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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-02-26 

Omröstningar 

När- § 29 § 29 § 29 § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) V [X] n '- D D 
Bo Wendt (BP) V D IX] D D D 
lb Nilsson (C) V [K D D C D 
Ingela Stefansson (S) V IX] D D D LJ 
Birgitte Dahlin (L) V [X] n n D D 
Carolin Gräbner (SD) V [K D D D D 
Jonas Nilsson (MP) V IX] D C D D 
Krister Lilja (KD) V IX D D r= D 
Yl~ Jiev,,eFt~ EM3 Ma rie-Louise Linden (M) V IX] D C D D 
Eddie Grankvist (-) V IX D D r= D 
Kerstin Gustafsson (M) V IX D D D D 
Ebba Krumlinde (C) V [X D D C D 
Adem Qerimaj (S) V [X D D D D 
Hans Grönqvist (BP) V D IX] D D C 
biHEla 1,1aFss0H EM3 Mona Källbäck (M) V 00 D D r= D 
Inge Henriksson (BP) V n IBJ D D D 
Jens Nygren (L) V iXJ n D C D 
Claes Wallin (SD) V fXl r--=i n C [J 
Mats Sjöbeck (C) V IX] [J D C D 
Niclas Svanberg (S) V [X D D C D 
Ann Elofsson (M) V [X] D D D D 
Håkan Mörnstad (BP) V D IX] C C: C 
Tony Ivarsson (M) V [X] Cl □ D D 
Emma Jönsson (C) V IX] D D [J r= 
DELSUMMA: 24 20 4 

I (2) 

Mandat 
M 10 L4 
BP 9 SD3 

CG MP2 
S6 KD 1 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

C C D n 
C C D C 
C D D D 
D C D D 
D C r= r= 
D D D D 
D n n n 
D D C D 
D D D D 
C D D D 
D D D D 
C Cl n n 
D C r= D 
D D r= r= 
D D D D 
D D D D 
D D D n 
C C C C 
D C C D 
D LJ n n 
D D D n 
D C D n 
r= D n n 
r= D C n 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § 29 § 29 § 29 § § § § § § 
varo 

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

JeRas Fellifl PeFsseR EBP3 Karin Schmidt (BP) v n [X] D D D D D C: n 
Ingrid Zäther (S) v IX D D D C: n D D D 
Susanne Jung (M) v IX D D D C: D D D D 
Mats Lundberg (L) v IX D n D D D C D D 
MaFiaflfle K MjäeeFg EBP3 Anita Bäck (BP) v D IX] n Cl D D Cl D D 
J0al1cim GFälmeF E~93 C D D D D D D D D 
Håkan Hagström (M) v IX] D D D D D D D D 
Yae f ehaassea E(:;3 Linnea Gunnarsson (C) v !Kl D D C D D C C: D 
Ingvar Bengtsson (S) v IX] D D C C: D C C: D 
Claes Sjögren (BP) v C [X D D C: D D D D 
Victor Törnqvist (M) v IX D D n n D n ~ D 
Lina Andreasson (MP) v IX] D D C D D D D D 
Gösta Sandgren (M) v IX] C: D D C D D C D 
Johan Arnoldsson (C) v IX] D D D D C D D D 
Helena Stridh (BP) v D [X] D D D D D D D 
Jessica Andersson (S) v IX] D D D D D I_ D D 
Thomas Andersson (L) v IX D D C C D D C D 
TOTALSUMMA: 40 32 8 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

I nnehå I lsförteckn ing 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

KF § 22 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 23 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 24 Dnr KS 000370 /2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 25 Dnr KS 000014/2020 - 900 
Informationsärenden 

KF§ 26 
Delgivningar 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

KF § 27 Dnr KS 000016/2020 - 900 
Beslutslogg 

KF § 28 Dnr KS 000069/2020 - 100 

Sida 

2 av 26 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Kommunanställningar samt ersättningar 
till familjehem 

KF § 29 Dnr KS 001135/2016 - 900 
Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun 

KF § 30 Dnr KS 001081/2018 - 380 
Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

KF § 31 Dnr KS 000734/2019 - 900 
Reglemente för krisledningsnämnd - Antagande 

KF § 32 Dnr KS 000040/2020 - 100 
Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag 

KF § 33 Dnr KS 000948/2019 - 903 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - Revidering 

KF § 34 Dnr KS 001079/2017 - 350 
Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

KF § 35 Dnr KS 000089 /2019 - 100 
Svar på motion - Utökad samverkan med den ide burna sektorn 

KF § 36 Dnr KS 000077 /2020 - 800 
Väckt motion - Mer ängsmarker 

KF § 37 Dnr KS 000119/2020 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Csaba Illyes (BP) 

KF § 38 Dnr KS 000120/2020 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP) 



u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

KF § 39 Dnr KS 000121/2020 - 100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Strukturellt bostadslösa 

KF § 40 Dnr KS 000128/2020 - 100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket pengar har hittills lagts ner på den 
tillfälliga återvinningscentralen? 

KF § 41 Dnr KS 000129/2020 - 100 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Krisberedskap 

KF§42 DnrKS000134/2020-903 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB - Anders Dahlkvist (BP) 

KF § 43 Dnr KS 000135/2020 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Anders Dahlkvist (BP) 

Sida 

3 av26 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av26 

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 Birgitte Dahlin (L) och Jonas Nilsson (MP) till justeringspersoner. 

2. Utse Krister Lilja (KD) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum måndagen den 2 mars 2020 kl. 15:00 på 
kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 5 av 26 

KF § 23 Dnr KS 000013/2020 - 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 Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

§ 40 - Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket pengar har hittills 
lagts ner på den tillfälliga återvinningscentralen? 

§ 41 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Krisberedskap 

§ 42 -Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB - Anders 
Dahlkvist (BP) 

§ 43 - Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Anders 
Dahlkvist (BP) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 6 av 26 

KF§ 24 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Tony Ewald till månadens person 
med motiveringen: 

Tony lägger större delen av sin fritid på att ge ungdomar och vuxna en 
meningsfull aktiv fritid i Förslöv. Fotbollstränaruppdraget kombinerar Tony 
med ordförandeskapet i tennisklubben. Tonys engagemang, iderikedom och 
positivitet smittar av sig och får både ungdomarna och klubbarna att växa 

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

Justerandes signaturer /l Utdrags bestyrkande 

-jJ ~)~.) f 
( 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 7 av 26 

KF§ 25 Dnr KS 000014/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 26 februari 2020 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

Beslut 

A, Jessica Arvidsson, projektledare, informerar om Digilitt.kom. 

B, Cecilia Holmblad, renhållningschefpå NSR, informerar om framtidens 
hållbara återvinningstjänst. 

C, Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om 
styrningen av Individ och Familj. 

D, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om enkätsvaren gällande "Utvärdering 
av kommunfullmäktiges arbete". 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Utvärdering av KF:s arbete 2018-2019

Är du ledamot eller ersättare?

Namn Antal %

Ledamot 19 73,1

Ersättare 7 26,9

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Tillhör du majoriteten eller oppositionen?

Namn Antal %

Majoriteten 19 73,1

Oppositionen 7 26,9

Vill ej uppge 0 0

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Namn Antal %

1 11 42,3

2 5 19,2

3 4 15,4

4 2 7,7

5 eller fler 4 15,4

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Hur många mandatperioder har du varit antingen ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i Båstad?



1. Hur väl insatt är du i fullmäktiges arbetsordning?

Namn Antal %

1 - Inte alls insatt 0 0

2 4 15,4

3 9 34,6

4 6 23,1

5 - Väldigt insatt 7 26,9

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Är ny så där är mycket att lära

Namn Antal %

1 - Litet 3 11,5

2 6 23,1

3 7 26,9

4 10 38,5

5 - Stort 0 0

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Kan behövas information och tydliggörande om vilka rättigheter och skyldigheter vi har som ledamöter

Har man en bra ordförande och är partiernas gruppledare seriösa så lär man sig under resans gång. Men visst jag är
definitivt inte fullärd.

Är ny som sagt

repetera

2. Hur stort är ditt behov av utbildning i sammanträdesteknik? Med sammanträdesteknik menar vi exempelvis
hur man lägger olika former av yrkanden, ordningsfrågor, yttranderätt, talarordning och propositionsordning.



3. Hur stort är ditt behov av utbildning i kommunallagen?

Namn Antal %

1 - Litet 1 3,8

2 5 19,2

3 9 34,6

4 8 30,8

5 - Stort 3 11,5

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Alla ledamöter bör känna till hur enkelt det är att själv söka sakuppgifter i kommunallagen och kanske stämma av med
er i kansliet så man tolkat rätt.

Jag har de stora dragen klart för mig men jag innehar ingen spjutsspetskompetens

tagit del för flera år sedan

Namn Antal %

1 - Dåligt 2 7,7

2 1 3,8

3 12 46,2

4 6 23,1

5 - Bra 5 19,2

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Hade varit intressant att sitta tillsammans med sin partigrupp där även gruppledaren ingår för att lättare kunna fördela
tid och yttrande i talarstolen. Idag är det mest gruppledarna som tar dialogen

En majoritetssida och en oppositionssida med varsin talarstol.

Det är ok. Kanske vore det bättre med att majoriteten satt samlad

Frågan får gärna utredas

Är väl ganska ok

Varken eller. Kan vara bra om man placeras partivis då det blir enklare att kommunicera inom partiet.

Hade gärna sett en annan ordning där vi sitter mer likt det brittiska parlamentet

Partivis gruppering ev. med att majoriteten sitter på ena sidan och oppositionen på den andra sidan mittgången.

borde sitta partivis

4. Anser du att nuvarande placering i fullmäktige (som man är inröstad enligt valet) är bra?



5. Hur ställer du dig till att fullmäktiges sammanträden är på onsdagar?

Namn Antal %

1 - Dåligt 0 0

2 1 3,8

3 11 42,3

4 7 26,9

5 - Bra 7 26,9

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Det spelar ingen roll vilken kväll det är bara inte vid skollovsveckor

Ibland har jag fått välja bort arbetsrelaterade utbildningar och konferenser.

Bra

Hade hellre haft dem på en tisdag eller torsdag.

Likgiltigt vilken veckodag utom fredag.

inga kommentarer

6. I fullmäktiges arbetsordning står att sammanträdena ska pågå mellan kl. 18:30 och 22:30, hur ställer du dig
till dessa tidsangivelser?

Namn Antal %

1 - Dåligt 2 7,7

2 2 7,7

3 9 34,6

4 7 26,9

5 - Bra 6 23,1

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

18.40 är bra och kan sträcka mig fram en timme till 23.30 om det behövs.

22.30 är för sent.

Bra med en sluttid

Jag har uppfattningen attdet Bör undersökas om sammanträdestiden kan förläggas på dagtid.

Det blir långa kvällar för de som har ordinarie arbete dagen efter

Bra då vet man

Kan tänka mig att ibland börja lite tidigare.

bättre med dagtid annars sluta betydligt tidigare

hellre börja lite tidigare



7. Hur ställer du dig till nuvarande system med fast arvodesbelopp istället för ersättning per timme?

Namn Antal %

1 - Dåligt 1 3,8

2 3 11,5

3 8 30,8

4 6 23,1

5 - Bra 8 30,8

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Inga synpunkter

För kommunen är det bra med fast avgift då jag tror det blir billigare för kommunen för annars blir det timpeng och då
kommer inte 600kr räcka per person.

Jag har ingen uppfattning, ersättningen är så låg ändå. Det viktiga är att ers för förlorad arbetsinkomst fungerar

Ok

Man engagerar sig en hel kväll oavsett hur långt sammanträdet är. Så då tycker jag att fast arvode är bra och ganska
korrekt

om sammanträdet drar iväg kan det bli kostsamt detta gör att man blir mer effektiv

Bättre om det var baserat på timme, då kanske vi hade fått effektivare möten.



8. Nuvarande belopp är 600 kronor per sammanträde, hur ställer du dig till detta arvodesbelopp? I jämförelse är
ersättningsnivån i Helsingborgs stad 500 kronor per sammanträde.

Namn Antal %

1 - Dåligt 0 0

2 4 15,4

3 7 26,9

4 7 26,9

5 - Bra 8 30,8

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Borde kanske minska antalet ledamöter för många sitter bara sv tiden och då kanske vi kunde fått inläsningsarvode

Bättre med timersättning

Skäligt vi har gruppmöten och förmöten

Arvode i respektive Rättsinstanser är också 500/dag (om längre tid än 3h annars halverat arvode)

Är ok

Fast är det inte också så att Helsingborg stad även har fasta månadsarvoden till ledamöter?

Ersättningsnivån för sammanträdesarvoden är lågt så det kanske går jämnt upp?!

Ganska rimligt. Det inkluderar också förberedelser, partimöten och överläggningar och restid

vi kan också ha 500 kronor som helsingborg om det är samma sammanträdestid



9. Får du i regel tillräckligt med underlag för beslut?

Namn Antal %

1 - Otillräckligt 0 0

2 0 0

3 7 26,9

4 13 50

5 - Tillräckligt 6 23,1

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Idag är det bättre än förra mandatperioden

I stort ja

Brukar allt vara tillräckligt

I de flest fall-absolut!

I regel finner man kompletterande uppgifter i KS/KSAU-handlingar

10. Är kommunikationen tydlig när ärenden kompletteras med underlag?

Namn Antal %

1 - Otydlig 0 0

2 1 3,8

3 8 30,8

4 12 46,2

5 - Tydlig 5 19,2

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Tucker dock att det ska finnas en vecka innan för inläsning. Har mina annat arbete avsätter jag en spec dag i veckan
inför mötet att läsa in mig på.

Kan nog utvecklas

Kan i vissa fall förbättras.

Oftast är de det

Blandat men har blivit bättre och bättre för varje år.

ja, men bör komma före sammanträdet



11. För dig som sällan eller aldrig yttrar dig, vad är anledningen till detta? Kryssa i det/de alternativ som
stämmer överens.

Namn Antal %

Annan utses att föra talan 12 66,7

Tycker det känns obehagligt 2 11,1

Jag vill inte dra ut på tiden 6 33,3

Känner mig inte tillräckligt insatt i ärendena 3 16,7

Annan anledning, vänligen beskriv i
kommentarfältet

5 27,8

Total 28 155,6

Svarsfrekvens

69,2% (18/26)

Kommentar:

Är rädd för att säga fel och att någon ska trycka ner en

Jag är alldeles för timid. Jobbar på det

Oftast gruppledaren som framför partiets åsikter. Inom speciella områden blir det aktuellt att jag själv talar.

I partiet är det normalt Gruppledaren eller den som tagit ställning i Ks som yttrar sig. Är för egen del uppe några gånger
om året.

Jag saknar intresse att debattera de flesta av frågorna som tas upp. Verkar mest som att det är de som deltar i KS/KSAU
som känner sig manade att fortsätta debattera i KF om sådant som redan är klart att fatta beslut om. Frågan skulle lika
gärna kunna formuleras åt andra hållet, varför tar en handfull ledamöter i stort sett all tid i talarstolen i KF.

Vissa frågor kan ibland uppfattas som att några återkommande talare bestämt sig för att ’få sista ordet’. Detta vill man
undvika genom att ingå i dessa diskussioner

Brukar vara gruppledaren som går upp i talarstolen, har inget mot att göra det

Yttrar mig ofta!

men spontana yttringar är ok



Namn Antal %

1 - Missnöjd 0 0

2 2 7,7

3 4 15,4

4 11 42,3

5 - Nöjd 9 34,6

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Är svårt att hinna med och bläddra för att stämma av om någon uttalar sig som ör tveksamt. Svårarbetat som stöd vid
fullmäktige. Är lättare ned handlingen framför. Inland har jag funderat på om kansliet kunde tydliggöra rubriker när
dokumenten är snarlika. Här finns en förbättringsmöjlighet

Bra om man kunnat anteckna o stryka under i dokumenten som man kan göra i Acrobat reader

Lite svårt att få paddan att funka sett till Lösenord mm. I övrigt är den ett gott hjälpmedel

Fungerar bra

Den är bra

För det mesta!

Kommer mer och mer in i arbetet med den.

där finns det man vill ta del av

13. Anser du att du behöver mer utbildning om hur Assistenten fungerar?

Namn Antal %

Ja 10 38,5

Nej 16 61,5

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Utbildning är aldrig fel

Utbildning i att lära sig hitta olika saker och uppgifter.

kanske finns det möjligheter jag inte känner till

12. Är du nöjd med hur vi arbetar med Assistenten?



14. Är du nöjd med ljudet i Sessionssalen?

Namn Antal %

1 - Missnöjd 0 0

2 0 0

3 5 19,2

4 13 50

5 - Nöjd 8 30,8

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Det är jättebra. Dock finns det personer som ofta sitter och viskar som är störtande.

Är ok

har inte märkt något negativt

15. Är du nöjd med skärmarna i Sessionssalen?

Namn Antal %

1 - Missnöjd 0 0

2 0 0

3 6 23,1

4 11 42,3

5 - Nöjd 9 34,6

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

däremot är stolarna inte speciellt sköna



Namn Antal %

1 - Missnöjd 0 0

2 3 11,5

3 8 30,8

4 12 46,2

5 - Nöjd 3 11,5

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Tar för mkt tid

Men tar ibland för lång tid.

De kan ibland dra ut på tiden.

När det är en lång agenda på övriga punkter kan ibland informationspunkterna anses som tidskrävande. En anpassning i
tid borde planeras. I övrigt intressant

Tycker att info från nämnder och styrelser skall regelbundet förekomma. Inte blaha utan viktiga beslut och diskussioner.

det finns alltid fler saker att informera om

varierande kvalitét

17. Vilket av följande alternativ önskar du mer information om på fullmäktige?

Namn Antal %

Revisionen 6 27,3

Kommunal verksamhet 16 72,7

Aktuellt i samhället 11 50

Regionala frågor 8 36,4

Annan information, vänligen kommentera 1 4,5

Total 42 190,9

Svarsfrekvens

84,6% (22/26)

16. Är du nöjd med fullmäktiges informationspunkter?

Kommentar:

Aktuell information som påverkar direkt eller indirekt olika beslut samt regional information som tex vad händer inom
Skånetrafiken, sjukvårdsstyrelsen i vår region osv. Kanske en dialog om kommunförbundets roll mm. Det finns mycket
intressant att informera om men det bör vara i linje med omvärldsanalys

Nämnderna

Planerad och pågående utveckling.

aktuella frågor av stor betydelse för medborgarna - säkerhet/polis-arbete, civilförsvaret om det finns, vid kris, ʺstökʺ i
skolan/åtgärder



18. Efter cirka en och en halv timme har vi i regel paus på 20 minuter. Behövs en bensträckare tidigare?

Namn Antal %

Ja 3 11,5

Nej 22 84,6

Vet ej 1 3,8

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Ibland tycker jag det är onödigt med fika då mötena hade kunnat sluta tidigare. Spec om man arbetar och har familj.

Lämpligt med en bensträckare efter ca 50 min.

Beror på vilka ämnen det varit

5 minuter

effektivare möte, skippa kaffet och ha istället 2 x 5 min fysisk paus gympa för alla ! Då hade man vaknat till ! Kan
erbjuda mig att hålla detta pass!



Namn Antal %

1 - Missnöjd 1 3,8

2 0 0

3 7 26,9

4 6 23,1

5 - Nöjd 12 46,2

Total 26 100

Svarsfrekvens

100% (26/26)

Kommentar:

Det är bra att man kan få en läsk. Smörgåsen börjar kännas lite torftig

Goda mackor

Otydlighet om/när man ska säga till om annan kost

Som ledamot hade jag gärna sett att det bjöds på mer lokala råvaror och gärna kött från frigående djur, = inte griskött
från mamma scans köttbullar. Jag tar ju för givat att ALLT kött som serveras är 100% svenskt ursprung! Jag anser att
ledamöter kan inte sitta och dricka kaffe från ekvatorn och äta kött om vi idag 2020 ska jobba för ett hållbart Båstad. Då
måste vi gå i bräschen och visa våra medborgare att vi tar action!

20. Övriga synpunkter

Stolarna är ingen hit samt att om man glömt ladda Ipaden borde det finnas sladdar eller annan lösning

Det är ofta kallt i salen. Pausen är ibland onödig. Effektivisera möten med få ärende genom att ta bort fikan. Vi får lyxiga
mackor som kostar från invånarnas pengar (goda men lyxiga).Månadens person ör trevligt för kommunen, men kostar
också oss en del i det utsatta ekonomiska läge vi befinner oss i.

Det kunde vara bra med någon form av röstkort/skyltar

Obekväma stolar minus

Under denna mandatperiod är ledarskapet och ordningen på våra KF möten mycket god.

Det har blivit lugnare möten denna mandatperiod.Vore bra om vi kunde slippa personangrepp på våra anställda och
undvika namn.

Hade gärna sett ett digitalt system för omröstning mm.

Allt fungerar på ett tillfredsställande sätt. Bra ordning på tjänstemännen. Lätt att få hjälp när det behövs.

Allt är bra, önskar bara att medelåldern var lägre och mer kvinnor som var representerade i fullmäktige, och att man var
mer kärleksfull mot sina medmänniskor. Finns mycket att jobba på där för att ändra på våra värderingar!

19. Är du nöjd med det som bjuds på under pausen?



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 

KF § 26 Dnr KS 000015/2020 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

A, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Informationsskylt om Malen badets historia. 

B, Skrivelse från revisonen - Granskning av effektiviseringar. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

8 av26 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 27 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Sida 

9 av26 

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 2020-02-19. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 19 februari 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

~ 



Gil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 

KF§ 28 Dnr KS 000069/2020 - 100 

lnterpellationsdebatt- Kommunanställningar samt 
ersättningar till familjehem 

10 av 26 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har lämnat in en interpellation angående kommunanställningar 
samt ersättningar till familjehem till utbildningsnämndens ordförande Thomas 
Nerd (S). Interpellationer besvaras senast sammanträdet efter att den har 
godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Svar på interpellation från utbildningsordförande Thomas Nerd (S), daterad 
2020-02-05. 

Yttranden 

Beslut 

Interpellation från Bo Wendt (BP), daterad 2020-01-27. 
Utredning av Anna Bernulf Jansson, daterad 2019-10-23. 

Bo Wendt (BP), Thomas Nerd (S), Helena Strid (BP), Ingela Stefansson (S), 
Birgitte Dahlin (L), Johan Olsson Swanstein (M), Mats Lundberg (L), Inge 
Henriksson (BP) och Ingrid Zäther (S) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och interpellationsdebatten avslutas. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 

KF § 29 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun 

11 av 26 

Beskrivning av ärendet 2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu 
gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet 
anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ 
första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, första stycket. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Omröstningsordning 

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en 
revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de 
ovanstående helt, eller delvis upphävda paragraferna. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2020-01-22, 
med tillhörande bilaga. 

Bo Wendt (BP), Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson 
Swanstein (M), Claes Wallin (SD), Birgitte Dahlin (L), Håkan Mörnstad (BP) och 
Eddie Grankvist (-) yttrar sig i ärendet. 

Bo Wendt (BP) och Håkan Mörnstad (BP) yrkar att hundförbudet på badplats 
ska gälla dygnet runt, dvs. kl. 00.00 - 24.00, tiden 1 maj till 15 september. 

Ingela Stefansson (S) och Claes Wallin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut med följande tillägg: 

Uppföljning av de nya ordningsföreskrifterna sker under 2021. 

Ebba Krumlinde (C), Eddie Grankvist (-) och Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut samt till Johan Olsson Swansteins (M) 
tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer först proposition på Bo Wendts (BP) och Håkan Mörnstads 
(BP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Bo Wendt (BP) och Håkan Mörnstads (BP) yrkande 
röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendt (BP) och Håkan Mörnstads (BP) yrkande 
röstar NEJ. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 2 

Beslut 

2020-02-26 

KF§ 29 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun, forts. 

Omröstningen utfaller med 32 JA-röster och 8 NEJ-röster. Se detaljerad 
röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Ordförande ställer sedan proposition på Johan Olsson Swansteins (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

2. Uppföljning av de nya ordningsföreskrifterna sker under 2021. 

Sida 

12 av 26 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2020-01-22. 
Handläggare: Marie Eriksson 
Dnr: KS 001135/2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna av
seende 20§, 21§ och 23§. 

Förslag till beslut 

Godkänna revideringen gällande 20§, 21§ och 23§ i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

Sammanfattning av ärendet 

2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 
2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket. 

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av de 
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de ovanstående helt, eller delvis upphävda 
paragraferna. 

Bakgrund 

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

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

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

2017-01-10 upphävde Länsstyrelsen en rad olika paragrafer(KS001135/2016-900), med mo
tiveringen: Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i ordningsla
gen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något 
annat sätt. Kommunen får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen ska därför upphäva en före
skrift som strider mot ordningslagen. 

2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu gällande Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Ett ställningstagande gällande 12§ sköts 
fram, då den paragrafen ansågs behöva ytterligare utredning. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra 
och tredje meningen. 22§ samt 23§, första stycket. 



2 (3) 

Aktuellt 

2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20§ första, andra och tredje meningen. 22§ samt 23§, 
första stycket. 

I 20§ Hundar upphävdes nedan gulmarkerad text. 

"Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig. 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. När en hund inte hålls lwpp_lad ska den ha halsband å sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 
1/5 -15/9 mellan kl. 08.00 -18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade om
råden för hundbad {Se bilaga C)." 

Meningarna som upphävs av Länsstyrelsen regleras genom författning 2007:1150, tillsyn över 
hundar och katter (Tillsynslagen). Tillsynslagen innehåller även skyldighet för ägare att var
aktigt märka och låta registrera hund i Jordbruksverkets register" 

Därför kan de upphävda meningarna anses som överflödiga. 

Förslag till ny lydelse 20§: 

Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1/5 - 15/9 mellan kl. 
08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad 
(Se bilaga C). 

22§ Grillning upphävdes hela paragrafen. 

"Grillning på offentlig plats och plats som jämställs med offentligt får endast ske på iordning
ställda fasta grill platser under ordnade former." 

22§ upphävdes som helhet på grund av att den ansågs ha fått en allt för vidsträckt tillämp
nings-område och lägger därför onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade in
skränkningar i den enskildes frihet. Länsstyrelsen anser att den geografiska utbredningen av 
förbud att grilla på offentlig plats bör noga övervägas, så att den endast omfattar områden där 
det finns ett reellt behov att av ordningsskäl begränsa grillning. 

De platser som finns inom kommunen där grillning kan uppfattas som ordningsstörande är de 
allmänna badplatser som upptas i 3§ mom. 2. 

Förslag till ny lydelse 22§: 

Grillning på allmänna badplatser upptagna under 3§ mom. 2, får endast ske på iordningställda 
fasta grill platser under ordnade former. 

I 23§ Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor upphävdes nedan gulmarkerad text. 

"Användning av pyrotekniska varor tillåts endast på nyårsafton mellan kl. 18.00 - 02.00. 
Under övriga tider p_å året krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgsboenden: 



3 (3) 

- As/iden, Östra Karup 
- Skogs/iden, Båstad 
- Ängagården, Förslöv 
- Haga park, Förslöv 
- Almgården, Grevie" 

Länsstyrelsen anser att paragrafen utgör en allt för omfattande begränsning beträffande till
ståndsplikt i samband användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor. Då i ovanstående 
lydelse medför att all användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor är tillståndspliktig 
inom Båstads kommun med undantag på nyårsafton mellan 18.00-02.00. Förändring mot tidi
gare lydelse, är att begränsning för att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor föreslås 
att enbart gälla inom detaljplanerat område. 

Förslag till ny lydelse 23§: 

Användning av pyrotekniska varor inom detaljplanerat område tillåts endast på nyårsafton 
mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och 
omsorgs boenden: 

- Åsliden, Östra Karup 
- Skogsliden, Båstad 
- Ängagården, Förslöv 
- Haga park, Förslöv 
- Almgården, Grevie 

Konsekvenser av beslut 

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

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

Teknik & Service 
Marie Eriksson, Park och gatuchef. 

Beslutet ska expedieras till: 
Park och gatuchef 
Länsstyrelsen 
Författningssamling (Kansli) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1Allmänna lokala ordningsföreskrifter, med föreslagen revidering. 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 13 av 26 

KF § 30 Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet - Driftspoäng för padelbana, boulebana, 
utegym och multisportarena 

Beskrivning av ärendet En uppdatering krävs av Bidragsbestämmelserna för barn- och 
ungdomsföreningar gällande driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar 
har anlagt padelbanor, boule banor, utegym och multisportarenor vilka är 
berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2020-01-22, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 
driftspoäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller 
från och med 1 januari 2020. 

2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för förenings bidrag inom Teknik 
och service. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-22 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS001081/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Driftspoäng för padelbana, boulebana, utegym och multisportarena 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 (1) 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 3 poäng och mul
tisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen gäller från och med 1 januari 
2020. 

2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för förenings bidrag inom teknik och service. 

Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering krävs av Bidrags bestämmelserna för barn- och ungdomsföreningar gällande 
driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar har anlagt padelbanor, boule banor, utegym och 
multisportarenor vilka är berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 

Aktuellt 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun
styrelsen 2016-04-13 § 81 och reviderades 2019-01-30 § 9. 

Föreningar har under 2019 anlagt padelbanor, boule banor, utegym och multisportarena. Dessa 
anläggningar finns idag inte med i det poängsystem som ligger till grund för driftsbidraget. 
Poängens värde är idag 800 kr per driftspoäng. Driftsbidrag får alla föreningar som 
äger/arrenderar sina anläggningar och är avsett för drift av anläggningen, löpande och perio
diskt underhåll, byte och inköp av inventarier och maskiner. Driftsbidraget täcker endast en 
del av föreningens underhållskostnad för anläggningen och bidragets storlek begränsas av den 
kommunala budgeten. 

Teknik och service har undersökt underhållskostnaderna per år för padelbana, boule bana, 
utegym och multisportarena och föreslår följande driftspoäng: 

Padelbana 
Boule bana 
Utegym 
Multisportarena 

Ekonomi 

4 poäng 
1 poäng 
3 poäng 
4 poäng 

3 200 kr 
800 kr 

2 400 kr 
3 200 kr 

De nya driftpoängen ryms inom budgeten för förenings bidrag inom Teknik och service, 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Berörda barn- och ungdomsföreningar 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-02-26 

Dnr KS 000734/2019 - 900 

Reglemente för krisledningsnämnd -Antagande 

Sida 

14 av 26 

Beskrivning av ärendet Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för 
krisledningsnämnden, med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna 
vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kommer inte att hålla 
regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast när behov finns - vid 
extraordinära händelser eller vid övningar. Sammansättningen av 
krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare 
har stor insyn i den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor 
fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra större ekonomiska 
konsekvenser. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2020-01-17, med 
tillhörande bilaga. 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta reglemente för krisledningsnämnden. 

2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-17. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000734/2019 - 900 

Reglemente för krisledningsnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta reglemente för krisledningenämnden. 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

2. Uppdatera kommunstyrelsens regl~mente i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för krisledningsnämnden, 
med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna vid extraordinära händelser. Krisled
ningsnämnden kommer inte att hålla regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast 
när behov finns - vid extraordinära händelser eller vid övningar. 

Sammansättningen av krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare har stor insyn i 
den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor fördel då krisledningsnämndens 
beslut kan medföra större ekonomiska konsekvenser. 

Bakgrund 
Under hösten 2019 aktualiserade säkerhetschef Christofer Thoren behovet av att kommunen 
fastställer ett reglemente för krisledningsnämnden. Krisledningsverksamhet regleras sedan 
tidigare i kommunstyrelsens reglemente, men krisledningsnämnden ska vara ett eget själv
ständigt politiskt organ. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige har att besluta om att inrätta en krisledningsnämnd genom beslut om 
bilagt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet är tematiskt uppdelat i två avsnitt -
Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter och Krisledningsnämndens arbetsformer. 

Krisledningsnämndens ansvar och uppgifter 
Krisledningsnämnden har ansvar att fullgöra kommunens uppgifter under extraordinär hän
delse i fredstid enligt 2 kap. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Exempel på kriser, eller extraor
inära händelser, under fredstid kan vara avbrott i energiförsörjningen, storm och oväder eller 
smittor. När det inte är fredstid och det råder höjd beredskap så har kommunstyrelsen det 
geografiska områdesansvaret och ska säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar. 

Krisledningsnämnden har ett omfattande mandat under extraordinära händelser och kan helt 
överta ansvaret för verksamheter från andra nämnder. Nämnden ska även samordna åtgärder 
med andra aktörer och hålla invånarna informerade om händelseutvecklingen. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

~ ffi 'G . 
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2 (2) 

Krisledningsnämndens arbetsformer är till stora delar identiska med övriga nämnder i den 
politiska organisationen. Den stora skillnaden är att ordförande har ett större ansvar, då det är 
denne som initierar att nämnden ska träda i kraft samt samordnar nämndens planering till
sammans med förvaltningen. 

Förvaltningen gör bedömningen att sammansättningen av ledamöter och ersättare i krisled
ningsnämnden bör vara samma som i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta på grund av att 
utskottets koppling till kommunstyrelsen, som bland annat har hand om den ekonomiska för
valtningen - vilket är till fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra stora ekono
miska konsekvenser. Mot bakgrund av att ledamöter och ersättare ska vara samma som i ar
betsutskottet behöver kommunfullmäktige inte besluta om val av ledamöter, annat än bekräfta 
reglementets skrivning genom beslut. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, säkerhetschef 
Kommunkansli, författningssamlingen 
Kommundirektör 
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Samråd har skett med: 
Säkerhetschef 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 15 av 26 

KF § 32 Dnr KS 000040/2020 - 100 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett 
ärende om införande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen 
ska vara den 17 maj, vilket är Birgits födelsedag. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Birgit Nilssons gärning har tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och 
inrättande av en lokal flaggdag kan skapa möjligheten att årligen 
uppmärksamma Birgits gärning för bygden. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2020-01-17. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Johan Arnoldsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Johan Arnoldsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag 
på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj . 

2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-17. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000040/2020 -100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (2) 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande av flaggdag på Birgit Nils
sons födelsedag den 17 maj. 
2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om infö
rande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen ska vara den 17 maj, vilket är 
Birgits födelsedag. 

Birgit Nilssons gärning har tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och inrättande av 
en lokal flaggdag kan skapa möjligheten att årligen uppmärksamma Birgits gärning för bygden. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har väckt ett ärende om införan
det av en lokal flaggdag för att hylla den bortgångne operasångerskan Birgit Nilsson. Förslaget 
är att flaggdagen blir den 17 maj, vilket är Birgit Nilssons födelsedag, och att dagen kan använ
das för att belysa Birgits gärning. Birgit Nilsson har tidigare uppmärksammats i Båstads kom
mun genom Birgit Nilssons plats, där även operasångerskans staty av Ulla och Gustav Kratiz 
finns. 

Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flagg
dagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förord
ning (1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala 
flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, In
ternationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar. 

Mot bakgrund av ovanstående finner förvaltningen inga hinder till kommunalrådets förslag om 
införande av en lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Flaggning utförs av officiell flagghalare inom verksamhtesområdet Teknik och service. En 
mindre kostnad kan förekomma år då flaggdagen infaller på helgdag. 

Ko mm unledningsko nto ret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

200117\fel! talet kan Inte representeras i angivet format.\j 



Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service, flagghalare 
Bildning och arbete, kulturstrateg 

Samråd har skett med: 
Komm undirektör 

2 (2) 



Grl BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 16 av 26 

KF§ 33 Dnr KS 000948/2019 - 903 

Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess 
genomgått smärre revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av 
nuvarande styrdokument med syfte att skapa större flexibilitet, förtydliga 
regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Arbetsordningen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett 
uppdrag finns om översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen 
behöver skapa rätt villkor för dagens och framtidens folkvalda. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2020-01-17, med tillhörande bilaga. 

Håkan Mörnstad (BP) yttrar sig i ärendet. 

Håkan Mörnstad (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
tillägg under 30a §: 

Den ur oppositionen som föredrar synpunkter på ett ärende får den tid som 
fodras så länge han/hon koncist håller sig till ämnet. Detsamma gäller den som 
vill fördjupa innehållet i sin fråga, interpellation eller motion. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Mörnstads (BP) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

Anta den uppdaterade arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Håkan Mörnstad (BP) och Bo Wendt (BP) reserverar sig till förmån för Håkan 
Mörnstads (BP) tilläggsyrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-17 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000948/2019 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess genomgått smärre 
revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av nuvarande styrdokument med syfte att 
skapa större flexibilitet, förtydliga regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. 

Arbetsordningen kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett uppdrag finns om 
översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen behöver skapa rätt villkor förda
gens och framtidens folkvalda. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutades i fullmäktige i september 2014 ( KF § 199) och 
har sedan dess genomgått en del förändringar gällande bland annat talartider, beredningsar
bete och presidiets roll. Sedan inledningen av mandatperioden har dialog förts mellan kom
munfullmäktiges presidium och förvaltningen om översyn av kommunfullmäktiges arbetsord
ning, för att göra smärre men ändock viktiga förändringar. 

Aktuellt 
Föreslagna förändringar, vilka återfinns i bilagd förteckning, syftar till att möjliggöra för ett 
mer flexibelt arbetssätt, förtydliga församlingens regler och förenkla för folkvalda i försam
lingen. 

Flexibilitet 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplanering och placeringsordning detaljregleras i arbets
ordningen, vilket inte möjliggör för att skapa en flexibilitet som behövs för att förbättra villko
ren för förtroendevalda. Avsteg har gjorts, efter beslut i församlingen, för exempelvis samman
trädesplaneringen, då det har varit viktigt att säkerställa kvaliteten på beredningen och skapa 
goda villkor för förtroendevalda (exempelvis genom att möten ej äger rum under skollov). 

Gällande placeringen i Sessionssalen har önskemål kommit från ledamöter genom mandatpe
rioderna. Dessa har ej kunnat hörsammas, då arbetsordningen är tydlig i sin reglering. Enda 
förändring som har gjorts är att gruppledare har placerats på främre raden, för att stödja par
tierna i deras arbete. 

Genom att ta bort detaljregleringarna kommer fullmäktigeförsamlingens möjligheter att hitta 
nya arbetssätt öka. 



2 (2) 

Förtydliga 
Kommunfullmäktige har under en mandatperiod provat att reglera talartiden, och teknisk ut
rustning har köpts in för att underlätta för talarna och presidiet. Regleringen i arbetsordningen 
följer dock ej den praxis som arbetats fram av föregående mandatperiods fullmäktigepresi
dium, och därav föreslås att praxisen ersättare nuvarande lydelse. Ett tillägg görs om att talar
tiden förlängs från fyra till fem minuter. 

Utbytet av replik har inte reglerats i arbetsordningen annat än att det är inlägg om en minut. 
Förslaget är nu att replikskifte kan ske fyra gånger innan fullmäktige återgår till ordinarie ta
larordning. Det innebär att talare A kan begära replik på talare B. Talare B kan då få ett gen
mäle, som kan mötas av en slutreplik från talare A och slutligen ett slutgenmäle från talare B. 

Inlämnande av frågor regleras idag till arbetsdagen innan, vilket har skapat en del svårigheter 
att få fram svar inom rätt tid då frågorna ibland är många men också komplicerade. Möjlighet
en att ställa frågor är ett viktigt instrument i interpellationsinstitutet, men om svar ska lämnas 
på kort varsel riskerar det att svaren inte är tillräckligt förberedda. Genom att införa reglering 
om tre arbetsdagar innan får ansvariga förtroendevalda tillräckligt med tid för att bereda 
ärendet. 

Förenkla 
Motioner, interpellationer och frågor regleras idag med att de ska vara egenhändigt under
tecknade. Formkravet innebär att handlingarna ska signeras innan dessa tas upp för behand
ling, vilket skapar ett moment där den folkvalde måste ta sig till kommunkontoret för att fär
digställa handlingen. Förändringen att ta bort formkravet innebär en förenkling för folkvalda 
och förvaltning då det extra signeringsmomentet försvinner. 

Smärre förändringar, utöver ovan nämna, återfinns i bilagd handling. 

Framtid 
Kommunfullmäktiges arbetsordning kommer att genomgå en del förändringar under inneva
rande mandatperiod. Ett arbete pågår med översyn av medborgarförslagsmodellen, tra fram 
en struktur för allmänhetens frågestund och hur digitaliseringen kan möjliggöra för att för
bättra villkoren för folkvalda i fullmäktigeförsamlingen. 

Ekonomi 
Förändringen i arbetsordningen medför ej några ekonomiska konsekvenser. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, kommunfullmäktiges sekreterare 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på förändringar i arbetsordningen. 

Samråd har skett med: 
Gruppledare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges ordförande. 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 17 av 26 

KF § 34 Dnr KS 001079/2017 - 350 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har, 2017-10-12, inkommit med en motion om inrättande av 
motionsspår med belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig 
beredning för att ta fram ett fri-tids- och idrottspolitiskt program för vår 
kommun har bildats och alla politiska partier är re-presenterade i denna 
beredning. Förvaltningen föreslår att frågan om etablering av elbelysta 
motionsspår i alla kommunens tätorter tas upp i det fritids- och idrottspolitiska 
programmet. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, daterad 
2019-12-23. 

Emma Jönsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Emma Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen ta fram planer för etablering av motionsspår med belysning i 
kommunens tätorter och att detta skriv in i det idrotts- och fri tidspolitiska 
programmet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-12-23 
Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 001079 /2017 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

1 (1) 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fri
tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp 
frågan i det idrotts- och fritidspolitiska programmet. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har, 2017-10-12, inkommit med en motion om inrättande av motionsspår med 
belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig beredning för att ta fram ett fri
tids- och idrottspolitiskt program för vår kommun har bildats och alla politiska partier är re
presenterade i denna beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfäl
liga beredningen för framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att till
sammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fritidspolitiska 
programmet. 

Aktuellt 
Centerpartiet yrkar i sin motion att motionsspåren ska vara minst 2,5 km och att lokala före
ningar ska stå för skötseln. 

I dag finns det följande motionsspår med belysning i kommunen (sköts av kommunen): 
- Båstad, Malenskogen som är 2,8 km 
- Heden i Hemmeslöv som är 500 m 
- Förslöv, bakom Förslövs skola, som är 675 m 

En tillfällig beredning för att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program för vår kommun 
har bildats och alla politiska partier är representerade i denna beredning. Syftet är att tydlig
göra våra mål och ambitioner för ett rörligt friluftsliv och idrottande. Programmet ska ha en 
balanserad geografisk spridning och i programmet kommer även frågan om elbelysta motions
slingor i alla kommunens tätorter att tas upp. 

Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Teknik och service. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-12. 



ITi] BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-26 18 av 26 

KF § 35 Dnr KS 000089/2019 - 100 

Svar på motion - Utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för 
en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn, samt att Båstads 
kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med den ide burna 
sektorn. Förvaltningens intention är i linje med motionärernas i denna fråga. 
Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt samarbete 
mellan kommunen och den ideburna sektorn kommer att bidra till inkludering, 
öppenhet och ett mer demokratiskt samhälle. Samverkan med den ide burna 
sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommunfullmäktige att 
medfinansiera byutvecklingsprojektet "Torekov året runt". En annan 
samverkansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige 
är införandet av byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen 
i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur 
byarådslag kan genomföras. Detta är konkreta exempel på hur kommunen 
samverkar med den ideburna sektorn efter det att motionen inkom. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Iden om att Båstads kommun söker ett partnerskap med den ideburna sektorn, 
som motionärerna föreslår, anser förvaltningen är en god ide men att det är en 
fråga som bör behovsprövas. Information om hur en sådan samverkan, 
Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP), bör utformas finns i bilagan SKR:s 
(tidigare SKL) rapport "Utveckla ideburet offentligt partnerskap i kommuner, 
landsting och regioner". 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterad 2020-02-12. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2020-01-23. 

Ib Nilsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Ib Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra det 
samverkans behov som finns mellan kommun och den ideburna sektorn 3. 

3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse 
mellan dessa parter kan ta form. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-23 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000089 /2019 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 

1 (1) 

2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkans behov som finns mellan kommun och 
denideburnasektorn 

3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse mellan dessa 
parter kan ta form. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för en utveckling av 
samarbetet med den ide burna sektorn, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa 
en överenskommelse med den ide burna sektorn. Förvaltningens intention är i linje med mot
ionärernas i denna fråga. Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt 
samarbete mellan kommunen och den ide burna sektorn kommer att bidra till inkludering, öp
penhet och ett mer demokratiskt samhälle. 

Samverkan med den ideburna sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommun
fullmäktige att medfinansiera byutvecklingsprojektet "Torekov året runt". En annan samver
kansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige är införandet av 
byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Under samma 
ärende beslutade kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där fullmäktigeledamö
terna besöker den ide burna sektorn, i form av kommunens olika föreningar. Detta är konkreta 
exempel på hur kommunen samverkar med den ide burna sektorn efter det att motionen in
kom. 

Iden om att Båstads kommun söker ett partnerskap med den ideburna sektorn, som motion
ärerna föreslår, anser förvaltningen är en god ide men att det är en fråga som bör behovsprö
vas. Information om hur en sådan samverkan, Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP), bör ut
formas finns i bilagan SKR:s (tidigare SKL) rapport "Utveckla ide buret offentligt partnerskap i 
kommuner, landsting och regioner". Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen bifalls 
samt att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra samverkans behoven i 
kommunen, samt att Båstads kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med 
den ide burna sektorn. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Kommundirektör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-01-29 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
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KF§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000077 /2020 - 800 

Väckt motion - Mer ängsmarker 

Sida 

19 av 26 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har skickat in en motion där de yrkar att Båstads kommun och 
Båstadhem ser över möjligheten att grönytor, där det inte kan motiveras 
klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmarker. 

Underlag till beslutet Motion, daterad 2020-02-04. 

Yttrande Emma Jönsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Redovisning Emma Jönsson (C) redovisar motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS :-<.OtJ MUN 

Motion mer ängsmarker! 

Vi i Centerpartiet ser gärna att Båstad kommun och Båstadhem istället för 

att klippa alla grönytor låter dem växa upp och bilda blommande ängsmar
ker. 

Det skulle förutom att gynna mångfalden även gynna Båstad kommuns eko

nomi. Gräsmattor är dyra att sköta. I exempelvis Göteborg kostar det 2,80 

kronor per kvadratmeter och år att sköta en kortklippt gräsmatta. Kostnaden 

för att sköta om en ängsliknande gräsmatta är bara hälften. 

Gräsmattor som inte alls besöks eller används till ex bollspel, kan man låta 
växa upp medan de som används kan man exempelvis klippa en tydlig, rak 

kant runt det höga gräset, eller klippa gångar så att man kan gå igenom det. 

Att sätta upp skyltar med information om att "här låter vi naturen komma 
tillbaka för den biologiska mångfaldens skull" vore också önskvärt för att 

n1edvetengöra våra medborgare om varför gräset inte klipps. 

I tider där det blir varmare och varmare så tar gräs och annan grönska.Bl'

upp värme från omgivningen och avger samtidigt vatten som förångas, vil
ket har en kylande effekt. 

Centerpartiet yrkar att: 

Båstads kom1nun och Båstadhem ser över möjligheten att grönytor, där det 

inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmar

ker. 

Uno sson, gruppledare ( c) 

' 
~ 

Centerpartiet 
-ovJ ~ 1 \ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000119 /2020 - 903 

Sida 

20 av 26 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstad hem 
AB - Csaba lllyes (BP) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Csaba Illyes (BP). 

Underlag till beslutet Avsägelse, daterad 2020-02-19. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000120/2020 - 903 

Sida 

21 av 26 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstad hem AB efter 
Csaba lllyes (BP) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter 
avgående Csaba Illyes (BP). 

Yttranden Hans Grönkvist (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ordförande yrkar att ärendet utgår då inget förslag ges i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet utgår då inget förslag ges i ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000121/2020 - 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Strukturellt 
bostadslösa 

Sida 

22 av 26 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande strukturellt bostadslösa till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), daterad 2020-02-19. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000128/2020 - 100 

Sida 

23 av 26 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket pengar 
har hittills lagts ner på den tillfälliga återvinningscentralen? 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande hur mycket pengar har hittills 
lagts ner på den tillfälliga återvinningscentralen integrationsplan till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), daterad 2020-02-24. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

) usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000129/2020 -100 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande -
Krisberedskap 

Sida 

24 av 26 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har lämnat in en interpellation angående krisberedskap till 
Johan Olsson Swanstein (M). Interpellationer besvaras senast sammanträdet 
efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Interpellation från Bo Wendt (BP), daterad 2020-02-24. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein (M) på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 
25 mars. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000134/2020 - 903 

Sida 

25 av 26 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstad hem 
AB -Anders Dahlkvist (BP) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Anders Dahlkvist (BP). 

Underlag till beslutet Avsägelse, daterad 2020-02-24. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-26 

Dnr KS 000135/2020 - 903 

Sida 

26 av 26 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter 
Anders Dahlkvist (BP) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter 
avgående Anders Dahlkvist (BP). 

Yrkanden Ordförande yrkar att ärendet utgår då inget förslag ges i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet utgår då inget förslag ges i ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




