
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 22 april 2020 

Plats och tid: Sessionssalen, kl. 18:30  

 

 Ärendemening 

 Upprop 

1.  Val av justeringspersoner 

2.  Godkännande av dagordningen 

3.  Informationsärenden 

4.  Delgivningar 

5.  Beslutslogg 

6.  Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB 

7.  Svar på motion - Temalekplatser 

8.  Svar på motion - Utomhusisbana 

9.  Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

10.  Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy  

11.  Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

12.  Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av 
laddinfrastruktur för elbilar 

13.  Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy  

14.  Svar på motion - Inrätta familjecentral 

15.  Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

16.  Svar på motion - Alternativ återvinningscentral 

17.  Svar på motion - Bättre företagsklimat 

18.  Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 med anledning av covid-19 

19.  Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Göran Håkansson (BP) 

20.  Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Ekwurtzel (L) 

21.  Val av ordförande i styrelsen Båstadhem AB 

22.  Väckt medborgarförslag - Brukarrevision av socialförvaltningen  

 
 
Båstad den 15 april 2020 
 
 

Thomas Andersson 
Ordförande 

Johan Peterson 
Sekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige Datum: 2020-04-15. 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000012/2020 – 900 

Val av justeringspersoner 

Förslag till beslut 

1. Utse Ulf Jiewertz (M) och Ebba Krumlinde (C) till justeringspersoner.

2. Utse Hans Grönqvist (BP) som ersättare.

3. Justeringen äger rum tisdagen den 29 april 2020 kl. 16:00 på kommunkansliet.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. Enligt kom-
munfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa personer tillhöra oppositionen. För 
dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och juste-
ringspersonerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige Datum: : 2020-04-15. 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000013/2020 – 900 

Godkännande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick.  

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-04-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000014/2020 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid kommunfullmäktige 22 april 2020 föreligger följande anmälda informationspunkter: 
 
A, Förvaltningen informerar om Båstads kommuns arbete med att begränsa coronavirusets 
smittspridning. 
 
B, Johan Olsson Swanstein (M) informerar om krisledningsnämndens arbete och de politiska 
beslut som har tagits.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-04-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000015/2020 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
A, Skrivelse från kommunens revisor för Förslövs Bygdegårdsförening samt Grevie Bygdegård, 
Idrottsparken, 2020-04-06. 
 
B, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-04-06 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
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6 april 2020 

Till Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

BÅ,. T DS l<OMf\/1 N 
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Revision av Förslövs Bygdegårdsförening, 839400-0577, respektive Grevie 

Bygdegård, ldrottsparken, 839400-2938 

Undertecknad har av Kommunfullmäktige i Båstads kommun utsetts som 

kommunens revisor i ovan nämnda sammanslutningar. 

Sedvanlig revision har genomförts i båda sammanslutningarna avseende 

räkenskapsåret 2019. Någon anmärkning vad avser verksamheten ur 

revisionssynpunkt har inte framkommit. 

Dock vill jag göra Kommunfullmäktige uppmärksam på följande. 

Grevie Bygdegård, ldrottsparken, nedan Parken, har under räkenskapsåren 

2017, 2018 och 2019 uppvisat resultat efter finansiella poster enligt följande: 

2017 - minus 68 tkr, 2018 - minus 41 tkr och 2019 - minus 584 tkr. Parken visar 

också ett negativt eget kapital för 2018 -369 tkr och för 2019 - 953 tkr. 

År 2020 skulle vara en nystart för Parken med många publikdragande 

evenemang inbokade. Så kom Coronakrisen och allt stannade upp. Vid 

revisionsmöte med Parkens styrelse kunde man i detalj inte ange en ekonomisk 

prognos för år 2020, men man konstaterade att Parken kommer att gå med ett 

stort ekonomiskt underskott. 

Det är därför ingen kvalificerad gissning att efter år 2020 kommer Parken att ha 

ett negativt eget kapital överstigande en miljon kronor. 

Hade Parken varit ett aktiebolag skulle man, för ganska länge sedan, sannolikt 

varit konkursmässig och definitivt likvidationspliktig. 

Parken har totalt sammanlagda skulder till kreditinstitut på 2.430.214 kr. För ett 

av lånen, vilket uppgår till 1.110.214, kr, har Båstads kommun gått i borgen, s.k. 

proprieborgen. Det innebär att kommunen, såsom för egen skuld, har lämnat 

borgen för detta lån. Skuldebrev undertecknades av en av Parkens företrädare 

2018-11 -22 och Båstads kommun, genom dåvarande komm unstyrelsens 



ordförande Bo Wendt, undertecknade borgensförbindelsen 2018-11-27. Enligt 

ifrågavarande skuldebrev skall hela skulden amorteras 2023-09-30. Med hänsyn 

till Parkens ekonomiska situation kan det inte uteslutas att kreditinstitutet 

kommer att kräva Båstads kommun på det fulla skuldbeloppet. 

Genom att lämna denna information till Kommunfullmäktige vill jag göra 

densamma uppmärksam på den ekonomiska risken som här föreligger för 

Båstads kommun. 



[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Sida 

1 av 10 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, måndagen den 6 april 2020 kl. 11.00 - 12.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande. Deltar på distans. 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. Deltar på distans. 
Bo Wendt (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans. 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Olof Nilsson, kanslichef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingela Stefansson. Ersättare Kerstin Gustafsson. 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 8 april 2020 kl. 13.00. 

Ingela Stef.?fisson 

Protokollet är justerat. Jus teringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Undersla-ift 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Från och med 2020-04-09 till och med 2020-05-01 

Kommunkontoret i Båstad 

1';;;~ 
Henrik Andersson 
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Kr is ledningsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 11 
Val av justeringsperson 

KLN § 12 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Upplåtelser av allmän plats för handel och restaurang/matservering 

KLN § 14 
Ändrade förutsättningar för verksamhets-, lokal- och driftsbidrag t ill barn- och 
ungdomsföreningar 

KLN § 15 
Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

KLN § 16 
Bibliotekets tillfälliga öppettider efter 14 april 2020 

KLN § 17 
Övrigt 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av 10 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

l{risledningsnämnden 2020-04-06 3 av 10 

KLN § 11 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet I<risledningsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson. 

3. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 8 april 2020 kl. 13.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
l{risledningsnämnden 

KLN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 10 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 13 

Upplåtelser av allmän plats för handel och 
restaurang/ matservering 

5 av 10 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter för att hindra/begränsa spridningen av 
covid-19, har en översyn gjorts gällande möjligheter att underlätta för 
verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kommersiell verksamhet 
genom handel eller restaurang/matservering inom Båstads kommun. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
park- och gatuchef Marie Eriksson 2020-04-03. 

Förvaltningens förslag 1. Att under 2020 kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg 
samt ytan i anslutning till Ica i Torekov till verksamhetsutövare som bedriver 
stadigvarande kommersiell verksamhet genom handel eller restaurang/ 
matservering inom Båstads kommun. 
2. Att under 2020 halvera den politiskt antagna taxan fö r upplåtelse av offentlig 
plats gällande uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med följande tillägg: Intäktsbortfallet på 
maximalt 35 000 kr tas via statligt subventionerade medel avseende covid-19. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att under 2020 kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg 
samt ytan i anslutning till lca i Torekov till verksamhetsutövare som 
bedriver stadigvarande kommersiell verksamhet genom handel eller 
restaurang/matservering inom Båstads kommun. 

2. Att under 2020 halvera den politiskt antagna taxan för upplåtelse av 
offentlig plats gällande uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk. 

3. Intäktsbortfallet på maximalt 35 000 kr tas via statligt subventionerade 
medel avseende covid-19. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-03 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Krisledningsnämnden 

Upplåtelser av allmän plats för handel och restaurang/matservering. 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att under 2020 kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg samt ytan i 
anslutning till Ica i Torekov till verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kom
mersiell verksamhet genom handel eller restaurang/matservering inom Båstads kom
mun. 

2. Att under 2020 halvera den politiskt antagna taxan för upplåtelse av offentlig plats gäl
lande uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter för att hindra/begränsa spridningen av Covid-19, har en över
syn gjorts gällande möjligheter att underlätta för verksamhetsutövare som bedriver stadigva
rande kommersiell verksamhet genom handel eller restaurang/matservering inom Båstads 
kommun. 

Bakgrund 
Majoriteten av de kommersiella verksamheter som stadigvarande bedriver handel och restau
rangverksam het inom Båstads kommun är beroende av den ökning av besökande som kom
munen upplever under sommar månaderna. 
I samband med rådande situation gällande Covid-19 riskerar många verksamheter få det svårt. 
Många kommersiella verksamheter är beroende av god försäljning under högsäsong för att 
kunna upprätthålla sin verksamhet även under efterföljande lågsäsong. 

Aktuellt 
Uteserveringar: 
Båstads kommun upplåter årligen offentlig plats för uteserveringar. 
Taxan är politiskt beslutad och indexregleras årligen. 
Under 2020 är taxa för restaurangverksamhet 515kr/kvm. 
Taxan för 225 kr/kvm är cafe/servering och säsong utöver taxan tillkommer en administrativ 
avgift om 680 kr. 
Säsongen sträcker sig från 1 april till den 31 oktober. 

De restaurangverksamheter kommunen upplät mark till under 2019 var: 

Hamnkrogen & Hazienda 
Restaurang Papas 

39445 kr 
10 955 kr 

50440 kr 

15✓ go 



2 (2) 

Utöver ovanstående verksamheter ansöker även Fiskhuset och Piratens pizzeria i Torekov om 
tillstånd enligt ordningslagen årligen. Ingen kommunal taxa tas ut för de båda verksamheterna 
då de är belägna inom arrendeområdet för Torekovs hamn. 

Den nyetablering av verksamhet som kommer att ta kommunal mark i anspråk för uteserve
ring under 2020 är Bread on Wine vid nya Stationstorget. 

Annan kommersiell verksamhet: 
Att tillåta handlarna att ta mark i anspråk direkt utanför sina ordinarie lokaler kan inte ses som 
ett gångbart alternativ, då majoriteten av verksamheterna ligger i direkt anslutning till Köp
mansgatan som är en statlig väg. Att kunna bedriva handel på den begränsade yta som finns 
utanför butikerna och samtidigt upprätthålla säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafi
kanter, måste anses som en omöjlighet. 

Genom att upplåta ytor på Lyckan torget, Båstad torg och ytan i anslutning till Ica i Torekov 
skapas möjligheter för verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kommersiell verk
samhet. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förslaget att halvera taxan för upplåtelsen på offentlig mark för uteserveringar innebär ett 
intäkstsbortfall på 25-35 000 kr. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 

Marie Eriksson 
Park- och gatuchef 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 14 

Ändrade förutsättningar för verksamhets-, lokal- och 
driftsbidrag till barn- och ungdomsföreningar 

6 av 10 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de konsekvenser som covid-19 orsakar, 
har en översyn gjorts för att öka kommunens stöd till barn- och 
ungdomsföreningar. Stödet innebär att verksamhetsbidraget utgår från 2019 
års verksamhet, anstånd och utökat bidrag för lokalhyror och utökat driftbidrag 
för skötsel av anläggningar. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-04-03. 

Förvaltningens förslag 1. Verksamhetsbidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och 
föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är 
budgeterad med 553 350 kr. 
2. Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala 
idrotts- och gymnastikhallar. Budgeterad intäkt med 200 000 kr. 
3. Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som hyr 
av annan part än kommunen. Kostnad 117 000 kr som inte är budgeterad. 
4. Utökning till dubbelt driftsbidrag under 2020 till föreningar som sköter 
driften eller äger en anläggning. Kostnad 1 000 000 kr som inte är budgeterad. 
5. Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse under 2020. 
6. Ta in synpunkter på åtgärderna från barn- och ungdomsföreningarna. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och fastighets- och fri tidschef 
Hans Paganus föredrar ärendet. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP): Bifall med följande ändringar: 

Proposition 

Sista delen i punkt 3 stryks och ersätts med följande: Avser enbart föreningar 
som erhållit lokalbidrag 2019. 
Punkt 4 stryks helt. 
Ny punkt: De ökade kostnaderna tas via statligt subventionerade medel 
avseende covid-19. 
Ny punkt: Avstämning i ärendet görs efter sommaren 2020. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa yrkanden. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

l<ris ledningsnämnden 

Beslut 

2020-04-06 

I<risledningsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsbidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och 
föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är 
budgeterad med 553 350 kr. 

2. Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala 
idrotts- och gymnastikhallar. Budgeterad intäkt med 200 000 kr. 

7 av 10 

3. Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som 
hyr av annan part än kommunen. Avser enbart föreningar som erhållit 
lokalbidrag 2019. 

4. Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse under 2020. 

5. Ta in synpunkter på åtgärderna från barn- och ungdomsföreningarna. 

6. De ökade kostnaderna tas via statligt subventionerade medel avseende 
covid-19. 

7. Avstämning i ärendet görs efter sommaren 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

15 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-03 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Krisledningsnämnden 

Ändrade förutsättningar för verksamhets-, lokal- och driftsbidrag till 
barn- och ungdomsföreningar. 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsbidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och föreningarna får 
minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är budgeterad med 553 350 kr. 

2. Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala idrotts- och gymnas
tikhallar. Budgeterad intäkt med 200 000 kr. 

3. Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som hyr av annan 
part än kommunen. Kostnad 117 000 kr som inte är budgeterad. 

4. Utökning till dubbelt driftsbidrag under 2020 till föreningar som sköter driften eller äger 
en anläggning. Kostnad 1 000 000 kr som inte är budgeterad. 

5. Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, bokslut och revis
ionsberättelse under 2020. 

6. Ta in synpunkter på åtgärderna från barn- och ungdomsföreningarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter och de konsekvenser som Covid-19 orsakar, har en översyn 
gjorts för att öka kommunens stöd till barn- och ungdomsföreningar. 
Stödet innebär att verksamhetsbidraget utgår från 2019 års verksamhet, anstånd och utökat 
bidrag för lokalhyror och utökat driftbidrag för skötsel av anläggningar. 

Bakgrund 
Det sker mycket i vårt föreningsliv nu som en konsekvens av Covid-19. 
Matcher, tävlingar och cuper har skjutits upp och detta innebär att verksamheten helt begrän
sas till träning/träningsmatcher utomhus och med rädsla för Covid-19 blir det färre barn och 
ungdomar som utövar aktiviteterna. 

Detta innebär för föreningarna: 

• Ett minskat antal verksamhetstillfällen och därigenom ett betydligt lägre verksamhets
bidrag 

• Förlorade intäkter från matchverksamheten (entre och kioskförsäljning). 
• Loppisarna är nu stängda eller har mycket begränsat öppethållande/max antal perso

ner i lokalen samtidigt och tid. Detta ger en förlorad intäkt. 
• Inställda cuper och träningsläger som hade gett föreningarna en betydande intäkt 



2 (2) 

• Förberedelse för att sommarfester, karnevaler, sommarloppisar och arbete med parke
ring på Prästliden i sommar kommer att ställas in eller kraftigt reduceras. 

• Inomhussporter kan inte träna och de som hyr av annan än kommunen har fortfarande 
sin hyra kvar, men inget verksamhets bidrag. 

• Problem att hålla årsmöten då antal deltagare är reducerat. 

Riksförbundet har beslutat att ge lika mycket i lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) 2020 som 
2019 till alla föreningar. Riksförbundet kommer också att införa ett innovationsstöd till före
ningar för att underlätta fortsatt barn- och ungdomsverksamhet. Riktlinjerna för detta är ännu 
inte fastställda. 

Aktuellt 
Barn- och ungdomsföreningar har drabbats hårt av de konsekvenser som Covid-19 orsakat då 
verksamheterna har minskat. 
Minskade verksamheter innebär lägre verksamhetsbidrag och svårigheter att klara kostnader 
för lokalhyror och driftskostnader för egna anläggningar. 
För att minska effekten av de konsekvenser som Covid-19 orsakar, har förvaltningen tagit fram 
förslag på åtgärder. 
Åtgärderna syftar till att kompensera barn- och ungdomsföreningar avseende verksamhets-, 
lokal- och driftsbidrag så att förutsättningarna förbättras att kunna bedriva verksamheterna 
vidare. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förslagen innebär en ökad kostnad som inte är budgeterad med 1 317 000 kr för 
beslutspunkter 2-4. 
Beslutspunkt 1 är budgeterad. 

Samhälle 
Synpunkter från föreningarna är inte lämnade på förslaget till åtgärder. 
Vid beslut i krisledningsnämnden om att gå vidare med detta förslag föreslår förvaltningen att 
ta in föreningarnas synpunkter innan beslutet verkställs. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av rådande omständigheter har Båstads kommun beslutat att de 
yrkesgrupper där det är möjligt arbetar på distans. Cheferna ska säkerställa att 
det finns en nödvändig minibemanning på arbetsplatserna. Vid distansarbete 
gäller samma arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att det finns en riktlinje 
kring vad som gäller vid distansarbete under pågående covid-19. Det är alltid 
chefen som avgör om det är möjligt att arbeta på distans. Krisledningsnämnden 
fattar med anledning av föreskriften och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020: 12) beslut om bifogade 
riktlinjer för distansarbete. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2020-04-06, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag Krisledningsnämnden fattar beslut om att anta tillfällig riktlinje för 
distansarbete. 

Föredragande HR-chef Philipp Seuffer och kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Tillfällig riktlinje för distansarbete antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Handläggare: Phil ipp Seuffer, HR-chef 
Dnr: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Krisledningsnämnden 

Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden fattar beslut om att anta tillfällig riktlinje för distansarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
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Mot bakgrund av rådande omständigheter har Båstads kommun beslutat att de 
yrkesgrupper där det är möjligt arbetar på distans. Cheferna ska säkerställa att det 
finns en nödvändig minibemanning på arbetsplatserna. Vid distansarbete gäller 
samma arbetsmiljöansvar, det är därför viktigt att det finns en riktlinje kring vad som 
gäller vid distansarbete under pågående covid-19. Det är alltid chefen som avgör om 
det är möjligt att arbeta på distans. 

Krisledningsnämnden fattar med anledning av föreskriften och allmänna råd om allas 
ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) beslut om bifogade 
riktlinjer för distansarbete. 

Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020: 12, länk). 

Av föreskriften framgår bland annat: 
Arbetsplatser 
Allmänna råd 
För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att 
personal, om det är möjligt 

1. håller avstånd till varandra 
2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda hadnsprit 
3. arbetar hemifrån 
4. undviker onödiga resor i arbetet och 
5. kan anpassa sin arbetstider för att undvika resa i rusningstid 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller oavsett. 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Det 
finns inga särskilda arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs i arbetstagarens hem 
(distansarbete). I 2 kap 1§ arbetsmiljölagen står att "teknik, arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska 
belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall". Arbetsgivaren har alltså ansvaret 
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för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på huvudarbetsplatsen eller på annan plats, som 
till exempel i arbetstagarens hem, men arbetstagaren ska medverka i att skapa goda 
arbetsmiljöförhållanden. 

Ekonomi 

Medarbetare som arbetar på distans kan komma att behöva låna utrustning. 
Vid distansarbete och annat hemarbete är det arbetsgivaren som ska se till att det finns 
förutsättningar att jobba där. Om arbete i arbetstagarens bostad innebär att arbetstagaren 
måste använda utrustning, som exempelvis enligt elsäkerhetsbestämmelser ska vara 
ansluten till jordat eluttag, får arbetsgivaren förvissa sig om att så kan ske. Arbetsgivaren 
måste alltså fastställa om det finns förutsättningar för att utföra arbetet i bostaden också 
se arbetsgivaren till att förutsättningar skapas - i annat fall bör distansarbete inte 
tillämpas. 

Vilka åtgärder som behöver vidtas i hemmet för att skapa goda arbetsmiljöförhållanden 
måste bedömas i det enskilda fallet. I en sådan bedömning behöver faktorer som hur ofta 
arbetet utförs i hemmet, (t.ex. om det är en eller flera dagar per vecka), hur lång tid man 
jobbar där, vilken utrustning som används etc. vägas in. Rent generellt kan arbetstagaren 
inte kräva viss typ av utrustning utan det är arbetsgivaren som beslutar om vilken 
utrustning som ska användas. 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Christoffer Thoren, Säkerhetschef 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Ewa Nilsson, Tf. Bildningschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
HSLF-FS 2020:12 - Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta 
av covid-19 m.m. 
Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Christoffer Thoren, Säkerhets chef 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 



Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Ewa Nilsson, Tf. Bildningschef 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Ann Löfström, Biträdande HR-chef, 
Hans Ljungström, Hr-generalist 
Anna Andersson, HR-generalist 
Anna Trotzig, HR-samordnare 
Katharina Sanden, Projektledare 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
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Dokumentägare: HR-avdelningen 
Uppda terad: 2020-04-06 

Kommunledningskontoret 
Datum 
2020-04-06 
Handläggare 
Philipp Seuffe r, HR-chef 

Beslutad: 2020-04-06 

Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

Beslutad av Krisledningsnämnden 2020-04-06 

Denna riktl inje gäller så länge covid-19 pandemi pågår enligt folkhälsomyndigheten eller arbetsgivaren 

fattar annat beslut. Riktlinjen har tagits fram med anledning av Folkhälsomyndigheten HSLF-FS- 2020:13 

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. 

Mot bakgrund av folkhälsomyndighetens föreskrift har Båstads kommun beslutat att för de yrkesgrupper 

där det är möjligt ska utföra arbete på distans. Cheferna ska säkerställa att det finns en nödvändig mini

bemanning på arbetsplatserna. Det är alltid chefen som avgör om det är möjligt at t arbeta på distans. 

Genom distansarbete minskas resandet i samhället och risken för smittspridning i samhället. 

Arbete på distans kan endast förekomma inom vissa yrkesgrupper där arbetsuppgifterna möjliggör 

detta. Det finns flera yrkesgrupper där det inte går att arbeta på distans. 

Yrkesgrupper som inte kan utföra arbetet på distans ska särskilt beakta: 

• att hålla avstånd till varandra 

• regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit 

• vid sammanträden/möten/arbetsplatsträffar hålla avstånd till varandra 

Det gäller att noga tänka igenom vilka konsekvenser distansarbete har. För att inte drabbas av arbets

skador ställs samma krav på arbetsmiljön i hemmet som på arbetsplatsen. Riktigt bord och stol samt 

belysning är ett måste. Dålig arbetsmiljö utvecklas snabbt till besvär från axel, armbåge eller handled. 

Dålig belysning kan också leda till huvudvärk och trötthet. Utrustningen alstrar värme, varför utrymmet 

bör gå att vädra. 

Information till dig som medarbetare 

Det är din chef som avgör om du kan arbeta hemifrån. I samråd med din chef och utifrån dina arbets

uppgifter gör din chef en bedömning huruvida det är möjligt att arbeta hemifrån, när och hur länge. 

Som medarbetare att tänka på 

• Barntillsyn - hur kommer det att fungera när jag arbetar hemma? Tänk på att distansarbete inte 

är ett sätt att lösa barnomsorgen. Det förutsätts att barnomsorgen är ordnad under distansar

betstiden. 

• Vid distansarbete gäller avtalade arbetstider i största möjliga mån och som medarbetare måste 

jag vara tillgänglig både via dator och telefon. 

• Hur skall jag planera mitt arbete? Sätt tydliga gränser mellan arbete och fritid. 

• Har jag lämpligt utrymme? Jag bör kunna vädra, det måste finns allmänbelysning som inte ger 
blänk i skärmen och jag skall kunna ansluta all utrustning till skyddsjordat eluttag. Blanda aldrig 

/5, 1 f}v 
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Dokumentägare: HR-avdelningen 
Uppdaterad: 2020-04-06 

Kommunledningskontoret genom att ansluta en del av utrustningen till skyddsjordat eluttag 

och en del till ojordat eluttag. Förlängningssladdar mellan olika rum är förbjudna - det ökar bara 

el-faran! 

• Tänk på att vi är en offentlig förvaltning som hanterar allmänna handlingar. Kopior av offentliga 

handlingar får förvaras hemma under handläggningstiden. Kopior av sekretessbelagda eller in

tegritetskänsliga handlingar skall förvaras inlåsta hos handläggaren under handläggningstiden. 

• Se till att dator, telefon mm. inte ligger synligt i hemmet alternat ivt lås in sakerna om du har 

möjlighet. 

• Tips för att jobba hemma - med fokus 

• Tänk på att stämma av checklistan för skyddsrond i ditt hem, se bilaga 1- Skyddsrond vid di
stansarbete - checklista 

• Kvittera ut utrustning du lånar hem och lämna pappret till din chef, se bilaga 2 - Utkvitterad ut
rustning för distansarbete 

Att komma igång med distansarbete: 

Att arbeta på distans innebär att du har samma t illgång till de funktioner som du har när du befinner dig 
på din arbetsplats. Beroende på avstånd och hastighet kan det dock gå långsammare. Vi i Båstads kom
mun använder VPN för säker uppkoppling. VPN står för virtuellt privat nätverk och är genom kryptering 
en skyddad tunnel mellan din dator och din arbetsplats via internet. 

För att arbeta på distans behöver du förutom din arbetsdator ha tillgång till en internetuppkoppling och 
en säker koppling till arbetet via VPN .. 

På intranätet finns information om IT och Telefoni bl.a hur man arbetar hemmi-
frång http://intranet.bastad.se/service-och-stod/it-och-telefoni/ Sök här först, för att få information som 
du behöver. 

Om du får problem med din datoruppkoppling vid distansarbete kontakta Helpdesk. 
E-post: helpdesk@bastad.se Telefon: 0431-777 77 

Om försäkringar 

Personförsäkring - Båstads kommuns personförsäkring genom AFA är tillämplig i sin helhet. 

Försäkring för utrustning - Arbetstagaren övertar skyddsvillkoren för lås och skalskydd (väggar, tak etc), 
vilket innebär att samma aktsamhetskrav ställs som vid arbete på huvudsarbetsplatsen. Arbetsgivaren 
ansvarar för förlust av eller skada på utlämnad utrustning. Om den utlämnade utrustningen för distans
arbete orsakar tex brand- eller annan skada och reparation/ersättningsanskaffning bekostas via arbets
tagarens hemförsäkring ersätter arbetsgivaren eventuella självriskkostnader. Arbetstagaren ansvarar för 
förlust av eller skada på den utlämnade utrustningen som förorsakas av grov oaktsamhet. Arbetstagaren 
skall teckna och vidmakthålla ett hemförsäkringsskydd som täcker skada på person och egendom. Ar
betstagaren är skyldig att genast skriftligen till arbetsgivaren anmäla förlust av eller skada på den ut läm
nade utrustningen. Arbetsgivaren förbehåller sig regressrätten i händelse av skada. 

Hemförsäkring gäller inte för arbetsgivarens egendom. Därför är det viktigt att du om möjligt låser in 
arbetsredskapen (dator, telefon mm.) alternativt ser till att arbetsredskapen inte ligger framme när du 
inte använder dessa. 
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Dokumentägare: HR-avdelningen 
Uppdaterad: 2020-04-06 

Det är alltid du som chef som avgör om medarbetaren kan arbeta på distans. Det är även du som chef 

som avgör under hur lång period distansarbetet kan pågå och när medarbetaren ska vara tillbaka på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att du säkerställer att medarbetaren har dem kunskaper som behövs för att 

ut föra distansarbete. Tänk på säkerställa en minibemanning på arbetsplatsen. Förslagsvis lägger du ett 

schema för distansarbete. 

Arbetstider 

Vid distansarbete gäller avtalade arbetst ider i största möjliga mån och medarbetaren ska jag vara till

gänglig både via dator och telefon. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Det finns inga 

särskilda arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs i arbetstagarens hem {distansarbete). I 2 kap 1§ 

arbetsmiljölagen står att "teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstaga

ren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall". Arbetsgi

varen har alltså ansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på huvudarbetsplatsen eller på an

nan plats, t.ex. i arbetstagarens hem, men arbetstagarna ska medverka i att skapa goda arbetsmiljöför

hållanden. 

Arbetsredskap/utrustning: 

I största mån ska medarbetaren använda arbetsredskap och utrustning som arbetsgivaren står för. Detta 

kan vara till exempel bärbar dator/laptop, smartphone/iPad mm. och erforderlig ladd utrust

ning/strömförsörjning. 

Adekvat programvara ska vara installerad i förväg av IT-avdelningen men du säkerställa detta innan du 
beviljar distansarbete. Be medarbetaren prova att uppkoppling mm. fungerar för att enkelt få stöd från 
helpdesk på arbetsplatsen. Innan du beviljar distansarbete behöver du säkerställa att medarbetarens 
dator har programmet Cisco anyconnect secure mobility klient installerat. Detta kan installeras via por

tal.bastad.se och N:/CiscoAnyconnect. Vid problem kontakta Helpdesk, helpdesk@bastad.se Telefon: 
0431-777 77 så hjälper de till med installationen. 

Att tänka på som chef: 

• Har medarbetaren arbetsuppgifter som lämpar sig distansarbete? 

• Är medarbetaren självgående och väl insatt i arbetsuppgifterna? Krävs handledning 
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Kommunledningskontoret • Har medarbetaren datavana? Har de program 

som behövs mm. och introduktion till hur du kopplar upp och ansluter ti ll kommunens tex. via 

VPN eller ZOOM. Är medarbetaren osäker på hantering av sin dator eller programvara behöver 

du se till att medarbetaren får kunskap i detta innan distansarbete påbörjas. 

• Finns utrust ning, dator, läsplatta, telefon mm.? 

• Som chef ska du säkerställa att medarbetaren ~ar förstått hanteringen av offentliga handlingar 

och sekretess. 

• Arbetstider ska hållas som vanligt och det är viktigt med pauser 

• Hur kommer kontakterna att skötas framöver mellan chef/medarbetare? Tala igenom hur arbe

tet skall planeras, vad som skall göras, när det skall göras och hur uppföljning skall ske 

• Tänk på att vi hanterar allmänna handlingar. Sekretessmaterial, personuppgifter, upphandlings

material o dyl. är inte lämpligt att hantera hemma. 

• Arbetsgivaransvaret gäller även för det arbete som bedrivs i bostaden. 

• Ditt rehabiliteringsansvar är lika oavsett om skadan uppkommer på arbetsplatsen eller i hemmet 

under distansarbete. 

• Finns en bra arbetsmiljö för hemarbete så att inte medarbetaren drabbas av eventuella arbets

skador. 

• Säkerställ att användaren har läst och skrivit på riktlinje för IT-användare i Båstads kommun 

• Som chef har du rätt att beordra arbete hemifrån som en allmän säkerhetsåtgärd för att minska 

smittspridningsrisken. 

• Prata med medarbetaren om checklistan för skyddsrond i ditt hem, se bilaga 1- Skyddsrond vid 

distansarbete - checklista 

• Se till att medarbetaren kvitterar ut utrustning, se bilaga 2 - Utkvit terad utrustning för distansar

bete 

• Så leder du medarbetare på distans 

• Så hanterar vi det flexibla arbetslivet 

/ r 4 Ch. 
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Kommunledningskontoret 

Bilaga 1 - Skyddsrond vid distansarbete - checklista 
Nedan checklista kan med fördel användas av medarbetaren för att säkerställa att arbetsplatsen i hem

met uppfyller arbetsmiljölagens krav. En dialog mellan chef och medarbetare utifrån nedan bör ske. 

Checklistan är en vägledning för dig som medarbetare. Den ska inte lämnas inte in till arbetsgivaren. 

Checklista Behövs åtgärd? 

Ja Nej 

1. Är samtliga eluttag i det rum där distansarbete utförs skyddsjordade? 
2. Är all utrustning anslutna till skyddsjordat el-utag? 
3. Förekommer förlängningssladdar från andra rum för el-anslutning av utrustning och ar-

maturer? 
4. Är sladdarna hopsamlade och uppbundna så att städning underlättas? 
5. Finns ett lätt höj/sänkbart bord? 
6. Har distansaren en bra och lätt justerbar arbetstol? 
7. Finns tillräckliga avlastningsytor för arbetsmaterial? 
8. Innebär distansarbetet att material måste bäras mellan bostad och arbete? 
9. Finns möjlighet att få stöd för underarmarna vid datorarbete, via arbetsbord eller arm

stöd på stolen? 
10. Förekommer blänk i bildskärmen? 
11. Är belysningen tillräcklig, finns en bra platsbeslysning? 

Behövs åtgärd? Ja Nej 

12. Finns det behov av terminalglasögon? 
13. Är datorutrustningen lämpligt placerad? 
14. Fungerar kontakten med arbetsplatsen (chef, kollegor m fl) på ett tillfredsställande sätt? 
15. Fungerar i stort distansarbetet som arbetsformen på ett bra sätt? 
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Bilaga 2 - Utkvitterad utrustning för distansarbete 

Typ av utrustning 

Ovanstående utrustning har mottagits 

Datum: 
Namn: 
Personr: 

Kommentar 

Chef ansvarar för att förvara listan så länge distansarbete pågår. 
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Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

ISSN xxx-xxxx, Artikelnummer xxxxxxxx 
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 
m.m.; 

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § smitt
skyddsförordningen (2004:255) och beslutar följande allmänna råd till 
2 kap. I och 2 §§ smittskyddslagen (2004: 168). 

Alla verksamheter i Sverige 

1 § Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, 
kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och reli
giösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndig
heten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder 
för att undvika smittspridning av covid-19. 

Allmänna råd 

Åtgärder för att förhindra smittspridning kant.ex. vara att verksam
heten 

I. sätter upp info1111ation till medlemmar, personal, kunder 
och andra besökare, 

2. markerar avstånd på golvet, 
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att und

vika trängsel, 
4. håller digitala möten, 
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten 

och erbjuder handsprit, samt 
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

Allmänna råd till smittskydclslagen 

Bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att förhindra 
smittspridning av smittsamma sjukdomar och skyldighet att vidta de 
åtgärder som krävs för all skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 
I och 2 §§ smittskyddslagen (2004: 168). 
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Perso11/igt ansvar 

Allmänna råd 

Var och en i Sverige har ett ansvar alt förhindra spridning av covi<l-
19. För att be1:,'t'änsa smittspridning bör alla 

I. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna 
med tvål och vatten i minst 20 sekunder, 

2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där 
människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, 
bibliotek, servicekontor och väntrum, 

3. hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra all
männa färdmedel, 

4. avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, 
begravningar, dop, kalas och bröllop, 

5. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler 
hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna 
omklädningsrum, 

6. undvika att resa i rusningstid, och 
7. avstå från onödiga resor. 

Personer över 70 år och andra riskgrupper 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de 
som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt 
ansvar 

I. begränsa sina sociala kontakter, 
2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färd

medel, och 
3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker 

eller vistas på andra platser där människor samlas. 

Personer som är smittade av eller misstä11ks vara smittade av 
covid-19 

Allmänna råd 

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad 
eller som har symtom på covid-19 

l . stanna hemma, och 
2. undvika sociala kontakter. 



A rbetsp/atser 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att 
personal, om det är möjligt 

1. håller avstånd till varandra, 
2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten el-

ler annars använda handsprit, 
3. arbetar hemifrån, 
4. undviker onödiga resor i arbetet, och 
5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rus-

ningstid. 

Krimi11alvårde11, Migrationsverket och Statens i11stitutio11s
styrelse 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör verksamheter inom Kri
minalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse 

l. i sitt ledningssystem ha rutiner för hur verksamheten ska 
förhindra smittspridning, 

2. regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommenda
tioner från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare, 
och 

3. ta fram instruktioner för hur personal och boende kan för
hindra smittspridning. 

Kollektivtrnfik och allmä11m1 fiirdmede/ 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och 
allmänna färdmedel bör verksamheterna 

1. se ti.11 att trafiken kan köras i den omfattning som behövs 
för att minska risken för trängsel, 

2. begränsa antalet passagerare per fordon, och 
3. informera sina passagerare om hur de kan minska risken 

för smittspridning. 
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Handel 

Allmänna rtid 

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent
rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter 

I. begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt, 
2. ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur 

långt kunderna bör stå mellan varandra. 

Före11i11gar 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 
I. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstäm

mor eller genomföra dem digitalt, samt 
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

ldrottsfore11i11gar 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar 
I. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, 
2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktivite

ter utomhus, 
3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper, 
4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika träng

sel, och 
5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande 

undviks. 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med 
31 december 2020. 

VJ 2 <..bn.u 1-:{/L 
Bitte Bråstad 
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KLN § 16 

Bibliotekets tillfälliga öppettider efter 14 april 2020 

Beskrivning av ärendet Måndagen den 23 mars 2020 fick bibliotekets pandemiplan tas i bruk. 
Frånvaron i personalen var över 50% vilket gjorde det omöjligt att bemanna 
kommunens sju bibliotek. Samtliga skolbibliotek stängdes och filialerna i 
Förslöv, Torekov och Östra Karup stängdes. Huvudbiblioteket i Båstad fick 
förändrade tider och obemannat. Grevie bibliotek berördes ej av stängningen 
(alltid obemannat). Låntagare med meröppetkort till Förslövs bibliotek har 
fortsatt tillgång till biblioteket på meröppettider. Beslutet om förändrade tider 
fattades av bibliotekschefen och gäller till den 14 april 2020. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Catharina Elofsson 2020-04-02. 

Förvaltningens förslag Biblioteken i Båstad behåller nuvarande begränsade öppettider, d.v.s. 
huvudbiblioteket öppet 10-16 varje vardag, med begränsad bemanning. 
Grevie bibliotek är öppet som vanligt. Meröppet i Förslöv gäller för de som 
har meröppetkort. Under förutsättning att det finns personal, utveckla 
möjligheten att tillgodose behovet av litteratur för den som ej kan eller bör 
ta sig till biblioteket under rådande pandemi. Beslutet gäller från den 14 april 
2020 tillsvidare. Omprövning av beslutet görs vid förändringar avseende i 
rådande pandemi. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Biblioteken i Båstad behåller nuvarande begränsade öppettider, d.v.s. 
huvudbiblioteket öppet 10-16 varje vardag, med begränsad bemanning. 
Grevie bibliotek är öppet som vanligt. Meröppet i Förslöv gäller för de som 
har meröppetkort. 

2. Under förutsättning att det finns personal, utveckla möjligheten att 
tillgodose behovet av litteratur för den som ej kan eller bör 
ta sig till biblioteket under rådande pandemi. 

3. Beslutet gäller från den 14 april 2020 tillsvidare. 

4. Omprövning av beslutet görs vid förändringar avseende i rådande 
pandemi. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Bibliotekets tillfälliga öppettider efter 14 april 2020 
Bakgrund 
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Måndagen den 23 mars 2020 fick bibliotekets pandemiplan tas i bruk. Frånvaron i personalen var över 
50% vilket gjorde det omöjligt att bemanna kommunens 7 bibliotek. Samtliga skolbibliotek stängdes och 
filialerna i Förslöv, Torekov och Östra I<arup stängdes. Huvudbiblioteket i Båstad fick förändrade tider och 
obemannat. Grevie bibliotek berördes ej av stängningen (alltid obemannat). Låntagare med meröppetkort 
till Förslövs bibliotek har fortsatt tillgång till biblioteket på meröppettider. Beslutet om förändrade t ider 
fattades av bibliotekschefen och gäller till den 14 april 2020. 

Nuläge 
De förändrade öppettiderna och stängning av vissa bibliotek har varit verkställda nästan två veckor. En del 
personal har återkommit i tjänst, men det är oklart när biblioteket åter kan ha full bemanning. Personal i 
tjänst sköter de obemannade biblioteken och alla övriga biblioteks hantering av media, sköter kommunikat
ion och information till låntagarna, ser till att bibliotekssystemet har rätt inställningar och tar emot biblio
teksärenden per telefon och mail. 
Besöksantalet har sjunkit till ungefär hälften på huvudbiblioteket jämfört med vanliga vardagar, dock 
kommer det fortfarande många 70+. De som besöker biblioteket är studerande, den som behöver en dator 
eller skriva ut, vanliga låntagare och som vanligt kommer många för att läsa dagens tidning. Alla evene
mang och sammankomster är inställda ett tag framöver. 
Biblioteket har i viss utsträckning hjälpt de som inte kan ta sig till biblioteket genom att leverera böcker 
hem till låntagaren. Biblioteket har även plockat ihop takeaway-påsar för avhämtning. 

I det rådande läget då allmän smittspridning inte kommit till Båstad än så har vi att vänta att både besökare 
och personal kan drabbas av covid-19. Att öppna upp fler biblioteken nu vore att locka fler besökare till 
biblioteken och därigenom utsätta fler för smittan. Genom nuvarande begränsade öppettider uppfyller 
kommunen bibliotekslagen samtidigt som invånarna får tillgång till tillförlitlig information om rådande läge 
(via dagstidningar och datorer) och ger möjlighet till fördjupad kunskap genom litteratur. 
För att kunna upprätthålla god service framöver bör biblioteken behålla de begränsade öppettiderna, dels 
för att minska smittspridning, dels för att ha möjlighet att bemanna med personal. Begränsade öppettider 
gäller framöver tills läget med pandemin blir bättre, då kan åter biblioteken öppnas upp. Under förutsätt
ning att biblioteket har tillräckligt med personal, kan biblioteket utreda möjligheten att tillgodose behovet 
av takeaway-bokpåsar och hemkörning för de som inte kan eller bör ta sig till biblioteket under rådande 
pandemi. 

Beslut: 
Biblioteken i Båstad behåller nuvarande begränsade öppettider, d.v.s.: huvudbiblioteket öppet 10-16 varje 
vardag, med begränsad bemanning. Grevie bibliotek är öppet som vanligt. Meröppet i Förslöv gäller för de 
som har meröppetkort. 
Under förutsättning att det finns personal, utveckla möjligheten att tillgodose behovet av litteratur för den 
som ej kan eller bör ta s ig till biblioteket under rådande pandemi. 
Beslutet gäller från den 14 april 2020 tillsvidare. Omprövning av beslutet görs vid förändringar avseende i 
rådande pandemi. 

Båstad 2020-04-02/ Catharina Elofsson 
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Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp och nämns kort på sammanträdet: 

- Fråga om antalet smittade eller avlidna i covid-19 i Båstads kommun. 

- Fråga om skyddsutrustning inom kommunens hemtjänst. 

Sida 

10 av 10 
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Datum: 2020-04-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000016/2020 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 1 april 2020 godkänns. 

 
Sammanfattning 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 förvaltning-
en innan den skickas ut till sammanträdet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium.  
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   Dnr: KS 000408/2019-900 
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Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-02-04 77/20 Mer ängsmarker (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-12-13 910/19 Ersätta skolpengen med en rambudget (BP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-11-29 877/19 Äldre hälsovårdsprogram (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-06-10 472/19 Ta fram en ny resepolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-06-10 471/19 Uppdatering av fordonspolicy (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-05-09 403/19 Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2019-04-17 351/19 Alternativ återvinningscentral (C) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2019-04-02 303/19 Bättre företagsklimat (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2018-04-30 451/18 Inför giftfri policy för kommunens skolor (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

2018-04-30 449/18 Inrätta familjecentral (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2018-01-16 59/18 Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

2018-01-16 58/18 Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi 

(L) 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Jun 2020 

2017-12-14 1402/17 Arkitekturprogram för Båstads kommun (L) Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2017-12-06 1354/17 Temalekplatser (S)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2017-11-16 1307/17 Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället 

och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar (L) 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 

2017-10-18 1120/17 Alkolås i kommunala fordon (C)  Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår.  Apr 2020 
 

2017-09-01 915/17 Utomhusisbana (L) 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Apr 2020 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2020-02-21 125/20 Främja rörelse och bra kost Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2020 

 

Bordläggningar/återremisser  

Upprättat Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

      

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-04-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000025/2020-905 

 
 

Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Båstadhem AB påkallas att ge Båstads kommun utdelning motsvarande 1 065 370 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har under 2019 har genomfört en fastighetsförsäljning med realisationsvinst och 
har därmed möjlighet att till Båstads kommun lämna utdelning med halva nettoöverskottet 
enligt 4 § Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Båstads kommun påkallar en ut-
delning 2020 med belopp motsvarande det nettoöverskottet. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Båstadhem och dess styrelse inte har något att erinra mot förslag till utdelning, deras 
uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, och hindrar inte heller bolagets möjlighet att fullgöra 
erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
 
Samråd har skett med: 
Båstadhem AB 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 53  Dnr KS 001354/2017 - 350 

Svar på motion - Temalekplatser 

 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda 

förutsättningarna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större 
temalekplatser. Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över 
möjligheten att minska smålekplatser för att istället satsa på större 
temalekplatser som i större utsträckning blir en träffpunkt för 
kommuninvånarna. I föreslagen budget för 2020 är 2 000 tkr avsatta för 
temalekplatser för plan 2023. Att satsa på större temalekplatser ligger i tiden 
och fler och fler kommuner väljer att satsa på några få och större lekplatser. 
Man ska dock ha i åtanke att de större temalekplatserna fungerar mer som 
utflyktsmål och ett besök på en temalekplats blir vanligen en gemensam 
familjeaktivitet som förläggs till helger. Därför har förvaltningen kommit fram 
till att ett fåtal större temalekplatser i kombination med välplacerade mindre 
lekplatser är att föredra.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson 2020-02-20. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  
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Datum: 2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001354/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Temalekplatser 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialdemokraterna motionerade 2017-12-06 om att förvaltningen ska utreda förutsättning-
arna för att minska antalet smålekplatser till förmån för större temalekplatser.  
 
Förvaltningen har, precis som motionärerna önskar, sett över möjligheten att minska smålek-
platser för att istället satsa på större temalekplatser som i större utsträckning blir en träff-
punkt för kommuninvånarna. I föreslagen budget för 2020 är 2 000 tkr avsatta för tema-
lekplatser för plan 2023. Att satsa på större temalekplatser ligger i tiden och fler och fler kom-
muner väljer att satsa på några få och större lekplatser. Man ska dock ha i åtanke att de större 
temalekplatserna fungerar mer som utflyktsmål och ett besök på en temalekplats blir vanligen 
en gemensam familjeaktivitet som förläggs till helger. Därför har förvaltningen kommit fram 
till att ett fåtal större temalekplatser i kombination med välplacerade mindre lekplatser är att 
föredra. 
 
I första hand bör man fokusera på de områden där kommunen är huvudman och har rådighet 
över drift och underhåll. En teamlekplats kräver ett större skötselansvar än en mindre lekplats, 
och det kan inte anses rimligt att lägga ett sådant ansvar på de enskilda samfälligheterna. Be-
roende på utfallet av huvudmannaskapsutredningen, om kommunen på sikt tar över huvud-
mannaskapet runt om på Bjäre bör man i samband med övertagandet se över lekplatserna i 
respektive by, för att få en god geografisk spridning av lekplatserna.  
 
Generellt kan sägas att vägföreningarna gör ett mycket bra jobb med att underhålla den lekut-
rustning som finns på lekplatserna, där respektive vägförening har driftsansvar. Men att mer-
parten av lekutrustningen som finns är gammal och föreningarna arbetar i motvind med att 
hålla en acceptabel standard rent visuellt på sina lekplatser. Säkerhetsmässigt uppfyller samt-
liga lekplatser säkerhetskraven enligt svensk standard för lekutrustning.  
 
För att kunna erbjuda invånare och besökaren ett så brett och välanpassat utbud av lekplatser 
som möjligt är förvaltningens ståndpunkt att kommunen på sikt bör satsa på några tema-
lekplatser fördelade över kommunen. Men även se över antal och placering av de mindre lek-
platser som finns i kommunen. Det mindre lekplatserna bör vara placerade så att de ska kunna 
användas spontant till vardags och inte kräva en planerad familjeaktivitet för att barn och ung-
domar ska få möjlighet att nyttja dem. Målsättningen bör vara säkra, geografiskt tillgängliga 
lekplatser med högt lekvärde.  
 
Ser man till de mindre lekplatserna är det intressant var barn och unga är bosatta i kommunen. 
In och utflyttning i bostadsområden går vanligen i cykler. Vilket innebär att en lekplats som är 
fördelaktigt placerad i dag kommer ha en felaktig placering inom en 10-års period, eftersom de 
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barn och ungdomar som nyttjat lekplatsen då är i övre tonåren. Därför bör man var femte år se 
över var barn och unga bor, samt vilka områden som har en stor del äldre. Uppföljning av den 
demografiska fördelningen i respektive bostadsområde ger en fingervisning om var barnfamil-
jer kommer att bosätta sig de närmsta åren. Översynen av lekplatsernas geografiska placering 
är fördelaktigt ur budgethänseende, då det ger möjlighet att med god framförhållning planera 
eventuella avvecklingar och nybyggnationer av mindre lekplatser. 
 
Förutom god framförhållning i investeringsprocessen medför översynen av de mindre lekplat-
serna under kommunalt huvudmannaskap, att man får lekplatser som är placerade där barn 
och unga är bosatta.  Vilket medför hög nyttjandegrad av lekplatserna, samt att de fyller funkt-
ionen av social mötesplats som motionären önskar.  
 
En temalekplats planera att anläggas i Förslöv, som planeras bli en viktig social träffpunkt för 
kommuninvånarna i Förslöv.      
 
I samband med nyanläggning av kommande temalekplatser bör man med fördel välja en geo-
grafisk placering, där man dra nytta av redan existerande infrastruktur i form av befintliga 
parkeringsmöjligheter och offentliga toaletter. Genom att samförlägga temalekplatsen med 
redan befintlig faciliteter uppnås en god servicenivå, samt att den totala investeringskostnaden 
för projektet minskar. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.  
 
 
 
 
Teknik och service 
Marie Eriksson, Park- och gatuchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-12-06. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunkansliet. 
Teknik- och servicechef.  
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Motion om temalekplatser. 22 november 2017 

Socialdemokraterna vill att förvaltningen i samråd med 
samfållighetsföreningarna minskar antalet lekplatser till förmån för lite 
större temalekplatser. 

Temalekplatser kan tex vara Sjörövar tema, Djungellekplats 
Sagolekplatsen, Bondgårdslekplatsen osv 

Lekplatserna kommer att fungera som sociala träffpunkter. 

Lekplatse1na skall anläggas i närheten av en offentlig toalett. 

Väderskydd och grillplats kan med fördel ingå. 

Vi yrkar att förvaltningen utreder förutsättningar för att minska på antalet 
smålekplatser till förmån för temalekplatser. 

För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 52  Dnr KS 000915/2017 - 380 

Svar på motion - Utomhusisbana 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda 

möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana 
(konstfrusen) i Båstads kommun. Motionärerna vill att denna utredning ska 
innehålla beräkningar på investerings- och driftskostnader, 
samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan. 
Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige tillsätta en tillfällig 
beredning för att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. 
Denna beredning är en optimal plattform där frågor som dessa kan lyftas och 
utredas, dessutom är det en plattform där kommunfullmäktiges alla partier är 
representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att motionen 
bifall och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att 
tillsammans med förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen.      

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-02-25.    
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen. 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses vara besvarad. 

2.  Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett 
idrotts- och fritidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen utreda de frågor föreslås i motionen.  
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Datum:  2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000915/2017-380 
 
 

Svar på motion - Utomhusisbana 

 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av ett fritids- och id-
rottspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvaltningen utreda de frågor som före-
slås i motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 1 september 2017 om att kommunen ska utreda möjligheterna 
och förutsättningarna för att anlägga en utomhusisbana (konstfrusen) i Båstads kommun. Mot-
ionärerna vill att denna utredning ska innehålla beräkningar på investerings- och driftskostna-
der, samarbetsmöjligheter med förenings- och näringsliv samt placering av banan.  
 
Den 25 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning för 
att ta fram ett program för idrott och det rörliga friluftslivet. Denna beredning är en optimal 
plattform där frågor som dessa kan lyftas och utredas, dessutom är det en plattform där kom-
munfullmäktiges alla partier är representerade. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta 
att motionen anses besvarad och att kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för 
framtagande av ett fritids- och idrottspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med förvalt-
ningen utreda de frågor som föreslås i motionen.      
 
 
 
Teknik och service 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Teknik och service.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-09-01. 
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Motion 

Utomhusisbana i vår kommun 

Många av oss vuxna har som barn haft förmånen att få pröva sina färdigheter 

på skridsko på naturisar lite varstans på Bjäre då kylan slog till och stannade 

några veckor. 

Tyvärr så gör klimatförändringarna att vi får leva med mildare och mildare 

vintrar och dagens barn och ungdomar får inte ofta chansen att lokalt kunna 

snöra på sig skridskorna och öva upp sina färdigheter på isen, eftersom det 

väldigt sällan numera, vintertid, blir några naturisar här på Bjäre . 

Detta är negativt för folkhälsan och dessutom att fritidsutbudet för främst våra 

barn och ungdomar minskar. I vissa kommuner så gör man något åt detta 

genom att anlägga utomhusisbanor till glädje för både gammal och ung. Dessa 

anläggningar är i regel öppna under perioden december - februari. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion 

Att kommunen utreder möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga 

en utomhusisbana (konstfrusen} i vår kommun. 

- Utredningen bör belysa investeringskostnad och driftskostnad. 

- Möjliga samarbeten med föreningsliv och/eller näringsliv. 

- Dessutom titta på möjlig placering i kommunen dock i nära anslutning till 

våra kollektivtrafikstråk. 

Båstad september 2017 

LIBERALERNA BÅSTAD 

'lfo 
Thom sson Mats Lundberg Catarina Fryland 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 62  Dnr KS 001402/2017 - 300 

Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att 

Båstads kommun tar fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver 
Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs mycket i Båstad och på Bjäre 
krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att utveckla, förnya 
och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer 
stärkas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger vägledning till dels den som vill 
bygga i vår kommun, dels kommunen själv som byggherre och föredöme. 
Kostnaden för programmet behöver hanteras i det kommande budgetarbetet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-02-16. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram  
för Båstads kommun. 
3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 
kostnad är 200 - 300 tkr om arbetet utförs med egen personal. 

 
Yrkanden Bo Wendt (BP) och Hans Grönqvist (BP): Avslag. Programmet kommer att ha 

ringa betydelse då det förutsätter ändring av i stort sett alla detaljplaner. 
 
Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen bifalls. 

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram  
för Båstads kommun.  

3.  Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd 
kostnad är 200 - 300 tkr om arbetet utförs med egen personal.  

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet.  
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Datum 
2020-02-16  

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000511 
KS 001402/2017-300  

 

 

       Kommunfullmäktige 
 

 
 
 

 
 

Svar på motion - arkitekturprogram för Båstads kommun 

 

Förslag till beslut             

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arkitekturprogram för Båstads kommun.  

3. Finansieringen av arbetet hanteras i budgetprocessen för 2021. Bedömd kostnad är 200 
– 300 tkr om arbetet utförs med egen personal.       

 
 
Skäl för beslut 
Båstads kommun har idag inget arkitekturprogram där kommunens syn på arkitektur- och ge-
staltningsfrågor tydliggörs. Ett arkitekturprogram ger vägledning för den som vill bygga om hur 
hen ska förhålla sig i val av arkitektoniskt uttryck och materialval i förhållande till platsens om-
givning.  

 

Sammanfattning 

Liberalerna i Båstad har i en motion den 14 december 2017 föreslagit att Båstads kommun tar 
fram ett arkitekturprogram. I motionen skriver Liberalerna att bakgrunden är att då det byggs 
mycket i Båstad och på Bjäre krävs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågorna. För att 
utveckla, förnya och bevara vårt Bjäre behöver arbetet med att skapa framtida livsmiljöer stär-
kas. Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället. 

 

Förvaltningen instämmer i behovet av ett arkitekturprogram som ger vägledning till dels den 
som vill bygga i vår kommun, dels kommunen själv som byggherre och föredöme. Kostnaden för 
programmet behöver hanteras i det kommande budgetarbetet. 

[nJ BÅSTADS 
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Konsekvenser av beslutet 

Ett arkitekturprogram är ett viktigt bidrag i arbetet med riksdagens miljömål om en god be-
byggd miljö och kommunens mål 1, 3, 7. 8 och 9 om att Båstads kommun; är attraktivt att leva, 
bo och verka i (mål 1), erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg och stimulerande miljö 
för barn och vuxna (mål 3), har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle (mål 7), är en attraktiv och utvecklande arbetsplats (mål 8) samt investerar för 
framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (mål 9). 

 

Arbetet med att ta fram ett väl förankrat och hållbart arkitekturprogram kräver resurser i form 
av framförallt personal men även direkta kringkostnader för tryck med mera. Arbetet kan utfö-
ras med personal vars tjänster finansieras inom ramen men kommer då att ta längre tid än al-
ternativet att intäktsfinansierad personal används. I detta alternativ behöver intäktsbortfallet 
kompenseras genom en förstärkt ram. Det tredje alternativet är att handla upp en extern konsult 
som tar fram programmet. Förvaltningen rekommenderar en kombination av de bägge första 
alternativen vilket grovt bedöms kunna kosta mellan 200 tkr och 300 tkr beroende på ambit-
ionsnivå i programmet. När programmet kan påbörjas beror då på när medel kan anvisas i bud-
geten. 

 

Väl gestaltade livsmiljöer är gynnande för barn i bostadsmiljön, skolmiljön och i det offentliga 
rummet.     
 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
stadsarkitekt/samhällsbyggnadschef  

 
Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen/kansliet 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor 
Liberalernas motion 14 december 2017 
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Båstad/Bjäre växer för fullt . Byggnationen har tagit fart och kommer att hålla i sig många år 

framöver. För att vi ska ha en fortsatt levande, hållbar och vacker bygd behövs en samsyn i 

arkitektur- och gestaltningsfrågor. 

För att främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara vårt Bjäre behöver 

arbetet att skapa framtida livsmiljöer stärkas. Hus, orter och stadsrum ska utvecklas mot ett 

alltmer hållbart samhälle, med trivsamma miljöer som inbjuder till ett rikt och varierat liv, 

både på landsbygden och i tätorten. Historiska värden och lokala särdrag ska betonas som en 

förutsättning för utveckling av god arkitektur. 

Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället, som inbjuder till ett rikt liv, 

med människan i centrum. 

Vi Liberaler vill med denna motion att 

BÅSTADS KOMMUN TAR FRAM ETT ARIKTEKTURPROGRAM 

Målet med arkitekturprogrammet är att alla aktörer i stads- och landsbygdsutveckling får en 

gemensam plattform med vissa riktlinjer att förhålla sig till. 

Båstad december 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

'5-r#.,::--- Mats Lundberg Catarina Fryland 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 64  Dnr KS 000471/2019 - 900 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy 

 
Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska 

uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera 
fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. Miljöpartiets intention är att 
Båstads kommuns fordonspark bör förändras så att den till större del består av 
miljöfordon och att kommunen beaktar denna aspekt vid inköp av nya fordon. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för 
kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i den politiska 
organisationen – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Mot bakgrund av 
att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson 2020-02-04.    
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering.  
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Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000471/2019 – 900 
 
 

Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att fordonspolicyn ska uppdateras och ska in-
kludera en tydlig styrning mot att prioritera fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 
 
Miljöpartiets intention är att Båstads kommuns fordonspark bör förändras så att den till större 
del består av miljöfordon och att kommunen beaktar denna aspekt vid inköp av nya fordon. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens fordons-
hantering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motion-
en får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Teknik och service. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
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BÅSTADS KOMMUN 
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Båstad kommun har sedan 2016 varit med i uppropet fossilbränslefritt Skåne 2020. Att bli 
fossilbränslefria 2020 kommer vi inte klara. 

När det gäller fossilbränslefria drivmedel ligger Båstad kommun på 18%. Vi har en 
fordonsflotta som endast till liten del består av miljöfordon och inga av våra maskinfordon 
drivs på varken el eller gas. Detta trots att vi har en gasmack ett stenkast från Båstads 

maskinpark. Genom att öka antalet gasdrivna fordon kan även förutsättningarna för att 
etablera en gasmack i Förslöv stärkas. 

Miljöpartiet anser att det måste ske en förändring när det gäller fordonsparken och hur man 
tänker när man köper in nya fordon. Om vi inte börjar modernisera fordonsparken nu 
kommer vi sitta med svartepetter inom en snar framtid, och då kommer det kosta både för 
ekonomin och miljön. Kraven på att fasa ut bensin och diesel kommer med all säkerhet, 
frågan är bara hur väl förberedda vi är då. 

I omställningsarbetet mot en klimatneutral kommun gäller det att satsa på förändringar som 
ger resultat. Att fasa ut bensin och dieselfordon är en strategi som är både miljöeffektiv och 
kostnadseffektiv. 

Därför vill Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

Att fordonspolicyn uppdateras och ska inkludera en tydlig styrning mot att prioritera 
fossilbränslefria fordon när nya inköp görs. 

För Miljöpartiet Båstad/Bjäre 2019-06-11 

Jonas Nilsson 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 63  Dnr KS 001120/2017 - 100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 

kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten i kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett 
nytt styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i 
den politiska organisationen - kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Mot 
bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att 
motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara 
besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson 2020-02-04, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering.  
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Datum: : 2020-02-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 – 100 
 
 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordonshantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av kommunens och Båstad-
hems fordon utrustas med alkolås för att öka trafiksäkerheten. 
 
Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka trafiksäkerheten i kommunen. För-
valtningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för kommunens fordonshan-
tering som sedan ska beslutas i den politiska organisationen – kommunstyrelsen eller kom-
munfullmäktige. 
 
Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna.  
Teknik och service. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-18.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
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Centerpartiet Båstad 

Motion 

Alkolås i kommunala fordon 

'I 
I . 

BÅSTADS KOMMUN 

Centerpartiet värnar trafiksäkerheten och inser att kommunen är ett föredöme för 
oss alla som lever här. 

Kommunens politiker har avskaffat den politiska rådet för folkhälsofrågor och vi ser 
få politiska initiativ i området. Det är förståeligt då det är stor spännvidd som kräver 
såväl engagemang som initiativ och genomförandekraft. 

Ett steg i folkhälsan är att satsa på åtgärder för trafiksäkerheten. Här kommer också 
det goda exeemplet in. 

Båstad kommun ska verka för goda förutsättningar för folkhälsa och trafiksäkerhet 
och Centerpartiet föreslår därför 

Att kommunens, och dess helägda företag, utrustar samtliga fordon med alkolås. 

Då det kan vara en budgetpåverkande åtgärd föreslår vi vidare att en införandetid 
beslutas omfattande fler, men minsta möjliga antal, kalenderår. 

Båstad 20171009 

~/?~ /4~~ 
cfnripartiet Båstadkretsen 
Rune Andersson 

ansson 
dare 
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,_ 
Centerpartiet 

' 
: i I 

' 

l ! I 
' 

~ Il I I . 
I : 

' I . 

I 
i I 

I 

I 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 65  Dnr KS 001307/2017 - 350 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången  
till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur  
för elbilar 

 
Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar 

den elbilsstrategi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande 
för Båstads kommun. I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs 
kommunfullmäktige antog 2015-09-24, tas tre strategiska områden upp som 
ska öka användandet av elbilar och laddhybrider i kommuner: åtgärder för att 
driva på övergången till elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i 
uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i 
strategin är även i fokus i förvaltningens pågående arbete med  framtagande av 
fordons- och resepolicy. Skulle förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och 
resepolicy komma fram till att ovan nämnda elbilsstrategi bör antas kommer 
den frågan att aktualiseras. Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan 
nämnda elbilsstrategi tangerar ett pågående uppdrag föreslås att motionen 
samt ovan nämnda elbilsstrategi får beaktas i förvaltningens pågående arbete 
med framtagande av fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed anses vara 
besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson 2020-02-05, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens 
pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-07-04. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001307/2017 – 350 
 
 

Svar på motion - Kommunens roll för att driva övergången till  
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborg stads elbilsstrategi beaktas i förvaltningens pågående arbete 
med framtagande av fordons- och resepolicy.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Liberalerna motionerade den 16 november 2017 om att Båstads kommun antar den elbilsstra-
tegi enligt Familjen Helsingborg rekommendationer som gällande för Båstads kommun.  
  
I den bilagda elbilsstrategin, som Helsingborgs kommunfullmäktige antog 2015-09-24, tas tre 
strategiska områden upp som ska öka användandet av elbilar och laddhybrider i kommuner: 
åtgärder för att driva på övergången till elbilsamhället, egen fordonsanvändning och roll i upp-
byggnaden av laddinfrastruktur. Dessa tre huvudområden som belyses i strategin är även i 
fokus i förvaltningens pågående arbete med  framtagande av fordons- och resepolicy. Skulle 
förvaltningen efter färdigarbetade fordons- och resepolicy komma fram till att ovan nämnda 
elbilsstrategi bör antas kommer den frågan att aktualiseras. 
 
Mot bakgrund av att Liberalernas motion samt ovan nämnda elbilsstrategi tangerar ett på-
gående uppdrag föreslås att motionen samt ovan nämnda elbilsstrategi får beaktas i förvalt-
ningens pågående arbete med framtagande av fordons- och resepolicy. Motionen ska därmed 
anses vara besvarad.     
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna.  
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-11-16. 
Elbilsstrategi, Helsingborgs stad 
 
Samråd har skett med: 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg.  
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MOTION 

KOMMUNENS ROLL FÖR ATT DRIVA PÅ ÖVERGÅNGEN TILL ELBILSSAMHÄLLET OCH 

UPPBYGGNADEN AV LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELBILAR 

Fler och fler elbilar och laddhybrider börjar synas i trafiken, Ökningstakten är hög men dock 

från en relativt låg nivå . De senaste månaderna har alltfler bilföretag flaggat upp för att om 

några år kommer all deras produktion av nya bilar att erbjudas med eldrift . 

Kommunen har förbundet sig att vara fossiloberoende år 2030 och också att öka antalet 

elbilar och laddhybrider till år 2020. 

Skåne Nordväst har arbetat fram och antagit en Elbilsstrategi i syfte att öka användningen av 

elbilar och laddhybrider, med rekommendation att varje kommun antar den separat. 

I denna strategi anges tre huvudområden såsom 

1. Åtgärder för att driva på övergången till elbilsamhället 

2. Egen fordonsanvändning 

3. Roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur 

Nu är det hög tid att Båstads kommun engagerar sig i och driver på övergången till 

elbilssamhället och medverkar till och underlättar utbyggnaden av en infrastruktur för 

laddstationer. 

Liberalerna vill med denna motion att 

BÅSTADS KOMMUN ANTAR DEN ELBILSSTRATEGI ENLIGT SKÅNE NORDVÄST 

REKOMMENDATIONER SOM GÄLLANDE FÖR BÅSTADS KOMMUN (med viss lokal 

anpassning) 

I denna strategi tas bland annat upp 

Riktlinjer för laddstationer 

- Ansvaret för laddstationer på kommunens parkeringsplatser 

Energibolagens (Bjäre Kraft) betydelse att sätta upp laddstationer tillsammans med 

kommun och markägare 

Verka för framtida laddarstationer i kommunens strategiska och tillståndsgivande 

arbete. 

Båstad den 16 november 2017 

LIBERAL~ RNA 
O

STAD 

~ -~ 
/4 Thomas ndersson Catarina Fryland Ingrid Nygren 
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 Helsingborgs stads styrdokument 

  Aktiverande  

  syftar till förändring och utveckling 

  PROGRAM – anger långsiktiga mål och anvisningar 
  PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar 

  Normerande  

  reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation 
 
  POLICY – anger principer och vägledning 
  RIKTLINJE – anger absoluta gränser och ska-krav 
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SID 3(5) 

Helsingborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en gemensam elbilsstrategi i 
samverkan med representanter från respektive kommun inom Skåne Nordväst. 
Huvuduppdraget är att öka användningen av elbilar och laddhybrider. Strategin ska 
utgöra en plattform för kommunerna i Skåne Nordväst att arbeta utifrån så att vi alla 
strävar åt samma håll och därigenom får synergieffekter. Strategin ska vara ett led i 
att vara fossiloberoende år 2030 och målet för Skåne Nordväst är att öka antalet 
elbilar och laddhybrider till år 2020. 
 
Skåne Nordväst har valt ut sex prioriterade målområden för årets verksamhetsplan, 
varav ett ”Infrastruktur och samhällsplanering” innehåller delmålet ”Ökad 
användning av elbilar och laddhybrider”. Arbetet med att ta fram elbilsstrategin för 
Skåne Nordväst är en av de väsentliga delarna i årets handlingsplan. Elbilsstrategin 
Skåne Nordväst är antagen av kommundirektörsgruppen den 23 maj 2014 och Skåne 
Nordväst styrelsen antog elbilsstrategin den 5 december 2014 och rekommenderade 
respektive kommuner att anta den separat.  

 
Tre strategiska områden som ökar användandet av elbilar och laddhybrider är  
kommunernas: 

 
1. åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

 
2.  egen fordonsanvändning. 

 
3. roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur. 

 
1. Kommunernas åtgärder för att driva på övergången till elbilssamhället 

Kommunerna ska vara ett föredöme och vi ska arbeta för att ligga i framkant och 
stärka Skåne Nordvästs roll i frågan. Ekonomiska incitament som nedan, är 
viktiga faktorer för att driva på övergången. 
 
- Förmånspolicy/Riktlinjer elbil/Miljöleasing  

Det ska finnas möjlighet att kunna välja elbil/laddhybrid i kommunernas för-
månspolicy och/eller som miljöleasing.  

 
- Riktlinjer för laddstationer 

Skapa riktlinjer för laddstationerna gällande utseende, drift och ansvar.  

 
- Ansvara för laddstationer på kommunens parkeringsplatser 

Kommunerna ska vid behov tillhandahålla parkeringsytor för att i ett större 
perspektiv värna för att fler kan tanka el.   

 
- Miljökrav  

Ställa krav på eldrivna leveransfordon vid upphandling av transporttjänster i 
takt med att sådana finns tillgängliga. 

 
- Främja allmänhetens intresse  

För att främja introduktionen av elfordon tillhandahålla information och 
kunskap om elfordon till köpare och intresserad allmänhet via olika kanaler 
och evenemang som exempelvis elbilsevenemang och elbilsrallyt. 
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2. Kommunernas egen fordonsanvändning 

 
- Leasa/bilpool elfordon 

Verka aktivt för introduktionen av elbilar genom leasing eller bilpool, 
utvärdera vad som passar respektive kommunen bäst. 

 
- Erfarenhetsåterkoppling 

Erfarenhetsutbyte skapas som guidar rätt i uppbyggnaden, då införandet av 
elbilar är en ny teknik som kommer att beröra alla; invånare, företag och 
offentliga aktörer. Vi anser det är av strategisk betydelse för utvecklingen i 
Skåne Nordväst att det finns ett forum som leder användarna rätt. Det bör 
finnas en tillförlitlig plattform om var olika typer av laddare finns, hur många, 
om de är tillgängliga publikt eller ej.  

 
- Ekonomisk återbäring/ersättning för att öka elbilsleasing 

Supermiljöbilspremien infördes 1 januari 2012 och omfattar 40 000 kronor 
per bil. Regeringens långsiktiga prioritering är att Sverige 2030 bör ha en 
fordons-flotta som är oberoende av fossila bränslen. För att omfattas av 
premien krävs att fordonet släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per 
kilometer. Premien är i sig teknikneutral, dock är utsläppsnivån så låg att den 
troligen främst kommer att omfatta elbilar samt elhybrider. 
Merkostnadsersättning är ett projekt som erbjuder 50 % delfinansiering av 
det eldrivna fordonets merkostnad, dock max 100 000 kr till de 335 
myndigheter och företag som är med i Elbilsupphandlingen Commentus SKL. 
Medlemmarna kan även ansöka om förhandsbesked, d.v.s. det går att 
reservera medel innan fordonet har levererats. 

 
3. Kommunernas roll i uppbyggnaden av laddinfrastruktur 

 
- Energibolagens betydelse 

Öresundskraft har en ambition att se till att snabbladdning blir möjlig längst 
de större transportkorridorerna i Sydsverige. Snabbladdare är viktigt för att 
öka tryggheten för elbilsförare och minska den s.k. ”räckvidsångesten”. 
Öresundskraft har också ambition att sätta upp laddstationer för 
semisnabbladdning vid torg, köpcentrum, utflyktsmål och andra 
parkeringsplatser som elbilsförare kan tänkas behöva ladda. Detta måste 
göras tillsammans med övriga aktörer (elnätsbolag, kommun, markägare 
etc.).   

 
Vid de laddstationer som finns idag är elen oftast gratis men efterfrågan har 
ökat och nu kommer energibolagen att ta betalt. Öresundskraft kommer att ta 
fram en app. eller liknande lösning för att kunna betala elen som tankas. Då 
Öresundskraft kommer lägga fullt fokus på att möjliggöra laddning framöver 
kan kommunerna lägga fokus på andra saker och vara stöttande i 
utvecklingen. 

 
Inom Skåne Nordväst finns flera aktörer vad gäller elnät och handel. Det är en 
fördel om de lokalt ägda elbolagen i Höganäs och Landskrona i samverkan 
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med Öresundskraft erbjuder sina kunder likartade erbjudanden för att snabbt 
få till en uppbyggnad av ”primärladdning”, i bostäder och på arbetsplatser.  

 
Vi ska i ett större perspektiv även vara öppna för att involvera fler ladd 
operatörer på marknaden. 

 
- Verka för framtida laddarstationer i stadens strategiska och 

tillståndsgivande arbete 
Det är viktigt att laddstationer är med tidigt i det strategiska arbetet i 
kommunerna. Redan i planering av staden analysera behovet av laddstationer 
i planärende och vid utformning av gatumark och parkeringsytor. Ett första 
steg är att öka kunskapen inom området på både strategiska avdelningen och 
detaljplan avdelningen. Här bör även finnas ett gott samarbete med 
energibolag och företag som disponerar parkeringsytor.  
 
Skåne Nordväst ska verka för företag att placera laddstationer på 
parkeringsytor men ha i åtanke att under inkörs perioden för elbilar inte 
placera dessa på de mest attraktiva parkeringsplatser då det oftast står 
tomma. 
 
Skåne Nordväst ska följa utvecklingen gällande bokningsbar laddning men 
kom-mer inte satsa på detta inledningsvis.  

 
Definition av primärladdning, semisnabbladdning och snabbladdning.  
PRIMÄRLADDNING; Laddning som fyller på bilens batteri under en natt eller en 
arbetsdag. Denna typ av laddning byggs upp hemma vid bostaden, i bostadsområdet 
och arbets-platsers parkeringsplatser. Laddning sker typiskt med vanlig 230V & 10-
16A (3,7kW). 

 
SEMISNABBLADDNING; Laddning som på ett par timmar fyller på ca 80 % av bilens 
batterikapacitet. Denna typ av laddning bör finnas tillgänglig vid köpcentrum, i 
städers centrum och vid andra utflyktsmål.  Laddning sker typiskt med växelspänning, 
upp till 22kW. 

 
SNABBLADDNING; Laddning som på 15-20 minuter fyller på ca 80 % av bilens  
batterikapacitet. Denna typ av snabbladdning lämpas längs de stora riksvägsstråken 
och i samverkan med aktörer längst dessa. Här är det lämpligt att ta en paus på 
bilresan, typ snabbmatställen och dagens bensinstationer. Laddning sker typisk med 
likspänning från 50kW och uppåt. 
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KS § 66  Dnr KS 000472/2019 - 100 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy  

 
Beskrivning av ärendet Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en 

ny resepolicy som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att 
ta fram en ny resepolicy titta på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har 
infört för kommunens resor. Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att 
revidera kommunens resepolicy och där införa en modell som ska gynna 
klimatsmart resande. Mot bakgrund av detta pågående uppdrag föreslår 
förvaltningen att motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas 
i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare  

Johan Peterson 2020-02-04. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen  
av Båstads kommuns resepolicy.  

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Motionen anses besvarad. 

2.  Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen 
av Båstads kommuns resepolicy.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-20. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS – 000472/2019 – 100  
 
 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
2. Motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell beaktas i revideringen av Båstads kom-
muns resepolicy.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljöpartiet motionerade den 10 juni 2019 om att Båstads kommun tar fram en ny resepolicy 
som prioriterar klimatsmarta alternativ samt att i arbetet med att ta fram en ny resepolicy titta 
på den klimatväxlingsmodell Helsingborg har infört för kommunens resor.   
 
Förvaltningen har ett pågående uppdrag om att revidera kommunens resepolicy och där införa 
en modell som ska gynna klimatsmart resande. Mot bakgrund av detta pågående uppdrag före-
slår förvaltningen att motionen samt Helsingborgs klimatväxlingsmodell får beaktas i det upp-
draget. Motionen ska därmed anses vara besvarad.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef   Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

Båstad kommun har sedan 2016 deltagit tillsammans med nio andra skånska kommuner i 
projektet "fossilbränslefritt Skåne 2020". När vi nu närmar oss 2020 och slutet för projektet 

kan vi konstatera att det finns några områden där Båstad Kommun inte lyckats förändra 

beteendet och närma sig målet fossil bränslefritt 2020. 

Resor är ett sådant område. 

Både när det gäller privat bil i tjänst och resor med flyg till Stockholm ligger vi näst sämst i 

jämförelsegruppen av tio skånska kommuner. 

För att komma tillrätta med detta föreslår Miljöpartiet att Båstad Kommun tar fram en ny 

resepolicy. 
I det arbetet föreslår vi även att man tittar på den klimatväxlingsmodell som Helsingborg har 

infört. En kostnadsneutral modell som gynnar klimatsmarta alternativt inom förvaltningen och 

som har gett goda resultat. 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre föreslår 

ATT Båstad Kommun tar fram en ny resepolicy som prioriterar klimatsmarta alternativ. 

ATT i arbetet med att ta fram en ny resepolicy titta på den klimatväxlingsmodell Helsingborg 

har infört för kommunens resor. 

För Miljöpartiet Båstad/Bjäre 2019-06-11 

Jonas Nilsson 

~ 
~ 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 68  Dnr KS 000449/2018 - 600 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun ska 

införa en familjecentral och att förvaltningen får i uppdrag att utreda vart den 
bästa placeringen för detta skulle vara ur såväl geografisk aspekt som lokal och 
tillgänglighetsaspekter. Syftet med familjecentraler är att främja 
skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom 
förebyggande arbete. Med familjecentral menas en samlokalisering av 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 
förebyggande verksamhet. Kännetecknande för verksamheten är att 
huvudmännen, till exempel kommun och region, samordnar sina resurser  
för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. I Skåne har Region Skåne och 
Kommunförbundet Skåne tagit fram ett gemensamt styrdokument med mål  
och syfte för Familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter.  
Detta dokument ligger till grund för de lokala avtal som tecknas mellan 
verksamheter finansierade av Region Skåne och Skånes kommuner. 
Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter är konkreta 
exempel på hur tvärsektoriell samverkan mellan olika professioner och 
verksamheter kan organiseras och utvecklas.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson 2020-02-13. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-02-25. 
 
Förvaltningens och  
utbildningsnämndens  
förslag Motionen anses besvarad. 
 
Yrkanden Ebba Krumlinde (C): Bifall till motionen. 

 
Thomas Nerd (S): Bifall till utbildningsnämndens förslag. 

 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet.  
       
 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000449/2018 – 600 
 
 

Angående Svar på motion - Inrätta familjecentral 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Motionen anses besvarad. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående svar på motion om  
inrättande av familjecentral. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

s 

1 (2) 

 
Datum: 2020-02-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000449/2018 – 600 
 
 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun ska införa en familjecen-
tral och att förvaltningen får i uppdrag att utreda vart den bästa placeringen för detta skulle 
vara ur såväl geografisk aspekt som lokal och tillgänglighetsaspekter.   
 
Syftet med familjecentraler är att främja skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och 
minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. Med familjecentral menas en samlokalisering 
av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verk-
samhet. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och 
region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. I Skåne har Reg-
ion Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram ett gemensamt styrdokument med mål och 
syfte för Familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. Detta dokument ligger 
till grund för de lokala avtal som tecknas mellan verksamheter finansierade av Region Skåne 
och Skånes kommuner. Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter är kon-
kreta exempel på hur tvärsektoriell samverkan mellan olika professioner och verksamheter 
kan organiseras och utvecklas.  
 
Verksamheten i Båstads kommun är familjecentralsliknande, dock saknas barnmorskemottag-
ning och samlokalisering i alla delar inte varit möjlig. I Förslöv sker verksamhet i samarbete 
med Capio, i denna ingår BVC, Öppen förskola, kurator och samverkan med biblioteket. I Bå-
stad finns Öppen förskola, kurator, biblioteket och samverkan via Capio med BVC. På dessa 
erbjuds en mötesplats för alla föräldrar och barn där man också kan få stöd och vägledning i 
sin föräldraroll. Som förälder och barn finns möjlighet att vara med i olika aktiviteter tillsam-
mans och som förälder erbjuds du att delta i föräldrautbildning med mera tillsammans med 
andra föräldrar. 
 
En möjlig utveckling av verksamheten till en fullvärdig familjecentral både vad avser de fyra 
delarna barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialrådgivning och en 
fullt ut samlokaliserad enhet skulle kunna ske i samband med utbyggnad och planeringen av 
det stationsnära området i Hemmeslöv. Under förutsättning av att detta är möjligt måste arbe-
tet ske i samverkan med aktuell vårdgivare, Region Skåne och Båstads kommun. Förvaltningen 
kommer, under förutsättning av att kommunens ekonomi så tillåter, samverka med Region 
Skåne i en fortsatt utveckling av familjecentralerna i Båstads kommun. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.   
 
 

 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 
 

 

2 (2) 

 

Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Barn och skola 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Barn och skola. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-30. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
Samhällsbyggnad.  
 
 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐02‐25 11 av	18

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	23		 Dnr	UN	000037/2020	‐	600	

Motion - Inrätta familjecentral 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Centerpartiet	motionerade	den	30	april	2018	om	att	Båstads	kommun	ska	

införa	en	familjecentral	och	att	förvaltningen	får	i	uppdrag	att	utreda	vart	den	
bästa	placeringen	för	detta	skulle	vara	ur	såväl	geografisk	aspekt	som	lokal	och	
tillgänglighetsaspekter.			

	
	 Syftet	med	familjecentraler	är	att	främja	skyddsfaktorer	genom	hälsofrämjande	

arbete	och	minska	riskfaktorer	genom	förebyggande	arbete.	Med	familjecentral	
menas	en	samlokalisering	av	mödrahälsovård,	barnhälsovård,	öppen	förskola	
och	socialtjänst	med	förebyggande	verksamhet.	Kännetecknande	för	
verksamheten	är	att	huvudmännen,	till	exempel	kommun	och	region,	
samordnar	sina	resurser	för	att	möjliggöra	en	tvärfacklig	samverkan.	I	Skåne	
har	Region	Skåne	och	Kommunförbundet	Skåne	tagit	fram	ett	gemensamt	
styrdokument	med	mål	och	syfte	för	Familjecentraler	eller	
familjecentralsliknande	verksamheter.	Detta	dokument	ligger	till	grund	för	de	
lokala	avtal	som	tecknas	mellan	verksamheter	finansierade	av	Region	Skåne	
och	Skånes	kommuner.	Familjecentraler	och	familjecentralsliknande	
verksamheter	är	konkreta	exempel	på	hur	tvärsektoriell	samverkan	mellan	
olika	professioner	och	verksamheter	kan	organiseras	och	utvecklas.		

	
	 Verksamheten	i	Båstads	kommun	är	familjecentralsliknande,	dock	saknas	

barnmorskemottagning	och	samlokalisering	i	alla	delar	inte	varit	möjlig.	I	
Förslöv	sker	verksamhet	i	samarbete	med	Capio,	i	denna	ingår	BVC,	Öppen	
förskola,	kurator	och	samverkan	med	biblioteket.	I	Båstad	finns	Öppen	förskola,	
kurator,	biblioteket	och	samverkan	via	Capio	med	BVC.	På	dessa	erbjuds	en	
mötesplats	för	alla	föräldrar	och	barn	där	man	också	kan	få	stöd	och	vägledning	
i	sin	föräldraroll.	Som	förälder	och	barn	finns	möjlighet	att	vara	med	i	olika	
aktiviteter	tillsammans	och	som	förälder	erbjuds	du	att	delta	i	
föräldrautbildning	med	mera	tillsammans	med	andra	föräldrar.	

	
	 En	möjlig	utveckling	av	verksamheten	till	en	fullvärdig	familjecentral	både	vad	

avser	de	fyra	delarna	barnmorskemottagning,	barnhälsovård,	öppen	förskola	
och	socialrådgivning	och	en	fullt	ut	samlokaliserad	enhet	skulle	kunna	ske	i	
samband	med	utbyggnad	och	planeringen	av	det	stationsnära	området	i	
Hemmeslöv.	Under	förutsättning	av	att	detta	är	möjligt	måste	arbetet	ske	i	
samverkan	med	aktuell	vårdgivare,	Region	Skåne	och	Båstads	kommun.	
Förvaltningen	kommer,	under	förutsättning	av	att	kommunens	ekonomi	så	
tillåter,	samverka	med	Region	Skåne	i	en	fortsatt	utveckling	av	
familjecentralerna	i	Båstads	kommun.	Mot	bakgrund	av	detta	föreslår	
förvaltningen	att	motionen	ska	anses	vara	besvarad.			

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	daterad	2020‐02‐13,	med	

tillhörande	bilaga.		
	

illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐02‐25 12 av	18

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

	
	
Föredragande	 Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	föredrar	ärendet.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	

Motionen	anses	besvarad.		

	
	
	
	

illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS KOMMUN 
· Komrounstyfets.n 

Båstad 2018-04-30 

········· ....... .................... . 

Motion om familjecentral från Centerpartiet 

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

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

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

Centerpartiet i Båstad 

Uno Johansson Ebba Krumlinde 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-03-11 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 69  Dnr KS 000910/2019 - 600 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

 
Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har under april 2019 sett behov av en genomlysning av 

nuvarande volymbaserade skolpengssystem. Skälet för detta är flera, 
nuvarande system har gällt sedan början av 2010?talet, där kostnader för kost, 
städ, löneglidning med mera inte reviderats under perioden. En utökning av 
timplanen i matematik, idrott och hälsa har skett stegvis under ett antal år 
vilket påverkat enheternas kostnader. En socioekonomisk 
resursfördelningsmodell har införts under läsåret 2019/2020 och ska 
utvärderas under hösten 2020. Inför budget 2020 flyttades medlen för 
skolpengen från Kommunfullmäktige till Utbildningsnämndens budget vilket 
innebär att nämnden har den samlade budgeten för Barn och skola som från 
årsskiftet innefattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Med det 
ekonomiska läge Båstads kommun befinner sig i är det ytterst angeläget att 
göra en analys av nuvarande volymbaserad skolpeng, anpassa modellen och 
skapa en hållbar struktur för de kommande åren. Förvaltningen har med 
anledning av ovanstående påbörjat ett arbete i syfte att ta fram förslag på 
möjlig modell för en hållbar resursfördelning. Arbetet beräknas pågå under 
2020.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson 2020-02-12. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-02-25. 
 
Förvaltningens och  
utbildningsnämndens  
förslag Motionen anses besvarad.  
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen anses besvarad.  

 
       

 
 

 

r:ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000910/2019 – 600 
 
 

Angående Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Motionen anses besvarad. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående svar på motion om  
att ersätta skolpengen med en rambudget. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: : 2020-02-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000910/2019 – 600 
 
 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildningsnämnden har under april 2019 sett behov av en genomlysning av nuvarande vo-
lymbaserade skolpengssystem. Skälet för detta är flera, nuvarande system har gällt sedan bör-
jan av 2010-talet, där kostnader för kost, städ, löneglidning med mera inte reviderats under 
perioden. En utökning av timplanen i matematik, idrott och hälsa har skett stegvis under ett 
antal år vilket påverkat enheternas kostnader. En socioekonomisk resursfördelningsmodell 
har införts under läsåret 2019/2020 och ska utvärderas under hösten 2020.  
 
Inför budget 2020 flyttades medlen för skolpengen från Kommunfullmäktige till Utbildnings-
nämndens budget vilket innebär att nämnden har den samlade budgeten för Barn och skola 
som från årsskiftet innefattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Med det ekonomiska 
läge Båstads kommun befinner sig i är det ytterst angeläget att göra en analys av nuvarande 
volymbaserad skolpeng, anpassa modellen och skapa en hållbar struktur för de kommande 
åren. Förvaltningen har med anledning av ovanstående påbörjat ett arbete i syfte att ta fram 
förslag på möjlig modell för en hållbar resursfördelning. Arbetet beräknas pågå under 2020.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.   
 
 
 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Barn och skola 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionär. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-12-11.  
 
Samråd har skett med: 
Utbildningsnämndens presidium.  
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



	

Utbildningsnämnden		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 	
Sammanträdesdatum 
	

Sida 
	

2020‐02‐25 10 av	18

	

Justerandes	signaturer	 Utdragsbestyrkande	
	
	
	
	

	

	

UN	§	22		 Dnr	UN	000046/2020	‐	600	

Motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Utbildningsnämnden	har	under	april	2019	sett	behov	av	en	genomlysning	av	

nuvarande	volymbaserade	skolpengssystem.	Skälet	för	detta	är	flera,	
nuvarande	system	har	gällt	sedan	början	av	2010‐talet,	där	kostnader	för	kost,	
städ,	löneglidning	med	mera	inte	reviderats	under	perioden.	En	utökning	av	
timplanen	i	matematik,	idrott	och	hälsa	har	skett	stegvis	under	ett	antal	år	
vilket	påverkat	enheternas	kostnader.	En	socioekonomisk	
resursfördelningsmodell	har	införts	under	läsåret	2019/2020	och	ska	
utvärderas	under	hösten	2020.		

	
	 Inför	budget	2020	flyttades	medlen	för	skolpengen	från	Kommunfullmäktige	

till	Utbildningsnämndens	budget	vilket	innebär	att	nämnden	har	den	samlade	
budgeten	för	Barn	och	skola	som	från	årsskiftet	innefattar	förskola,	grundskola	
och	gymnasieskola.	Med	det	ekonomiska	läge	Båstads	kommun	befinner	sig	i	är	
det	ytterst	angeläget	att	göra	en	analys	av	nuvarande	volymbaserad	skolpeng,	
anpassa	modellen	och	skapa	en	hållbar	struktur	för	de	kommande	åren.	
Förvaltningen	har	med	anledning	av	ovanstående	påbörjat	ett	arbete	i	syfte	att	
ta	fram	förslag	på	möjlig	modell	för	en	hållbar	resursfördelning.	Arbetet	
beräknas	pågå	under	2020.		

	
	 Mot	bakgrund	av	detta	föreslår	förvaltningen	att	motionen	anses	besvarad.			
	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	daterad	2020‐02‐12,	med	

tillhörande	bilaga.		
	
Föredragande	 Inga‐Britt	Henriksson,	skolchef,	föredrar	ärendet.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	föreslår	kommunfullmäktige	besluta:	
	

Motionen	anses	besvarad.		

	
	
	
	

illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 



MOTION 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

BÅSTADS KOMMUN 
KommunstyreJsen 

2019 -12- 11 
Dnr.~.QQQ9.Loi,,, 
............ Q/.'l::: .. 6Q ...... . 

• att skolpengen avskaffas och ersätts av en rambudget för skolverksamheten, byggd på antalet 

klasser, och med en mindre del på antalet elever. 

I Båstads kommun har vi valt att finansiera skolan genom en ersättning per elev, den s.k. skolpengen. 

Kommunen måste inte använda denna fördelningsprincip till sina egna skolor, men många kommuner gör 

det då det underlättar hur fristående skolor ska finansieras. 

Enligt lag ska grundbeloppet till fristående skolor "bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan". 

Skolpengen bygger på Iden att kostnaderna följer eleven. Så är dock inte fallet-tvärtom följer väldigt lite 

av kostnaderna eleven. De stora utgifterna personal och lokaler är fasta och svårrörliga. 

Skolans kostnader är kopplade till att undervisa en hel skolklass - inte en elev. Därutöver tillkommer för 

varje elev en begränsad marginalkostnad, men I jämförelse med de fasta kostnaderna är denna försumbar. 

När ett nyinflyttat barn kommer till kommunen, och väljer en kommunal skola är merkostnaden minimal 

om han/hon sätts i en klass med utrymme. Om barnet väljer en friskola måste cirka 100.000:-- skickas över 

till friskolan, som också om plats finns, inte drabbas av extra kostnader. Friskolan kan ta detta som vinst på 

skattebetalarnas bekostnad. 

Kommunen måste se till att det finns skolor geografiskt väl spridda, vilket gör att det alltid finns klassrum som 

endast är delvis fulla. Samtidigt är det dessa delvis tomma klassrum som är riktmärke för att beräkna hur 

mycket skolpeng en fristående skola ska ha, vilket följaktligen leder till att den blir för hög. 

Det enklaste sättet att hantera problemet är att införa en modell med en basfinansiering per klass och en 

mindre marginalkostnadsersättning per elev. Det är så skolan fungerar och det enda rimliga är att 
finansieringen byggs efter faktiska förhållanden och inte efter teoretiska modeller. 

Med denna föreslagna modell kan mycket pengar sparas. 

F:;:;,:t~--~~---
Håkan Mörnstad (Bp) 



 Tjänsteskrivelse  
 

  

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-16 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000351/2019 – 900 
 
 

Svar på motion – Alternativ återvinningscentral 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet motionerade den 17 april 2019 om att Båstads kommun snarast utreder möjlig-
heterna att som tillfällig återvinningscentral utnyttja befintliga återvinningscentraler i Ängel-
holms- respektive Laholms kommun. Samt att utvärdering av detta görs som ytterligare un-
derlag för permanent återvinningscentral.  
 
Centerpartiets intention är att hitta andra lösningar som ersätter behovet av att bygga en ny 
återvinningscentral inom kommunen. 
 
Båstads kommun tog fram ett förslag, våren 2019, på en avsiktsförklaring till Laholms kom-
mun avseende samarbete med återvinningscentral. Detta förslag meddelade Laholms kommun 
inte vara intresserade av.  
 
NSR och kommunen har startat upp ett arbete med att undersöka hur en större central åter-
vinningscentral inom kommunen kan ersättas med flera mindre platser för avfall i kombinat-
ion med utökade tjänster för hämtning av avfall hos abonnenterna. Ett förslag på återvinnings-
tjänsterna beräknas vara klart december 2020. 
 
 
 
 
Teknik och service    
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Motionärerna. 
Teknik och service. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-17. 
 
Samråd har skett med: 
NSR 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Motion, 
Alternativ återvinningscentral. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 17 
Dnr.kS.0.9.Q.J.5..! .... 
..... Z .. Ul..:-:-.. . 9 . .Q.Q. ..• 

Diskussioner, utredningar, ansökningsförfarande till Länsstyrelser och mycket annat 
har gjorts under en lång tid i Båstads kommun för att hitta alternativa placeringar till 
återvinningscentralen i Svenstad. 

Centerpartiet har inriktningen att återvinningscentralen skall finnas i Svenstad men nu 
när den är stängd är vi öppna för alternativa lösningar. 

En lösningen på placering av återvinningscentral i Båstad kommun kan vara att inte ha 
en återvinningscentral inom kommunen. Undersöka möjligheten att få utnyttja återvin
ningscentral i Ängelholms- och i Laholms kommuner. 

Ett sätt att pröva detta är att inte skapa en tillfällig A VC utan använda Ängelholms och 
Laholms ÅVC:er. I samband med det också ytterligare utöka av hämtningar vid tomt
gränsen fört ex trädgårdsavfall, grovsopor, farligt avfall och mjukplast. En utvärdering, 
enkät till kunderna, kan därefter avgöra om vi skall ha en A VC i Båstads kommun eller 
eJ. 

För att kompensera för längre körsträcka till Ängelholm och ev. Laholm görs taxejuste
ring för kunderna. 

Kanske kan ett samarbete med Laholm skapa en ny A VC i Laholm närmre Hem
meslövsområdet att använda tillsammans med den i Ängelholm. 

NSR skulle då inte behöva kontaminera ny mark inom kommunen och ej heller göra en 
investering i ny återvinningscentral inom kommunen. 

Vi yrkar, 
- Att Båstad kommun snarast utreder möjligheterna att som tillfällig A VC utnyttja be
fintliga återvinningscentraler i Ängelholms respektive Laholms kommuner. 

-Att utvärdering av detta görs som ytterligare underlag för en permanent A VC. 

Centerpartiet i Båstad 

sson 
edare 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-11. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000303/2019 – 903 
 
 

Svar på motion - Bättre företagsklimat 
 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 2 april 2019 om att Båstads kommun undersöker möjligheter-
na och kostnaderna för inrättandet av en näringslivssamordnare/chef som rapporterar direkt 
till kommundirektören.  
 
I december 2019 gjorde Båstads kommun en upphandling av en företagslots med följande 
uppdragsbeskrivning: 
 
Båstads kommun vill förenkla för företagarna i sin kontakt med kommunen. Detta vill vi göra 
genom att skapa en väg in i form av en företagslots. Som företagslots i Båstads kommun kom-
mer du att få arbeta med flera olika verksamhetsområden och ställas inför en mängd olika frå-
gor. Exempel på funktioner som ingår i rollen är följande: 
 
• En samordnande kontaktperson 
• Bevaka, följa upp och kommunicera beslut 
• Tillståndsärenden av olika karaktär såsom exempelvis plan- och bygglov, mark, exploatering 
och trafik, alkohol och tobak, miljö, hälsa och livsmedel, brandskydd, ändring av verksamhet  
• Enklare ärenden av olika karaktär 
• Allmän rådgivning 
• Följa ärenden, följa upp ärenden 
• Systematik och dokumentation av företagsärenden 
• Bemötandefrågor kopplade till företag/företagande, följa upp nöjdhet 
• Tillhandahålla information 
• E-tjänster mot företag 
• Ingå i nätverk 
• Vara insatt i kommunens näringslivsstrategier, styrmodeller, policys och värdegrund 
 
Upphandlingen är avslutad och en företagslots är nu på plats i Båstads kommun, en person 
som har arbetsuppgifter som tangerar det som efterfrågas av motionärerna. Mot bakgrund av 
detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.    
 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare  Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-17.   

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



BÅSTADS KOMMUN 
'<crnm11nstyrelsen 

Motion 
Bättre företagarklimat 

Det är viktigt att aktivt arbetar för att skapa utvecklingsmöjligheter för företagsetable

ring i alla kommundelar genom färdig industrimark och bra infrastruktur. Införa "En 

dörr in" för att förenkla kontakter med kommunen. Samtidigt lyfta och marknadsföra 

kommunens attraktionskraft och bättre ta tillvara på företag, föreningar och invånares 

ideer som skapar positiv utveckling. Parallellt genomföra en översyn av handläggnings

tider och avgifter för företagen med syfte att förbättra företags.klimatet och därmed bi
dra till nya jobb. 

För att Båstads kommun skall bibehålla sina företag och även jobba för fler företagse

tableringar behövs ett än större fokus på företagarfrågor inom kommunen. Idag finns 

Turism och näringsliv som gör sin del i att skapa utvecklingsmöjligheter för företagse

tableringar. Men det behövs ytterligare insatser. Det är allt ifrån mark-frågor, hjälp att 

hitta rätt inom kommunens administration, införande av digitala hjälpmedel, inflytt

ning, utbildning och kompetens-frågor. Det som behövs är en näringslivssamord

nare/chef i kommunen. Näringssamordnarens/ chefens arbetsuppgift är att marknadsföra 
kommunen, planera för etableringar, införa ny digital teknik, hålla kontakten med be

fintliga företag och näringslivsorganisationer. Även samordna utbildnings-frågor mellan 

företagen, kommunen, arbetsförmedlingar och skolor. 

Vi yrkar, 
- Att Båstad kommun undersöker möjligheterna och kostnaderna :för inrättandet av en 
näringslivssamordnare/chef som rapporterar direkt till Kommundirektören. 

Centerpartiet i Båstad kommun 

sson 
are 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valberedningen 2020-04-14 S av9 

VB§ 3 Dnr KS 000145/2019 - 903 

Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för 
perioden 2020-2023 med anledning av covid-19, från sju till nio 
nämndemän från Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå 2 nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för 
tiden från och med att fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft till och med 
2022-12-31. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. har Helsingborgs 
tingsrätt beslutat att för närvarande inte kalla nämndemän över 70 år till 
tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän 
från 144 till 175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen. 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun har enligt tidigare beslut utsett 7 
nämndemän. Med anledning av tingsrättens beslut att utöka antalet 
nämndemän behöver kommunfullmäktige därför utse ytterligare 2 
nämndemän. Dessa nya nämndemän ska vara under 70 år. 

Erfarenheten visar att en del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet att 
tjänstgöra endast i begränsad utsträckning. Tingsrätten vill erinra om det 
angelägna i att till nämndemannauppdraget utse personer som har möjlighet 
att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. 

Tingsrätten vill också erinra om bestämmelserna i 4 kap 7 § sista stycket 
rättegångs balken där det framgår att det vid val av nämndemän skall 
eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. En allsidig sammansättning 
främjas av att rekrytering sker av yngre personer samt av personer utanför de 
partipolitiska kretsarna. 

Lottning sker då valberedningen utser den nionde platsen utifrån lika 
delningstal mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

Beslut från Helsingborgs Tingsrätt, 2020-04-03. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Följande personer väljs till nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för tiden 
från och med att fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft till och med 2022-12-
31: 

Helena Uhrberg 

Linda Smit 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ylva NorlingJönsson, ylva.norlingjonsson@dom.se 

os KOMMUN 
BÅS~rnunstyre\sen 

1010 -o~- o 3 
Båstads kommun ~ C:J~F./'j"'§:::. .. . 
Kommunfullmäktige on1.,D;:q·.:.: q c~ ....... . 
269 80 Båstad •••••••••·•··•········· · · · 
Bastads.kommun@bastad.se 

Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs 
tingsrätt för perioden 2020-2023 med anledning 
av covid-19. 
Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreshifter och allmänna råd 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. har Helsingborgs 
tingsrätt beslutat att för närvarande inte kalla nämndemän över 70 år till 
tjänstgöring. Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän 
från 144 till 175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen. 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun har enligt tidigare beslut utsett 7 
nämndemän. Med anledning av tingsrättens beslut att utöka antalet 
nämndemän behöver kommunfullmäktige därför utse ytterligare 2 
nämndemän. Dessa nya nämndemän ska vara under 70 år. 

Erfarenheten visar att en del av nämndemännen i tingsrätten haft möjlighet 
att tjänstgöra endast i begränsad utsträckning. Tingsrätten vill erinra om det 
angelägna i att till nämndemannauppdraget utse personer som har möjlighet 
att tjänstgöra i tingsrätten i tillräcklig omfattning. 

Tingsrätten vill också erinra om bestämmelserna i 4 kap 7 § sista stycket 
rättegångs balken där det framgår att det vid val av nämndemän skall 
eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. En allsidig sammansättning 
främjas av att rekrytering sker av yngre personer samt av personer utanför 
de partipolitiska kretsarna 

Opolitiskt uppdrag 
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Ordinarie val av 
nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just 
för att markera att uppdraget inte är politiskt. 

Det finns inget regelverk som hindrar rekrytering utanför partierna. 

Sista dag att meddela oss valda nämndemän 
Vi behöver senast den 30 april 2020 besked om vilka som valts till 
nämndemän. Därefter måste tingsrätten genomföra obligatoriska kontroller 
och planera tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en 
obligatorisk utbildning här på domstolen innan de får böija tjänstgöra. 

Box 712,251 07 Helsingborg · Besöksadress: Konsul Perssons plats 1 · Telefon: 042-19 97 oo • helsingborgs.tingsratt@dom.se • 
www.domstol.se/helslngborgs-tingsratt 
öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00 



Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen. 
När ni sldckar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi 
nedanstående uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen: 

Personnummer samt förvaltaifrihetbevis 

Efternamn, tilltalsnamn 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

Påtinir:'rL 
Yl a fforlin} Jönsson 

2(2) 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2020-03-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000231/2020 – 903 
 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB -  
Göran Håkansson (BP) 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avsägelsen godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inkommen avsägelse från Göran Håkansson (BP).  
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 
Båstadhem AB. 
Göran Håkansson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsägelse, 2020-03-25.  
 
 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 



Uppsägning ersättarplats i Båstad Hem 20-03-25. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommurirtyrelsell 

2020 -03- 2 6 
Dnr .. K,,;J .. QQQ. i..) I/ 
. .... .... ~ .202t> -_qo3 

Efter en tids funderingar och händelser i styrelsen har jag kommit fram till att jag inte önskar 

medverka i styrelsearbetet av flera orsaker enligt nedan. 

Utnämningen av ny VD från tillfällig till permanent då det pågår en utredning av förhållandet/ 

organisationen mellan kommunen och Båstad Hem. Dessutom med generös lönesättning som inte 

motsvarar kvalifikationen samt ett antal förmåner och rättigheter som förvånar. Vår önskan från 

Bjärepartiet var att vänta tills utredningen var klar och då tillsätta en VD med erfarenhet från 

liknande uppdrag och låta tillsatta VD vara tillförordnad under tiden. Då tjänsten dessutom inte varit 

annonserad enligt gängs regler så kan tillsättningen och urvalsprocessen starkt ifrågasättas. 

Dessutom har VD företag haft ett flerårigt samarbete med vice. Ord. (Moderat) företag. 

Ifall detta fortgår är oklart men det är tydligt att det kan uppkomma situationer som inte är sunda för 

ett kommunalägt bolag. Jag citerar det gamla ordspråket "Caesars hustru får inte ens misstänkas", 

mer behöver inte tilläggas. 

Det som var avgörande i mitt beslut var då Bjärepartiets ledamöter gjorde en skriftlig reservation på 

en viktig punkt vid styrelsemötet 12/12 och att det skulle vara med vid protokolljusteringen. Detta 

vägrade ordföranden (Liberal) att ta med vid justeringen av protokollet. Ett beslut från ordföranden 

(L) som är helt lagstridigt och vittnar om en stor okunskap i hur ett styrelsearbete skall fungera. 

Jag är företagare sedan 25 år och suttit i flera styrelser så är jag väl förtrogen med det ansvar och 

åtaganden styrelsemedlemmar har i en bolagsstyrelse. Som förtroendevald har man ett speciellt 

ansvar mot sina uppdragsgivare dvs. kommuninnevånarna som är svårt att upprätthålla med rådande 

situation i styrelsen så därför väljer jag att avgå från min ersättarplats i BH styrelse. 

Göran Håkansson 
Bjärepartiet 20-03-25 

'2-% 2..o 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valberedningen 6 av 8 

VB §4 Dnr KS 000212/2020 - 903 

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen Båstadhem AB efter 
avgående Hans Ekwurtzel (L) till och med bolagsstämman 2023 
- Vakant plats (L) 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå en ny ledamot i styrelsen Båstadhem AB efter 
avgående Hans Ekwurtzel (L) för tiden från och med att fullmäktiges beslut har 
vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Liberalerna inkommer med förslag innan fullmäktiges sammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Valberedningen 

VB§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 001005/2018 - 903 

Sida 

8 avs 

Val av ny ordförande i styrelsen Båstadhem AB till och med 
bolagsstämman 2023 

Beskrivning av ärendet Valberedningen har att föreslå ny ordförande i styrelsen Båstadhem AB efter 
avgående Hans Ekwurtzel (L) för tiden från och med att fullmäktiges beslut har 
vunnit laga kraft till och med bolagsstämman 2023. 

Beslut Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Liberalerna inkommer med förslag innan fullmäktiges sammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

1/4 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2020-03-30. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000208/2020 – 100 
 
 

Medborgarförslag - Brukarrevision av socialförvaltningen  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 
 
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-03-23.  
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
 

IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Huvudregistrator - VB: Medborgarförslag [2020BÅM733] 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Bifogade filer: 

"Båstads kommun" <Bastads.Kommun@bastad.se> 
''Huvudregistrator" <huvudregistrator@bastad.se> 
2020-03-23 08 :39 
VB: Medborgarförslag [2020BÅM733] 
Medborgarförslag. pdf 

Från: Hans Johansson <hans.joh@hotmail.com> 
Skickat: den 21 mars 2020 17:37 
Till: bastad@hd.se <bastad@hd.se>; Båstads kommun <Bastads.Kommun@bastad.se> 
Ämne: Medborgarförslag 

Härmed lämn,;1r RSMH Nv. Skåne ett medborgarförslag om att verksamheten på 
kommunens socialförvaltningen skall belysas och utredas via en brukarrevision. 

Bakgrund 

Under de senaste åren har ett antal brukare kontakt RSMH NV. Skåne och 

uttryckt missnöje över bemötande, behandling och resultat när de har ansökt 

om hjälp och stöd från Socialförvaltningen. Föreningen har på olika sätt försökt att 

påkalla uppmärksamhet för frågeställningen men vi har mestadels bemötts av ointresse 

från tjänstemännens sida. 

Verksamheten granskas som bekant numera även av IVO efter det att några anställda 

slog larm om missförhållanden, men vi menar att även (läs framförallt) brukarna bör 

komma till tals eftersom missförhållandena ytterst har drabbat dem. 

Vad är syftet med en brukarrevision? 
Syftet är att bilda sig en uppfattning om hur brukarna upplever verksamheten. Information 

som senare skall bilda underlag till förbättrande åtgärder. 

Vad är en brukarrevision? 

Fakta, Analys, Åtgärd 
"En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till 
personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen styrs och 

file:///C:/Users/thearol/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5E7875D6BASTAD-ADM... 2020-03-23 
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utförs av personer med egen erfarenhet av verksamhetsområdet, i samråd med beställaren. 
Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med brukarna som analyseras och 
sammanställs till en rapport. Resultatet utmynnar i en översikt över 
potentiella utvecldingsområden hos verksamheten. 

Brukarrevisionens resultat presenteras till ledning och personal vid den berörda enheten. 

Enheten ges möjlighet att reflektera kring resultatet samt att prioritera bland de i 
rapporten föreslagna åtgärderna. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva 
feedback som kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger". 

Källa: www.nsph.se 

Varför en brukarrevision? 
Utifrån RSMH NV. Skånes erfarenhet så menar vi att det finns ett stor behov 

av att belysa verksamheten ur brukarnas perspektiv. Vi menar att det ligger i sakens 

natur att tjänstemän och ansvariga politiker utgår från sina preferenser men om det 

finns en verklig vilja till att förstå problematiken ur ett helhetsperspektiv så bör vi 

självklart fråga de som är mest och direkt berörda av hur verksamheten fungerar 

d.v.s. brukarna själva. 

Slutligen 
Flertalet av de individer som har kontakt med socialförvaltningen är resurssvaga och utsatta. 

De har av olika anledningar oftast svårt att driva sina frågor av egen kraft; oförmåga, skam och 
risk för stigmatisering bidrar till att deras röster allt för ofta förblir ohörda, vilket även medför 
att vi går miste om viktig information och därmed även möjligheten till positiva förbättringar. 

Bilagor till medborgarförslaget 
Brukarrevision ett verktyg för att utveckla inflytande och kvalitet 

http ://www.nsph .se/wp-content/uploads/2014/08/NSPHs-Riktlinjer-for-brukarrevision-2014.pdf 

Hälsningar 

Hans Johansson 

hans.joh@hotmail.com 

Tfn 0729 39 96 39 

"Varje samhälle böl' bedömas ejtel' hur det behandlar sina mest utsatta" 

-Mahatma Gandhi-
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