
rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-11-20 

Sessionssalen, onsdagen den 20 november 2019 kl 17:30 - 21:30 

Se bifogad närvarolista. 

Erik Lidberg, kommundirektör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

1 av 23 

Ingvar Bengtsson (S) och Claes Sjögren (BP), ersättare Viktor Törnqvist (M). 

Kommunkansliet 2019-11-26, kl. 15:00 

_,.. / _{ /_ .~ 7 

- ~· J,c.__,~'-'-/a~;~-~~/~~,'7-·_~~----~~~ ~~✓ ____ ____ _ Paragrafer §§ 175-191 
Johan Peterson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2019-11-20 

Från och med 2019-11-26 till och med 2019-12-18 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-11-20 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

180 180 180 180 180 
Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) v [X D D [X] n 
Bo Wendt (BP) v C IX] C C IX] 
Uno Johansson (C) v IX] D D LJ D 
Ingela Stefansson (S) v [X] D D [X] D 
Birgitte Dahlin (L) v IX] D D IX] D 
Carolin Gräbner (SD) v D IX] D D IX] 
§§ 180 -191 

Jonas Nilsson (MP) v [X] D C [X] D 
Krister Lilja (KD) v IX] D D [X] D 
Ulf Jiewertz (M) v [X] D C [X] D 
Eddie Grankvist (-) v D D [X D D 
Kerstin Gustafsson (M) v IX] D D [X] D 
Ebba Krumlinde (C) v IX] D D Cl C 
Adem Qerimaj (S) v IX] D D IX] D 
Hans Grönqvist (BP) v D IX] D D [X] 

Linda Ivarsson (M) v IX] LJ D [X D 
Inge Henriksson (BP) v D IX] D D IX] 
Jens Nygren (L) v [X] D D IX] n 
Claes Wallin (SD) v D IX] C C IX] 
Mats ~jel3eel€ EG3 Linnea Gunnarsson (C) v IX] D r= D D 
Niclas Svanberg (S) v IX] D C IX] D 
Ann Elofsson (M) v [X] D C IX] D 
Håkan Mörnstad (BP) v D IX] c-= C IX] 
+eRy lvaFsseR EM3 Mona Källbäck (M) v [X] D C IX D 
Emma Jönsson (C) v IX] n n D D 
DELSUMMA: 24 17 6 1 13 6 

I (2) 

§ § § § 

180 180 180 180 
Avst Ja Nej Avst 

D IX] C C 
D C IX] C 
[X] D IX] D 
D IX] C D 
D IX] C C 
D D IX] D 

D D [X C 
D IX] D D 
D IX] C C 
IX] D IX] D 
D [X] D C 
[X] D IX] D 
C IX] C D 
D D IX] D 
D IX] D D 
C D IX] C 
D IX] D C 
C D IX D 
IX] D IX D 
D IX] D D 
D IX] D D 
D D IX] C 
D IX] D D 
IX D [X C 

5 12 12 0 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
varo 

180 180 180 180 180 180 180 180 180 

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

Jonas Follin Persson (BP) nnnnnnnnn 
Ingrid Zäther (S) Irene Ebbesson (S) v rxinn rxinn rx1nn 
Susanne Jung (M) v rxinn rx1nn rxinn 
Mats Lundberg (L) v rxinn rx1nn rx1nn 
Marianne E. Mjöberg (BP) vnrx1nnoonnoon 
Joakim Gräbner (SD) nnnnnnnnn 
Håkan Hagström (M) vfXlnnoonnfXlnn 
lb Nilsson (C) vfXlnnnnrxinoon 
Ingvar Bengtsson (S) vfXlnnrxinnoonn 
Claes Sjögren (BP) v n1x1n noon noon 
Victor Törnqvist (M) v!X7nnoonnoonn 
Lina .f'.ndreasson (MP) nnnnnnnnn 
Gösta Sandgren (M) vrxlnnoonnoonn 
Johan l',rnoldsson (C) Sonia Larsson (C) vfXln□ nnrxinoon 
Helena Stridh (BP) vnrx1nnoonnoon 
Jessica Andersson (S) v!X7nnoonnoonn 
Thomas Andersson (L) v rx1nn oonn rx1nn 
TOTALSUMMA: 38 28 9 1 22 9 7 21 17 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-11-20 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 180 180 180 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) V [X] D D D D 
Bo Wendt (BP) V D IX D C D 
Uno Johansson (C) V [X] C D C D 
Ingela Stefansson (S) V [X] D D D D 
Birgitte Dahlin (L) V fX] D D D D 
Carolin Gräbner (SD) V Cl [X] D D D 
§§ 180 -191 

Jonas Nilsson (MP) V [X] D C C D 
Krister Lilja (KD) V [X] C D D D 
Ulf Jiewertz (M) V IX D C D D 
Eddie Grankvist (-) V D [X] D D D 
Kerstin Gustafsson (M) V IX D D D D 
Ebba Krumlinde (C) V IX D C C D 
Adem Qerimaj (S) V [X] D C D D 
Hans Grönqvist (BP) V D [X] D D CJ 
Linda Ivarsson (M) V IX D C C D 
Inge Henriksson (BP) V D [X] C C D 
Jens Nygren (L) V IX C C C D 
Claes Wallin (SD) V D IX D D D 
Mats :;;jeee€l~ EG3 Linnea Gunnarsson (C) V [X] D D C D 
Niclas Svanberg (S) V IX D D D D 
Ann Elofsson (M) V IX D C D D 
Håkan Mörnstad (BP) V D [X] C D □ 
+eRy: lvaFsseR EM3 Mona Källbäck (M) V IX D D D D 
Emma Jönsson (C) V IX D C D C 
DELSUMMA: 24 17 7 0 

I (2) 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

D C D C 
D D C C 
D D D D 
D D D D 
D C C C 
D C D D 

D D D [7 

D D D C 
D D D C 
D C C C 
D C C C 
D C C D 
D D C C 
D D D D 
D C C C 
D C C C 
D C C C 
D D D C 
C C C D 
C D D C 
D C C C 
D D C C 
D D C D 
D D C D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
varo 180 180 180 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej A-vst 

JeRas FelliR PeFsseR EBP3 n D D D D n D D n 
IRgFia iätheF ES3 Irene Ebbesson (S) v' IX] D D D C D D D Cl 
Susanne Jung (M) v' IX D D D n D □ D Cl 
Mats Lundberg (L) v' IX] D D C C D C D D 
Marianne E. Mjöberg (BP) v' D IX Cl D D D D D D 
Jeal~im GFälrneF E~g3 C D D D C D D D D 
Håkan Hagström (M) v' [X] D D D D D D D D 
lb Nilsson (C) v' IX] D D D C D C C D 
Ingvar Bengtsson (S) v' 00 C D C D D C D D 
Claes Sjögren (BP) v' C [X] D D D D D D D 
Victor Törnqvist (M) v' [X D D Cl 0 D [l n D 
biRa ARaFeasseR EMP3 C D D C C D C D D 
Gösta Sandgren (M) v' 00 C D D D D C D D 
JehaR l',rnelasseR EG3 v' IX] D D D D D D C D 
Helena Stridh (BP) v' C IX D D D D D D D 
Jessica Andersson (S) v' [X] D D C D D r_ D D 
Thomas Andersson (L) v' [X D D D C D D C D 
TOTALSUMMA: 38 28 10 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige 2019-11-20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

KF § 175 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 176 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 177 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 178 
Delgivningar 

Dnr KS 000004/2019 - 900 

KF § 179 Dnr KS 000408/2019 - 900 
Beslutslogg 

KF § 180 Dnr KS 000742/2019 - 906 
Budget 2020 och plan 2021-2022 

KF § 181 Dnr KS 000674/2019 - 905 

Sida 

2 av 23 

Samordningsförbundet NNV Skåne -Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 

KF § 182 Dnr KS 001140/2018 - 500 
Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan - Antagande 

KF § 183 Dnr KS 000733/2019 - 500 
Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

KF § 184 
VA-taxor 2020 

Dnr KS 000688/2019 - 500 

KF § 185 Dnr KS 000786/2019 - 905 
Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap8 § 5 

KF § 186 Dnr KS 000806/2019 - 800 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

KF § 187 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

KF § 188 Dnr KS 000625/2019 - 901 
Reglemente för kulturråd - Antagande 

KF § 189 Dnr KS 000353/2019 - 903 
Redovisning av partistöd för 2018 

KF § 190 Dnr KS 000797 /2019 - 903 
Avsägelse av uppdrag - Kjell Stridh (BP) 

KF § 191 Dnr KS 000798/2019 - 903 
Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh (BP) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

3 av 23 

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 Ingvar Bengtsson (S) och Claes Sjögren (BP) till justeringspersoner. 

2. Utse Victor Törnqvist (M) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum tisdagen den 26 november 2019 kl. 15:00 på 
kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 23 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

Ärendet "Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (BP)" 
tas bort från dagordningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Sida 

5 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett en person till månadens person men 
personen kommer att uppvaktas först vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde den 18 december då personen inte kan närvara vid dagens 
sammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Gil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 

KF § 178 Dnr KS 000004/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av 23 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

7f 



ml BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 179 

Besluts logg 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-11-20 7 av 23 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2019-10-09. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 5 november 2019 godkänns. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 8 av 23 

KF § 180 Dnr KS 000742/2019 - 906 

Budget 2020 och plan 2021-2022 

Beskrivning av ärendet Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den 
befolkningsförändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 225 fler 
invånare. Avsatta medel i budget 2020 för resterande tre månaders 
löneökningar 2019 och nio månaders löneökningar för 2020 uppgår till 
sammanlagt till 17,5 mkr. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto 
och fördelas efter avslutad lönerevision. SKL:s bedömning för utvecklingen av 
konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 1,9 %. I de ekonomiska 
ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna för 
inflationens inverkan på kostnaderna. Sammantaget innebär förslaget att 
budgeterat resultat för 2019 uppgår till 17,0 mkr. Detta motsvarar för 2020 
ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 240. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2019-10-16. 

Föredragande Erik Lidberg, kommundirektör och Elisabet Edner, ekonomichef föredrar 
ärendet. 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Susanne Jung (M), Ingela Stefansson (SJ, Birgitte 
Dahlin (L), Krister Lilja (KD), Bo Wendt (BP), Uno Johansson (C), Carolin 
Gräbner (SD), Jonas Nilsson (MP), Eddie Grankvist (-), Hans Grönqvist (BP), 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Helena Stridh (BP), Ulf Jiewertz (M) och 
Håkan Mörnstad (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (SJ, Birgitte Dahlin (L), Ulf 
Jiewertz (M) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till Samverkan för Bjäres 
budgetförslag. 

Uno Johansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Jonas Nilsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Bo Wendt (BP) yrkar att om det beslutas om Samverkan för Bjäres 
budgetförslag har Bjärepartiet ett ändringsyrkande att deras 
investerings budget ska ersätta Samverkan för Bjäres. 

Hans Grönqvist (BP) yrkar på följande tillägg till Samverkan för Bjäres 
budgetförslag: Arbetet med landsbygdsstrategin vatten och avlopp i Ängalag 
skjuts upp, då inget vatten kommer att finnas i ledningarna förrän NSVA har 
byggt ut Bolmenvatten till Torekov. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iTI:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 9 av 23 

KF § 180 DnrKS000742/2019-906 

Budget 2020 och plan 2021-2022, forts. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yrkar på följande tillägg till Samverkan för 
Bjäres budgetförslag: Kommunledningskontoret får en besparing på 500.000 
kronor. Bjärepartiet rekommenderar att tjänsten som biträdande 
kommundirektör ej tillsätts. 

Helena Stridh (BP) yrkar på följande tillägg till Samverkan för Bjäres 
budgetförslag: Torekovs skola skall vara kvar, Västra Karups skola nödvändigt 
underhålls och att en ny skola byggs i Grevie 2021 och 2022. Bjärepartiet vill 
därför anslå 10.000.000 kronor för extra underhåll av Västra Karup skola. 

Bo Wendt (BP) yrkar på följande fyra tillägg till Samverkan för Bjäres 
budgetförslag: 

1. Socialt innehåll och anhörigstöd skall tillföras vård och omsorgs budget med 
900.000 kronor. 

2. Medel anslås för en återvinningsanläggning, i första hand en permanent, men 
åtminstone en temporär, under 2020-2021, 4.500.000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om besparing på tjänster inom 
kommunförvaltningen på 7.151.000 kronor. Med dessa besparingar kommer 
kommunstyrelsen att ha 9.851.000 kronor till förfogande under 2020 vilket 
Bjärepartiet sa som absolut nödvändigt med tanke den svaga och osäkra budget 
som framtagits. 

4. Strategiska markköp sker även 2020 och att 3.000.000 anslås för 2020. 

Håkan Mörnstad (BP) yrkar på följande två tillägg till Samverkan för Bjäres 
budgetförslag: 

1. Det ska finnas en avbetalningsplan i budgeten. 

2. Budgeten för integration ska halveras, eller - med vårt nuvarande 
kunskapsläge - i storleksordningen med åtminstone 4.000.000 kronor. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 10 av 23 

KF § 180 Dnr KS 000742/2019 - 906 

Budget 2020 och plan 2021-2022, forts. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Johan Olsson Swansteins (M) m.fl. 
yrkande om att bifalla Samverkan för Bjäres budgetförslag, Uno Johanssons (C) 
yrkande om att bifalla Centerpartiets budgetförslag och Jonas Nilssons (MP) 
yrkande om att bifalla Miljöpartiets budgetförslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Samverkan för Bjäres budgetförslag. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bo Wendts (BP) ändringsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Hans Grönqvists (BP) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 
Omröstning begärs. 

Ordförande ställer sedan proposition på Helena Stridhs (BP) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning 
begärs. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bo Wendts (BP) första tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. Omröstning 
begärs. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bo Wendts (BP) andra tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bo Wendts (BP) tredje tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bo Wendts (BP) fjärde tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Håkan Mörnstad (BP)s första 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan proposition på Håkan Mörnstad (BP)s andra 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 
Omröstning begärs. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsordning 1 

Omröstningsordning 2 

Omröstningsordning 3 

2019-11-20 

KF § 180 Dnr KS 000742/2019 - 906 

Budget 2020 och plan 2021-2022, forts. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) tilläggsyrkande 
röstar JA. 

11 av 23 

Ledamot som vill bifalla Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) tilläggsyrkanden 
röstar NEJ. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Helena Stridhs (BP) tilläggsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs (BP) tilläggsyrkanden röstar NEJ. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) tilläggsyrkanden röstar NEJ. 

Omröstningsordning 4 Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstningsresultat 1 

Omröstningsresultat 2 

Omröstningsresultat 3 

Omröstningsresultat 4 

Ledamot som vill avslå Håkan Mörnstads (BP) tilläggsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads (BP) tilläggsyrkanden röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 28 JA-röster, 9 NEJ-röster och 1-AVSTÅR. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Omröstningen utfaller med 22 JA-röster, 9 NEJ-röster och ?-AVSTÅR. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 17 NEJ-röster. Se detaljerad 
röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Omröstningen utfaller med 28 JA-röster och 10 NEJ-röster. Se detaljerad 
röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservation 

2019-11-20 12 av 23 

KF § 180 DnrKS000742/2019-906 

Budget 2020 och plan 2021-2022 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. De finansiella målen för budget 2020 
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
• Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent 
med skattemedel. 

2. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. Resultaten för 2021 och 2022 
planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23,9 mkr. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr 
per skattekrona för år 2020. 

4. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och 
fördelas efter avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr 
för 2021 samt 112 960 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget 
att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2020 med totalt 130 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Bjärepartiets förslag till 
investering budget. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets 
budgetförslag. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-11-12 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000742/2019-906 

Till: Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 

Samverkan för Bjäres förslag till Budget 2020 och plan 2021-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De finansiella målen för budget 2020 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

1 (2) 

• Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med skatte
medel. 

2. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. 
Resultaten för 2021 och 2022 planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23,9 mkr. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

4. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår till 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr för 2021 samt 112 960 tkr för 2022. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2020 med totalt 
130 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr . 

. Aktuellt 

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före november månads 
slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 

Drift 



2 (2) 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 225 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2020 för resterande 3 månaders löneökningar 2019 och 9 månaders 
löneökningar för 2020 uppgår till sammanlagt till 17,5 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 
1, 9 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 17,0 mkr. Detta 
motsvarar för 2020 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella bi
drag. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår enligt förslaget till 156 465 tkr för 2020 och 190 455 tkr för 2021 samt 
77 690 tkr för 2022. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 63 775 tkr för 2020 och 23 150 tkr för 2021 samt 35 270 tkr för 2022. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2020 nettoinkomster om sammantaget 
45 400 tkr uppstå. För 2021 nettoinkomster om 10 250 tkr och för 2022 nettoinkomster om 
10 550 tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under perioden uppgå till minst 50 procent. 

Nivå på nyupplåningen för 2020 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till max 
130 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 22 mkr. 

Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun successivt att trappa upp resultatmålet. 
Kommunens resultat planeras att uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag år 2020, minst 2,3 procent för 2021 och minst 2,6 procent för år 2022. 

Målet för investeringar ( exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara att 
de ska finansieras till 50 procent med skattemedel. 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, chef verksamhetsstöd, kommun
revision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samverkan för Bjäres budget 2020 
Budgetmateria I KS 19-11-06 

2019-11-13 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Erik Lidberg 
Kommundirektör 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000674/2019 - 905 

Samordningsförbundet NNV Skåne -Årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018 

Sida 

13 av 23 

Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundet ska inom det geografiska området för 
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser som syftar till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 241. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2019-10-08, 
med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-10-08 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000674/2019-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet, Samordningsförbundet NNV 

Förslag till beslut 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

1 (1) 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är Ar
betsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans kommun, Per
storps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. 
Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Reg
ion Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursan
vändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 
att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Beslutet skall expedieras till : 

Ekonomichef, Chef för bildning och arbete, Avdelningschef arbetsmarknad, Samordningsförbun
det NNV 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning och Revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 001140/2018 - 500 

Sida 

14 av 23 

Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan -Antagande 

Beskrivning av ärendet Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, 
Båstads kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och 
Ängelholms kommun tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med 
tillhörande avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 41 §. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 244. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-09-02, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024 
och tillhörande kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns 
för antagande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-02 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS001140/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan 2020-2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1 (2) 

1. Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024 och tillhörande 
kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstad kommun, 
Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tagit fram ett 
nytt förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 41 
§. 

Aktuellt 
Renhållningsordningen 
Några av förändringarna i renhållningsordningen är: 
- Den är anpassad till demand hämtning. 
- Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare. 
- Tydliggjort att kommunen kan anvisa plats, samt vad det innebär. 

Avfallsplan 
Till renhållningsordningarna följer som bilaga kommunens avfallsplan. Avfallsplanen 
innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

För första gången har NSR:s ägarkommuner enats om en regional avfallsplan med 
gemensamma mål men med kommunspecifika åtgärder för att uppnå målen. Genom att ha 
gemensamma mål möjliggörs ökat samarbete över kommungränser. Den regionala 
avfallsplanen är ett levande dokument som kommunerna kommer att jobba aktivt med under 
planens giltighetstid. 

Remiss /Utställning 
Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan har ställts ut för granskning på bibliotek och 
kommunhus samt publicerats på kommunens hemsida och på NSR:s hemsida enligt 
miljöbalkens 15 kap. 42 §. 
Förslaget har även skickats ut på remiss till berörda instanser enligt bifogad remisslista. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och gåtts igenom. Ändringar har gjorts i dokumenten 
där så varit lämpligt (dessa markerad med röd text). 



Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik- och service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR, Miljöavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till ny renhållningsordning för Båstads kommun 
Bilaga 2. Regional avfallsplan med kommunspecifika bilagor 
Bilaga 3. Remissammanställning 
Bilaga 4. Remisslista 

2 (2) 



f}il BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 183 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000733/2019 - 500 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

Sida 

15 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LA V) ska det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-21. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 245. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-04 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000733/2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investerings beslut 
fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-21. 

Aktuellt 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 

Några fastigheter längs Åselidsvägen och Björkvägen föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD) eftersom även 
dagvatten byggts ut till dessa fastigheter under året. Tidigare har de legat inom vatten 
och spillvatten (VS). 

Fastigheterna inom det aktuella exploateringsområdet Förslöv 2:4 föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten (VSD). Utbyggnaden 
beräknas bli färdigställd hösten 2020. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSV A, Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kartbilagor (2 st) 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 16 av 23 

KF § 184 Dnr KS 000688/2019 - 500 

VA-taxor 2020 

Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag 
för justering av VA-taxan, från och med 2020-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 2,9 % jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslå höjas med i snitt 4 % 
(20 kr /månad) för ett typhus A (villa) och 3,6 % (155 kr /månad) för ett typhus 
B (flerfamiljshus), jämfört med dagens gällande taxa. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 246. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-02, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt 
förslag från NSV A. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-02 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000688/2019 

VA-taxa 2020 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt förslag från NSV A. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA
taxan, från och med 2020-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 2,9 % jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas med i snitt 4 % (20 kr /månad) för ett typhus A (villa) och 3,6 % (155 kr /månad) för ett 
typhus B (flerfamiljshus), jämfört med dagens gällande taxa. 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2020-01-01 

• Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (taxetext) föreslås 
justeras med redaktionella förändringar sammanställt i beslutsunderlag från NSVA 
(bilaga 1) 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 
(118,6) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA
taxa §10. Juste-ringen innebär en höjning med 2,9% jämfört med 2019. 

• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +0%, 
spillvatten med+ 7,6% och dagvatten med 8% vilket innebär en snitthöjning av VA
taxan med 4%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 4,2% och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 3,6%. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på att vi har ett historiskt stort överskott som 
tillfälligt täcker ökade avskrivnings- och kapitalkostnader. Dagvattnet är dock 
andelsmässigt mest underfinansierat, varför höjning görs på detta. Vi förväntar oss 
också en kostnad på 2 Mkr för vår andel av rivning av gamla reningsverket Hedhuset, 
vilket kommer att belasta spillvattnet under 2020. KPI uppgick vid 
avstämningstidpunkten maj till +2,2 %. 

• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för 
att överensstämma bättre med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. 
Samma avgifter är föreslagna i samtliga NSVA-kommuner. De avgifter som inte regleras 
enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i konsumentprisindex, KPI 
(1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 2,2% jämfört med 2019. Avgifterna 
för "Övriga avgifter" ska framöver vara inklusive moms. 



Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga I, Beslutsunderlag från NSV A, daterad 2020-09-02 

2 (2) 

Bilaga 2, Förslag på Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, fr .o.m. 
2020-01-01 
Bilaga 3, Förslag på VA-taxa Taxebilaga I, fr.o.m. 2020-01-01 
Bilaga 4, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m . 2020-01-0 I 
Bilaga 5, Förslag på VA-taxa, Taxebilaga 3, fr.o.m. 2020-01-01 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 

KF § 185 Dnr KS 000786/2019 - 905 

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

17 av 23 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 
I stort är avgifterna samstämmiga med avgifter för 2019 med vissa undantag. 
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och 
användning av dessa samt omvärldsbevakning av närliggande kommuners 
avgiftsnivåer. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 24 7. 
Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson och 
avdelningschefLena Täringskog, daterad 2019-10-14, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 

3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2019-10-29 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000786/2019 - 905 

Angående förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 100 % enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 

3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden angående förslag till 
nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5. 

Se bilagor. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 186 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000806/2019 - 800 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Sida 

18 av 23 

Beskrivning av ärendet I december träder EU:s nya kontrollförordning i kraft vilket innebär att flera 
regelverk som berör kontrollen inom livsmedelsområdet är under förändring. 
För att Båstads kommun ska kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet behöver kommunens taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen revideras. För att Båstads kommun ska kunna ta betalt 
för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen anpassas till den nya EU-förordningen som 
träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs kommer Båstads 
kommuns taxa efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte 
längre gäller. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 248. 
Tjänsteskrivelse från miljöchefTina Eriksson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2019-11-05. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-10 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 2019-971 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 
2019. 

Sammanfattning 
I december träder EU :s nya kontrollförordning i kraft vilket innebär att flera regelverk som 
berör kontrollen inom livsmedelsområdet är under förändring. För att Båstads kommun ska 
kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver kommunens taxa för offent
lig kontroll inom livsmedelslagstiftningen revideras. 

Bakgrund 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning 2017 /625 offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmel
serna om djurhälsa och djurskydd i kraft. Kontrollförordningen är det dokument som styr hur 
kontrollen av foder och livsmedel ska ske. Den tar bland annat upp hur kontrollen ska organi
seras, vilket ansvar myndigheterna har, hur debitering ska ske och vilka påföljder som kan 
utföras vid avvikelser. Den nuvarande kontrollförordningen, EU-förordning 882/2004 kommer 
i december 2019 ersättas av den nya kontrollförordning, EU-förordning 2017 /625. 

Den nya kontrollförordningen har samma slags bestämmelser som i den nuvarande kontroll
förordningen. Däremot är många av bestämmelserna mer detaljerade för att få en mer harmo
niserad kontroll i alla EUs medlemsstater samt ska ge ett mindre utrymme för nationella tolk
ningar. 

Kontrollförordningen har även utökats till att omfatta skyddsåtgärder mot växtskadegörare, an
vändning och försäljning av växtskyddsmedel, avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifie
rade organismer för livsmedels- och foderproduktion samt animaliska biprodukter. 

Den nya kontrollförordningen innehåller ett flertal nya begrepp. Begreppet extra offentlig kon
troll försvinner i och med den nya kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfattas 
av extra offentlig kontroll, det vill säga när en verksamhet uppvisar brister, kommer istället att 
omfattas av begreppet offentlig kontroll. 

Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförord
ningen och som omfattar behöriga myndighetens övriga kontrollåtgärder, som till exempel 
registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med mera. Begreppet införs i 
svensk rätt först senare under 2020. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag till ny taxa som bygger på 
tidigare underlag men som reviderats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. Med 
dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för ar
betsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020. 



2 (2) 

Eftersom alla förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och förändringar i 
bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer taxan behöva revideras 
under senare delen av 2020. Den nya taxan kommer inte ha någon påverkan på budgeten i 
nuläget men kan komma att ha större påverkan när den nya lagstiftningen helt är implemente
rad i den svenska lagstiftningen. 

Taxan inom livsmedelsorådet kommer att fortsätta vara riskbaserad och bygger på Livsme
delsverkets bestämmelser. 

Skäl till beslut 
För att Båstads kommun ska kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver 
taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen anpassas till den nya EU
förordningen som träder i kraft 14 december 2019. 

Om justeringar inte görs kommer Båstads kommuns taxa efter den 14 december delvis bygga 
på ett regelverk som inte längre gäller. 

Samhällsbyggnad 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 19 av 23 

KF § 187 Dnr KS 000501/2017 - 900 

Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet 
har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
skäl. Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, 
men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige 
beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har 
en större omarbetning skett av reglementet. Det nya reglementet tar fasta på 
ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att med begränsade 
resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens 
verksamheter. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 249. 
Tjänsteskrivelse från kanslichefOlof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Yttranden Sonia Larsson (C), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), 
Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M) och Håkan Mörnstad (BP) 
yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Sonia Larsson (C) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: Vid 
sammanställningen av representanter till ungdomsrådet ska även elever 
bosatta i kommunen men som studerar på gymnasieskola på annan ort ges 
möjlighet att väljas in i rådet. Samt att en översyn bör göras avseende hur 
ledamöterna utses. 

Bo Wendt (BP) yrkar bifall till Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande. 

Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) och Håkan Mörnstad (BP) yrkar att 
ärendet återremitteras för att beakta Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande och att 
ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S), Birgitte Dahlins (L) 
och Håkan Mörnstads (BP) återremissyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för att beakta Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande och 
ärendet ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-11-20 20 av 23 

KF § 188 Dnr KS 000625/2019 - 901 

Reglemente för kulturråd - Antagande 

Beskrivning av ärendet Hanteringen av kulturpolitiska frågeställningar har varit föremål för debatt i 
kommunfullmäktige sedan 2016. I juni 2019 uppdrog kommunfullmäktige åt 
förvaltningen att utreda inrättandet av ett kulturråd. Förvaltningen har berett 
ärendet och lämnat förslag på reglemente baserat på fullmäktigepresidiets ide 
om att skapa en mötes- och samtalsplats för kulturfrågor. Kulturrådet bygger 
på frivilliga representanter från kommunens kulturföreningar och det fria 
kulturlivet. Rådets arbete leds av förtroendevalda ledamöter utsedda av 
kommunstyrelsen. Att inrätta medborgarråd innebär konsekvenser för den 
kommunala verksamheten och ekonomin. Reglementet är utformat för att 
möjliggöra inrättandet av ett kommunalt kulturråd, så att det får minimala 
konsekvenser verksamhet och ekonomi. Bedömningen är att rådet kan bedriva 
sin verksamhet utan att det medför betydande arbete för förvaltningen, eller 
kräver att ytterligare medel tillförs kommunstyrelsens budgetram. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 2 50. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och 
föreslaget reglemente antas. 

2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram för 
med borgarråd. 

Justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-22 . 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000625 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunfullmäktige 

Inrättande av det Kommunala Kulturrådet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (2) 

1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och föreslaget reglemente 
antas. 

2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram för medborgarråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanteringen av kulturpolitiska frågeställningar har varit föremål för debatt i kommunfullmäk
tige sedan 2016. I juni 2019 uppdrog kommunfullmäktige åt förvaltningen att utreda inrättan
det av ett kulturråd. 

Förvaltningen har berett ärendet och lämnat förslag på reglemente baserat på fullmäktigepre
sidiets ide om att skapa en mötes- och samtalsplats för kulturfrågor. Kulturrådet bygger på 
frivilliga representanter från kommunens kulturföreningar och det fria kulturlivet. Rådets ar
betet leds utav förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. 

Att inrätta medborgarråd innebär konsekvenser för den kommunala verksamheten och eko
nomin. Reglementet är utformat för att möjliggöra inrättandet av ett kommunalt kulturråd, så 
att det får minimala konsekvenser verksamhet och ekonomi. Bedömningen är att rådet kan 
bedriva sin verksamhet utan att det medför betydande arbete för förvaltningen, eller kräver att 
ytterligare medel tillförs kommunstyrelsens budgetram. 

Aktuellt 
Bildande av ett politiskt organ för kulturfrågor har varit en fråga som behandlats i kommun
fullmäktige sedan 2016. Olika initiativ har tagits genom åren och i december 2018 beslutar 
kommunfullmäktige att bildandet av en kulturnämnd ska konsekvensbeskrivas. I juni 2019 
beslutar kommunfullmäktige att fullmäktigepresidiets förslag om inrättande av kulturråd ska 
utredas. 

Kommunen har möjlighet att bilda medborgarråd för att fånga upp olika intressegrupper i 
samhället, vilka sedan kan bidra med sitt perspektiv i den kommunala verksamheten. Att in
rätta ett råd för kulturfrågor är inget unikt, utan det har skett i ett flertal andra kommuner. 

Det kommunala kulturrådet ska, baserat på presidiets intention, vara en mötes- och samtals
plats för kulturfrågor. Det innebär således att det är ett råd för dialog, och inte medbestäm
mande. Rådet kommer ej heller att vara samrådspart i kommunala ärenden, men kan fungera 
som ett referensorgan om och när verksamheten önskar. 

Då rådet främst är ett organ för dialog och inte beslut så öppnar det upp för nya möjligheter 
gällande sammansättningen. Då det är av vikt att fånga upp många kulturyttringar inom det 
breda kulturpolitiska spektrumet föreslås att varje förening inom kulturområdet har rätt till en 
representant. Därutöver äger rådet rätt att bjuda in det fria kulturlivet, så att representationen 
av kulturyttringar blir så stor som möjligt. Förslagsvis sker inbjudan av det fria kulturlivet ge
nom ordförandes försorg vid planering av kommande sammanträde. 
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Rådet är baserat på frivilliga representanter vilket innebär att arvode ej kommer att utgå för 
deltagande på mötet. Däremot ska deltagare ha möjlighet att få ersättning för resor kopplat till 
mötet, för att på så vis täcka upp kostnader förknippat med deltagande på mötet. Förtroende
valda ledamöter som är valda av kommunstyrelsen äger rätt till ersättning i enlighet med ar
vodesreglementet. Detta är baserat på att ordförande och vice ordförande har en annan roll på 
mötet än övriga representanter. 

Att inrätta ett råd innebär konsekvenser för verksamheten och ekonomin - vilket framgår ne
dan i konsekvensbeskrivning. Vid framtagande av reglementet har förvaltningen försökt skapa 
förutsättningar för att bilda ett medborgarråd som inte innebär allt för stora åtaganden från 
förvaltningen och för kommunens ekonomi. Bedömningen är att föreslaget reglemente går att 
hantera inom ramen för både verksamheten och ekonomin. 

Det är av vikt att beakta att rådet kan behöva förändras igen i framtiden och att det nu före
slagna utgör en bas från vilket organisationen kan dra lärdomar om hur kulturområdets per
spektiv kan berika verksamheten. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Administrationen av råden hänger intimt samman med hur ofta rådet ska träffas samt vilken 
typ av råd det är. Exempelvis kräver ett råd som ska vara till för samråd och medbestämmande 
många möten och mycket tjänstemannastöd. Då det föreslagna rådet är ett råd för dialog med 
få mötestillfällen är bedömningen att det inte innebär några större åtagande för verksamheten, 
och kan hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. 

Ekonomi 
Det kommunala kulturrådet bedöms, i likhet med ungdomsrådet, att kosta 8000 kronor årlig
en. Dessa 8000 kronor är fördelat på arvoden, resor och övriga omkostnader. I kommunstyrel
sens ram finns 50 000 kronor avsatt för ungdomsråd, men då det rådet föreslås kosta 8000 
kronor finns det ett överskott motsvarande 42 000 kronor. 

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förvaltningens förslag gällande ungdomsrådet 
och kulturrådet behöver det inte tillföras medel för finansiering av rådet. Det kan då hanteras 
inom kommunstyrelsens ram för rådens verksamhet. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 
Författningssamlingen 
Kulturavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för det kommunala kulturrådet 

Samråd har skett med: 
Kulturavdelningen 
Bildning och arbete 
Samhälls byggnad 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 189 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000353/2019 - 903 

Redovisning av partistöd för 2018 

Sida 

21 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2018, har lämnat in 
redovisning i tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 251. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-10-09, 
med tillhörande bilagor. 

Yttranden Ingvar Bengtsson (S), Håkan Mörnstad (BP), Hans Grönkvist (BP) och Kerstin 
Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ordförande yrkar att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 december för att förvaltningen ska få tid att granska beslutsunderlaget. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december för 
att förvaltningen ska få tid att granska beslutsunderlaget. 

Justerandes si naturer 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 190 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000797 /2019 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Kjell Stridh (BP) 

Sida 

22 av 23 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Kjell Stridh (BP) där han avsäger sitt uppdrag som 
ledamot i myndighetsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-11-13. 
Avsägelse, 2019-10-23. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 191 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-20 

Dnr KS 000798/2019 - 903 

Sida 

23 av 23 

Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter avgående 
Kjell Stridh (BP) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i myndighetsnämnden efter avgående 
Kjell Stridh (BP). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-11-13. 

Yttranden Inge Henriksson (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP) yrkar att Ingrid Edgardsdotter (BP) väljs till ny ledamot i 
myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh (BP) . 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ingrid Edgardsdotter (BP) väljs till ny ledamot i myndighetsnämnden efter 
avgående Kjell Stridh (BP). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




