisningen sker vanligtvis 
inget ytterligare än att motionstiden förlängs och beredningen fortsätter. För 
att hantera motionerna 2018 har redovisningen istället blivit en behandling. På 
så vis kan kommunfullmäktige ta ställning till motionerna. I behandlingen ges 
förslag, med motivering, för hur kommunfullmäktige kan hantera motionerna. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Thomas 
Andersson (L), Johan Arnoldsson (C) och Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-09. 
Rapport - ej besvarade motioner. 
Motioner. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motion om heltid för alla anses besvarad. 

2. Motionstiden förlängs för motion om verksamhets- och kvalitetssystem. 

3. Motion om översyn av kommunens verksamhetslokaler anses besvarad. 

4. Motion om internhyressystem anses besvarad. 

5. Motion om linjemarkering av gång- och cykelvägar anses besvarad. 

6. Motion om gratis sim undervisning på sommaren avskrivs från vidare 
behandling. 

7. Motion om tillskapande av aktivitetshus i Grevie avskrivs från vidare 
behandlings. 

8. Motion om detaljplaneläggning av området söder om Entre Båstad avskrivs 
från vidare behandling. 

9. Motionstiden förlängs för motion om ungdomsråd i Båstads kommun. 

10. Motionstiden förlängs för motion om trygg parkering vid stationsområdena. 

justerandes signaturer t• Utdragsbestvrkande 

11 d 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-09. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000471/2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Behandling av ej besvarade motioner - maj 2018 

Förslag till beslut 

1. Motion om heltid för alla anses besvarad. 
2. Motionstiden förlängs för motion om verksamhets- och kvalitetssystem. 
3. Motion om översyn av kommunens verksamhetslokaler anses besvarad. 
4. Motion om internhyressystem anses besvarad. 
S. Motion om linjemarkering av gång- och cykelvägar anses besvarad. 
6. Motion om gratis sim undervisning på sommaren avskrivs från vidare behandling. 
7. Motion om tillskapande av aktivitetshus i Grevie avskrivs från vidare behandlings. 

1 (1) 

8. Motion om detaljplaneläggning av området söder om Entre Båstad avskrivs från vidare 
behandling. 

9. Motionstiden förlängs för motion om ungdomsråd i Båstads kommun. 
10. Motionstiden förlängs för motion om trygg parkering vid stationsområdena. 

Aktuellt 
Enligt kommunallagen ska motioner äldre än ett år hanteras i kommunfullmäktige. I Båstads 
kommun sker det vanligtvis genom redovisning av ej avslutade motioner i maj och oktober. 
Efter redovisningen sker vanligtvis inget ytterligare än att motionstiden förlängs och bered
ningen fortsätter. För att hantera motionerna 2018 har redovisningen istället blivit en behand
ling. På så vis kan kommunfullmäktige ta ställning till motionerna. I behandlingen ges förslag, 
med motivering, för hur kommunfullmäktige kan hantera motionerna. 

Om kommunfullmäktige önskar hantera någon av motionerna på annat vis (exempelvis bifall) 
bör särskilt yrkande ställas om att motionstiden förlängs, så att beredningen kan fortsätta. Det 
är av vikt att kommunfullmäktige ej bifaller motioner utan att det finns konsekvensbeskrivning 
gällande ekonomi och verksamhet. I annat fall finns risk att beslut ej kan verkställas. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärer. 
Verksamheter som berörs. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ej besvarade motioner. 
Motioner. 
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Datum: 2018-05-09. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000471/2018 - 900 

Ej besvarade motioner 
Nedan följer en genomgång av motioner som ej besvarats inom ett år, samt förslag till åtgärd 

med motivering. Primärt föreslås att motioner anses vara besvarade (att arbete pågår), att de 

avskrivs från vidare behandling eller att motionstiden förlängs. 

Motionernas förslag och motivering har tagits fram i samråd med handläggare inom området, 

och/eller baserat på beslut i ärenden som tangerar motionernas intention. Observera att det 

endast är förslag, och om kommunfullmäktige vill att ärendet ska beredas ytterligare bör man i 

sådana fall yrka om förlängd motionstid. 

1. Motion från (C) - Heltid för alla 

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Motionen väcktes av Ebba Krumlinde (C) 2017-04-10 och syftar till att skapa förutsättningar för 

samtliga medarbetare, nuvarande och framtida, att arbeta heltid. 

Under beredningen av ärendet har det arbetats med att få igång projektet "Heltid en rättighet -

deltid en möjlighet" (dnr 000070/2018 -902). Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att 

det projektet ska genomföras med start hösten 2018. 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, och det underlag som finns till det ärendet anses 

motionen vara besvarad. I tjänsteskrivelsen till ärendet finns utförlig information om projektets 

genomförande - dess utmaningar och lösningar. I underlaget finns även en tidplan för 

genomförandet. 

2. Motion från (M) - Verksamhets- och kvalitetssystem. 

Förslag: 
Motionstiden förlängs. 

Motivering: 
Moderaterna motionerade 2017-02-2 7 om att kommunen ska revidera sitt verksamhets- och 

kvalitetssystem. 

Svar på motionen förväntas lämnas på kommunfullmäktige i juni 2018, varvid förslaget är att 

förlänga motionstiden. 
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3. Motion från (S) - Översyn av kommunens verksamhetslokaler 

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Socialdemokraternas motionerade 2016-02-02 om att göra en utredning för att se över vilka 
konsekvenser det blir om Båstadhem äger samtliga fastigheter och hyr ut dessa till Båstads 
kommun. 

2016-04-27 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ett arbete skulle påbörjas med 
översyn av kommunens verksamhetslokaler (dnr 000593/2016 -200). Ärendet behandlades 
senast i kommunstyrelsen 2018-02-14 då det återremitterades för att inhämta ytterligare 
upplysningar. 

Frågeställningarna i Socialdemokraternas motion hanteras i beredningen av fastighetsärendet. 
Mot bakgrund av det, att det genomförs en utredning, kan motionen anses vara besvarad. 

4. Motion från (L) och {MP) - lnternhyressystem 

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Liberalerna och Miljöpartiet motionerade 2016-06-21 om att kommunen tar fram ett 
internhyressystem, eller gör översyn av det befintliga, för att underlätta för verksamheterna 
som hyr. 

I likhet med motionen angående kommunens verksamhetslokaler ingår även hyressystemet i 
den stora översynen av kommunens verksamhetslokaler (dnr 000593/2016 -200). I underlaget 
som hitintills har presenterats framgår bland annat att Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
internhyresavtal med upplägg som skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning 

(tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16). Den formuleringen ligger i linje med motionens intention 
- att hyresgästen får en ökad kostnadsmedvetenhet och drivkraft att utnyttja lokalerna effektivt. 

Frågeställningarna i Liberalernas och Miljöpartiets motion hanteras i beredningen av 
fastighetsaärendet. Mot bakgrund av det, att det genomförs en utredning, kan motionen anses 
vara besvarad. 

5. Motion från (C) - Linjemarkering av gång- och cykelvägar 

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Centerpartiet motionerade 2017-04-24 om att förvaltningen ska tillse att gång- och cykelvägar 
förses med kantlinjer och markeringar. 
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Generellt arbetar kommunen med att rusta upp de delar av gång- och cykelnätverket som 
bedöms behöva nya vägmarkeringar. För att uppmärksammas om brister har det arbetats fram 
en applikation till telefoner och webb under 2017 /2018. Dessa tjänster möjliggör för kommunen 
att fånga upp felanmälningar rörande exempelvis gång- och cykelvägar. 

Förutsättningen för att utföra arbetet är att kommunen är väghållare - i övriga fall är det upp till 
den som har ansvaret (trafikverket eller enskilda väghållare). Dialog sker med trafikverket, och 
enskilda väghållare, när behov uppstår för att skapa en mer säker och trygg miljö för gång- och 
cykel trafikanter (i enlighet med Centerpartiets intention). 

Mot bakgrund av ovanstående kan motionen anses vara besvarad. 

6. Motion från (M) - Gratis sim undervisning på sommaren för kommunens barn i åldern 6-12 år 

Förslag: 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Motivering: 
Moderaterna motionerade 2016-05-15 om att erbjuda barn mellan åldrarna 6-12 år gratis 
sim undervisning, samt att kommunen bistår med transport till undervisningstillfällena. 

Motionen var planerad att hanteras på kommunfullmäktige i april 2017, men återremitterades 
för att besvara frågor om barns simkunnighet och ifall Vårlidens eller Riviera Strands bassänger 
kan användas för skolornas sim undervisning. Förslaget från förvaltningen var att motionen 
avslås på grund av konsekvenser för verksamheten, ekonomin och praxis hos Sveriges 
kommuner: 

Eftersom vi idag har ett fungerande sätt som erbjuder skolans elever bad och simning enligt vad som 
står i läroplanen samt ett fungerande sätt som erbjuder "kommunbarn" simskola i tillägg till att det är 

allmänt vedertaget att simskolekurser är avgiftsfinansierade, föreslår förvaltningen att motionen inte 
ska bifallas. Förvaltningen finner inte tillräckliga skäl att kommunen ska ta på sig ökade 

arbetsuppgifter och kostnader för något som redan fungerar. (Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10) 

Under 2018 erbjuds barn födda 2011/12 gratis sim undervisning i kommunen. Detta på grund av 
att socialstyrelsen tilldelat kommunerna medel för finansiering av avgiftsfri simskola. Det 
innebär att motionen delvis är besvarad, även om den inte tar ställning till hela målgruppen 6-12 
år. 

Mot bakgrund av att det idag delvis genomförs gratis sim undervisning och förvaltningens 
tidigare förslag föreslås att motionen avskrivs från vidare behandling. 
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7. Motion från (S) -Tillskapande av aktivitetshus i Grevie 

Förslag: 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Motivering: 
Socialdemokraterna motionerade 2017-05-02 om att kommunen, tillsammans med Båstadhem 
och kyrkan, hyr en lokal på Tvärstigen som vård och omsorg har använt. Detta för att använda 
lokalen som ett aktivitetshus. Lokalen på Tvärstigen i Grevie hyrdes av vård och omsorg fram till 
december 2016. Båstadhem har meddelat att lokalen ej längre är ledig, varvid motionen ej kan 
verkställas om den bifalles. 

Mot bakgrund av att motionen ej kan verkställas föreslås att den avskrivs från vidare 
behandling. 

8. Motion från (L) - Detaljplaneläggning av området söder om Entre Båstad för verksamheter 

Förslag: 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Motivering: 
Liberalerna motionerade 2017-03-06 om att kommunen snarast detaljplanelägger området 
söder om Entre Båstad för verksamheter. Detaljplaneläggningen av området hanteras i ärendet 
Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 i Båstads kommun (dnr 000668/2016 -315) . Detaljplaneläggning 
av området finns med i kommunens prioriteringslista över områden som ska detaljplaneläggas. 

Mot bakgrund av att det finns ett pågående ärende, och att området finns med på 
prioriteringslistan, föreslås att motionen avskrivs från vidare behandling. 

9. Motion från (L) - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Förslag 
Motionstiden förlängs. 

Motivering: 
Liberalerna motionerade 2017-04-17 om att kommunens ungdomsråd ska sättas igång. Ärendet 
behandlades i kommunfullmäktige 2018-01-24, där fullmäktige valde att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att komplettera med finansiering. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionstiden förlängs, så att ekonomiska 
konsekvenser framställs till kommunfullmäktige innan beslut. 

10. Motion från (C) -Trygg parkering vid de nya stationsområdena 

Förslag 
Motionstiden förlängs. 

Motivering: 
Centerpartiet motionerade 2017-02-13 om att kommunen ska utreda hur bilinbrott, 
skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid stationsområdena. Den 9 maj 2018 
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saknas underlag för att ta ställning till hur motionen bör hanteras, varvid förslag är att 
motionstiden förlängs, så att relevant underlag kan tas fram för beredningen av ärendet. Om 
underlag framställs innan kommunfullmäktige den 16 maj kan ärendet eventuellt kompletteras. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

DnrKS000434/2018-903 

Sida 

19 av 28 

Val av suppleant till Sydvattens styrelse samt val av ombud till 
årsstämman med fullmakt att teckna aktier 

Beskrivning av ärendet Sydvatten AB har inkommit med skrivelse att kommunfullmäktige ska utse 
suppleant till Sydvattens styrelse, samt ombud till årsstämman. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bo Wendt (BP) föreslås som suppleant i Sydvattens 
styrelse och Inge Henriksson (BP) som ombud till årsstämman. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att förslagen bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse följande som suppleant till Sydvattens styrelse perioden 2018-05-23 -
2018-12-31: 

Bo Wendt (BP) 

2. Utse följande som ombud vid årsstämman perioden 2018-05-23 -
2018-12-31: 

Inge Henriksson (BP) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2018-05-16 

Dnr KS 000449/2018 - 600 

Väckt motion - Inrätta familjecentral 

Sida 

20 av 28 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående inrättande av familjecentral 
från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

I 

Justerandes signaturer I Utdragsbestvrkande 
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Motion om familjecentral från Centerpartiet 

En familjecentral är en verksamhet som arbetar gränsöverskridande där det 
minst ska finnas mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst med inriktning förebyggande arbete. Just detta att man arbetar 
med flera kompetenser under samma tak har visat sig vara en stor 
framgångsfaktor för att stötta föräldrar och barn. Verksamheten bedrivs 
generellt och alla inom målgruppen är välkomna att besöka den. Hela syftet 
med familjecentralen är att stötta föräldrar i sitt föräldraskap hela vägen från 
det att en graviditet är bekräftad till dess att barnen börjar i förskola/skola. 
Genom dessa insatser skapas trygga föräldrar som i sin tur ger trygga barn. 
Och utbytet på dessa familjecentraler föräldrar emellan och barn emellan är 
oftast bara det positivt i sig, då familjecentralen är en naturlig mötesplats 
oavsett bakgrund eller etablerade relationer i kommunen. Något vi i Båstad 
har allt att vinna på nu när vi ökar invånarantalet med barnfamiljer och 
inflyttade barnfamiljer som kanske inte har någon tidigare koppling till 
Bjärehalvön. Just utifrån att vi har blivit en attraktiv pendlings kommun med 
tågtunneln och två stationer. 

Det finns även positiva synergieffekter kopplat till tidiga insatser för barn som 
riskerar att falla i utanförskap eller destruktiva beteenden. Ju tidigare en 
insats sker och ju mer man ser till alla bakomliggande faktorer desto bättre 
brukar det bli för det berörda barnet. 

Av ovan nämnda anledningar vill Centerpartiet i Båstads kommun att vi tar en 
viljeinriktning att införa en familjecentral och att förvaltningen får i uppdrag 
att utreda vart den bästa placeringen för detta skulle vara ur såväl geografisk 
aspekt som lokal och tillgänglighetsaspekter. Vidare vill vi även att man 
utreder vilka potentiella samarbetspartners skulle kunna vara vad gäller 
driften av Mödravårdscentralen och barnavårdscentralen i familjecentralen. 

Centerpartiet i Båstad 

~\l,~ 
Uno Johansson Ebba Krumlinde 
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Väckt motion - Gratis vaccinationer för personal inom vård och 
omsorg. 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående gratis vaccinationer för 
personal inom vård och omsorg från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas 
och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

)usterandes signaturer f Utdra!'sbestvrkande 
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Båstad 2018-04-30 

Motion om att erbjuda anställda inom Vård- och omsorg vaccination mot 
stelkramp och hepatit A och B. 

Vår personal är en stor tillgång för att ge den service vi som kommun har i 
uppdrag att ge till våra kommuninvånare. Därav är det också av högsta vikt 
att vi tar hand om vår personal på bästa sätt och ser till att de känner sig 
trygga på arbetet. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill därför att de utreds vad effekterna och 
kostnaden skulle bli för att införa ett erbjudande om gratis stelkramps och 
hepatit A och B vaccination för personal inom Vård- och omsorg. 

Detta skulle även i förlängningen kunna utvecklas och införas inom även 
andra områden av kommunen så som skola och förskola. Men vi skulle gärna 
se ett test inom vård- och omsorg först då det inom detta område sker mer 
klinisk och sjukvårdande kontakt med våra kunder, brukarna. Vi vill varken 
att vår personal eller våra kunder utsätts för onödiga risker där det kan 
förebyggas. Självklart ska detta vara en frivillig förmån att erbjudas 
vaccination inget som vi ska påtvinga vår personal. 

Centerpartiet i Båstad 

~~ 
Uno Johansson Ebba Krumlinde 

--~ Centerpartiet 
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Väckt motion - Inför giftfri policy för kommunens skolor 

Sida 

22 av 28 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående att införa en giftfri policy 
gällande för kommunens skolor från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas 
och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion om giftfri skola 

Centerpartiet i Båstad anser att det är av högsta vikt att vi tänker på våra 
barn ur alla synvinkla r. 

Genom att ha en hög ambitionsn ivå kring miljöfrågor tror vi i Centerpartiet att 
vi kan skydda våra barn mot onödig negativ miljöpåverkan. I dag har vi rätt 
stor kunskap om vilka negativa aspekter miljögifter har på våra kroppar. 
Utifrån denna kunskap och information som finns vill vi i Centerpartiet att 
våra skolor ska vara Giftfria. 

En skola är den plats där barnen ska lära för livet och förhoppningen är även 
att barnen ska känna glädja och trygghet när de är i skolan. Med anledning av 
detta vill vi i Centerpartiet att våra skolor och förskolor byggs utifrån höga 
miljökrav kopplat till vilket materialval man har i väggar, golv, inredning m.m. 

Här vill Centerpartiet se att Båstad kommun inför en Giftfri Policy kring 
materialvalen vid nybyggnationer men även vid renoveringar av våra skolor 
och förskolor. Denna Giftfri policy ska vara mot produkter som innehåller 
giftiga ämnen så som alkylfenoler, ftalater, bromerande flamskyddsmedel och 
fluorerande ämnen. Listan med ämnen som är giftiga är inte statisk så den 
här policyn ska enligt oss hållas uppdaterad på nya giftiga ämnen som kan 
tillkomma under tidens gång. 

Centerpartiet i Båstad 

Uno Johansson Ebba krumlinde 
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Interpellation - Angående kommunens roll i projekt om 
fossilbränslefria kommuner 

23 av 28 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående kommunens roll i projekt om 
fossilbränslefria kommuner från Ann Elofson (M). Interpellationer besvaras 
senast mötet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium har framfört önskemål om att interpellationer 
besvaras vid samma sammanträde som godkännandet sker. Svar förelåg inte till 
sammanträdet. 

Interpellation. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Bjäre Båstad Moderaterna 

INTERPELLATION 

Länsstyrelsen startade 2016 ett projekt med 10 kommuner i 
norra och nordvästra Skåne, varav Båstads kommun är en. 
Projektet går i korthet ut på att kommunerna ska vara 
fossilfria år 2020 . 

. Nu har två år av projekttiden gått, och jag undrar: 

- vilka åtgärder har man vidtagit för att uppnå de satta 
målen? 

~~ 
Ann Elofson/led.fullm. 
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KF § 102 DnrKS000495/2018 - 903 

Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt 

Beskrivning av ärendet För att bli vald till ledamot eller ersättare krävs att man är valbar. Inom 
begreppet valbar ryms att man ska vara folkbokförd i kommunen. När man 
flyttar från kommunen så faller valbarheten omedelbart, och uppdraget 
avslutas vid nästa kommunfullmäktige. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Olof Eriksson, ledamot i kommunrevisionen, har meddelat att han ej längre är 
V?lbar efter 2018-05-14 då han flyttar till Kungsbacka. Det innebär att hans 
uppdrag upphör efter kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-16. 

Enligt 4 kap. 7 §kommunallagen har kommunfullmäktige möjlighet att bevilja 
att en förtroendevald får stanna kvar återstoden av mandatperioden om 
ansökan lämnats in. Olof Eriksson har inkommit med ansökan inom tid och 
kommunfullmäktige har således att ta ställning till om Olof Eriksson ska få 
behålla följande förtroendeuppdrag: 

- Ledamot i kommunrevisionen. 

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

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-14. 
Ansökan. 

Kerstin Gustafsson (M) : Ansökan avslås. 

Ordförande ställer proposition på Kerstin Gustafssons (M) avslagsyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ansökan avslås. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Avslå Olof Erikssons ansökan om bibehållande av uppdrag efter flytt. 

)usterandes signaturer I Utdragsbestvrkande 
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Till 
Kommunfullmäktige 

Undertecknad, förtroendevald revisor i kommunrevisionen, kommer att 
flytta till Kungsbacka kommun from 2018-05-14. 

I enlighet med vad kommunallagen medger, om fullmäktige så beslutar, an
håller jag om att få kvarstå i kommunrevisionen året ut. 

Med vänlig-hälsning 

~~O --~~k4~ 
Olo · riksson 
kom unrevisor 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000495/2018 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Bevilja att Olof Eriksson får bibehålla sitt uppdrag som ledamot i kommunrevisionen fram till 
mandatperiodens slut. 

Sammanfattning av ärendet 
För att bli vald till ledamot eller ersättare krävs att man är valbar. Inom begreppet valbar ryms 
att man ska vara folkbokförd i kommunen. När man flyttar från kommunen så faller valbarhet
en omedelbart, och uppdraget avslutas vid nästa kommunfullmäktige. 

Olof Eriksson, ledamot i kommunrevisionen, har meddelat att han ej längre är valbar efter 
2018-05-14 då han flyttar till Kungsbacka. Det innebär att hans uppdrag upphör efter kom
munfullmäktiges sammanträde 2018-05-16. 

Enligt 4 kap. 7 § kommunallagen har kommunfullmäktige möjlighet att bevilja att en förtroen
devald får stanna kvar återstoden av mandatperioden om ansökan lämnats in. Olof Eriksson 
har inkommit med ansökan inom tid och kommunfullmäktige har således att ta ställning till om 
Olof Eriksson ska få behålla följande förtroendeuppdrag: 

Ledamot i kommunrevisionen. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Olof Eriksson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan. 

180416\fel! talet kan inte representeras i angivet format \s 

l /c 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000519/2018- 903 

Fyllnadsval för ledamot i kommunrevisionen efter Olof 
Eriksson 

Sida 

25 av 28 

Beskrivning av ärendet Efter att Olof Erikssons ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag avslagits 
ska fyllnadsval förrättas för ny ledamot i kommunrevisionen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L). 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Föreslår Erik Lundvall (L). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att förslaget bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Utse följande som ledamot i kommunrevisionen perioden 2018-05-23 -
2018-12-31: 

Erik Lundvall (L) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-16 

Dnr KS 000503/2018 - 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande -Avskedande av 
kommundirektör 

Sida 

26 av 28 

Beskrivning av ärendet Inkommen fråga från Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) gällande avskedande av 
kommundirektören. 

Yttrande Under ärendet ställer Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) frågan och Bo Wendt 
(BP) svarar. 

Underlag till beslutet Enkel fråga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

I usterandes signaturer (I Utdrags bestyrkande 

[!!- ~l G: 



Enkel fråga till kommunalrådet Bo Wendt 

Har avskedande av tjänsteman på stående fot tidigare förekommit i 
Båstad kommun? 

Båstad 13 maj 2018-05-13 ,-
U&~ ~~1~ 

Marianne Eriksson-Mjöberg 
Ledamot i kommunfullmäktige i Båstad ( bp) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-05-16 

KF § 105 Dnr KS 000504/2018 - 100 

Interpellation -Avskedande av kommundirektör och 
kärnvärden 

27 av 28 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående avskedande av kommundirektör 
och kärnvärden från Marianne Eriksson-Mjöberg (BP). Interpellationer 
besvaras senast mötet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium har framfört önskemål om att interpellationer 
besvaras vid samma sammanträde som godkännandet sker. Svar förelåg inte till 
sammanträdet. 

Interpellation. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

' 
justerandes signaturer I Utdragsbestvrkande 

/ cjk d 
' 



Interpellation till Kommunstyrelsen vid kommunfullmäktige Båstad 
180516 

När man frågar folk om alla älskar chefen på deras arbetsplats bmkar de le och 
svara nej. Ibland påpekar de att en chefs uppgift ofta är att förändra och det är 
inte populärt. En chef måste fatta obekväma beslut. Det är vanligt att chefen 
hitiseras i medarbetarnas enlcäter. 

Det plötsliga avskedandet (på vaga grunder) av Kommundirektör Kristina 
Geiger efter en omdiskuterad arbetsmilj öenlcät förvånar mig och många andra. 

Båstad kommun har vissa kärnvärden; Professionalism, Arbetsglädje och 
respekt. 
Man betonar "ett lösningsorienterat arbetssätt, omdöme och tolerans", "man ska 

arbeta för att hitta lösningar. 
Båstad kommun ska ha ett heativt och tillåtande arbetsklimat, respekt är viktig, 
man ska agera med ansvar, öppenhet och tydlighet samt ge förutsättning för 
förståelse, delaktighet och feedback. Man ska ta ansvar för att hantera dialog, 
fö1troende och olikheter. Problem är gemensamma och ska lösas tillsammans. 

1) Har avskedandet av Kommundirektör Kristina Geiger skett i enlighet med 
Båstad kommuns kärnvärden ? 

2) Underlättar detta den framtida chefsrekryteringen? 

Båstad 13 maj 2018 1 r 

M~E ·1 ((M~b ~ ananne n csson- JO erg 
Ledamot i kommunfullmäktige i Båstad ( bp) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-05-16 

Dnr KS 000506/2018 - 700 

Väckt motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

Sida 

28 av 28 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-05-09, angående mindre stillasittande på våra 
äldreboenden från Thomas Andersson (L) ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Redovisning Motionen redovisas av Thomas Andersson (L). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

I 
justerandes signaturer I Utdragsbestvrkande 

1-P ol 



Motion 

MINDRE STILLASITTANDE PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2018 -05· 0 9 
Dnr.K~.Q.9.P..~9.?/?.9.!.~. -?--o<8 

····································· 

Vi Liberaler anser att fysisk inaktivitet på äldreboenden är ett hälsoproblem. Äldre personer 

med stora vård behov mår bra av fysisk aktivitet och träning. Forskningen visar att träning 

och fysisk aktivitet för äldre personer med vårdbehov inte bara kan ge stora hälsovinster för 

individen utan också skulle kunna ge samhällsekonomiska vinster. 

En hel del aktiviteter av social samvaro sker regelbundet på våra äldreboenden men de 

äldres fysiska behov tillfredsställs i mindre grad. 

Därför vill Liberalerna med denna motion 

Att Förvaltningen får i uppdrag att ta fram program för att minska stillasittandet 
på våra gruppboenden genom att aktivera de äldre mera. 

Båstad maj 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

,/ 1~/~c~ 
Thomas Andfr"~" 


