
ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-04-22 

Sessionssalen, onsdagen den 22 april 2020 kl 19:00 - 20:30 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Christofer Thoren, säkerhetschef §§ 58-60 

UlfJiewertz (M) och Ebba Krumlinde (C), ersättare Claes Sjögren (BP). 

Kommunkansliet, 2020-04-29, kl. 16:00. 

Ebba Krumlinde 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2020-04-22 

Från och med 2020-04-30 till och med 2020-05-21 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 

Sida 

1 av 25 



illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-04-22 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ✓ C D C C D 
Bo Wendt (BP) ✓ D D C C D 
lb Nilsson (C) ✓ C D C D C 
Ingela Stefansson (S) ✓ C D C D C 
Birgitte Dahlin (L) C D D C C 
Carolin Gräbner (SD) C D D D C 
Jonas Nilsson (MP) ✓ D D D C C 
Krister Lilja (KD) ✓ D D D C C 
Ulf Jiewertz (M) ✓ D D C D C 
Eddie Grankvist (-) D D C C C 
KeFstiR GHstafsseR EM3 Mona Källbäck (M) ✓ D D C C C 
Ebba Krumlinde (C) ✓ D D C C C 
Adem Qerimaj (S) ✓ D D D C D 
Hans Grönqvist (BP) ✓ C D D C CJ 
Linda Ivarsson (M) C D D D D 
Inge Henriksson (BP) C D D D C 
Jens Nygren (L) ✓ D D C C C 
Claes Wallin (SD) ✓ D D D C C 
Mats Sjöbeck (C) C D D C C 
Niclas Svanberg (S) D D C D D 
Ann Elofsson (M) ✓ C D D C C 
Håkan Mörnstad (BP) D D D C C 
Tony Ivarsson (M) ✓ C D D [J D 
Emma Jönsson (C) ✓ D D D C D 
DELSUMMA: 16 

1 (2) 

Mandat 
M10 L4 
BP 9 SD 3 

C6 MP 2 
S6 KO 1 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

D D C D 
D D D D 
C D D D 
D D D D 
D C D C 
D C D C 
C C Cl C 
C D D D 
C C D D 
C D C D 
C D D D 
D C C C 
C C D C 
C C D C 
D C D D 
C C C C 
D D D D 
C D C C 
D D D D 
D C C C 
C D C D 
D D D C 
C D D D 
C C D D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
vara 

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

Jonas Follin Persson (BP) n n n n n n n n n . 
' 

Ingrid Zäther (S) n n n n n n n n n ' 

Susanne Jung (M) n n n n n n i n n 
Mats Lundberg (L) ✓ n n n i n n n ' n n 
Marianne E. Mjöberg (BP) n n n n n n n n n 
Joakim Gräbner (SD) n n n n n n n n n 
Håkan Hagström (M) ✓ n n n n n n n n n ' 

' 

Uno Johansson (C) n n n n n n n n n ' 

Ingvar Bengtsson (S) n n n n n n n n n 
Claes Sjögren (BP) ✓ n n n n n n n n n 
Victor Törnqvist (M) ✓ n n n n ' n n n n n 
Lina Andreasson (MP) n n n n n n n n n ' 

' 

Gösta Sandgren (M) n n n n n n n n n 
Johan Arnoldsson (C) n n n n n n n ' n n 
Thomas Andersson (L) n n n n n n n n n 
Helena Stridh (BP) ✓ n n n n n n I n n n 
Jessica Andersson (S) ✓ n n n n n n n n n 
TOTALSUMMA: 22 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

KF § 58 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 59 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 60 Dnr KS 000014/2020 - 900 
Informationsärenden 

KF§ 61 
Delgivningar 

KF§ 62 
Beslutslogg 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

KF § 63 Dnr KS 000025/2020 - 905 
Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB 

KF § 64 Dnr KS 001354/2017 - 350 
Svar på motion - Temalekplatser 

KF § 65 Dnr KS 000915/2017 - 380 
Svar på motion - Utomhusisbana 

KF § 66 Dnr KS 001402/2017 - 300 
Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

KF § 67 Dnr KS 000471/2019 - 900 
Svar på motion - Uppdatering av fordonspolicy 

KF § 68 Dnr KS 001120/2017 - 100 
Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

KF § 69 Dnr KS 001307 /2017 - 350 

Sida 

2 av 25 

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

KF § 70 Dnr KS 000472/2019 -100 
Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 

KF § 71 Dnr KS 000449/2018 - 600 
Svar på motion - Inrätta familjecentral 

KF § 72 Dnr KS 000910/2019 - 600 
Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

KF § 73 Dnr KS 000351/2019 - 900 
Svar på motion - Alternativ återvinningscentral 

KF § 74 Dnr KS 000303/2019 - 903 
Svar på motion - Bättre företagsklimat 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

KF § 75 Dnr KS 000145/2019 - 903 

Sida 

3 av 25 

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

KF § 76 Dnr KS 000231/2020 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB - Göran Håkansson (BP) 

KF § 77 Dnr KS 000212/2020 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Ekwurtzel (L) 

KF § 78 Dnr KS 001005/2018 - 903 
Val av ordförande i styrelsen Båstadhem AB 

KF § 79 Dnr KS 000208/2020 - 100 
Väckt medborgarförslag - Brukarrevision av socialförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

;}Is ~ &_ 



[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av25 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa 
personer tillhöra oppositionen. För dessa personer ska utses en ersättare. 
Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den 
dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Utse Claes Sjögren (BP) som ersättare. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1ft A- l'l 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000013/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 25 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 

KF § 60 DnrKS000014/2020 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 22 april 2020 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

A, Förvaltningen informerar om Båstads kommuns arbete gällande 
coronaviruset. 

Sida 

6 av 25 

B, Johan Olsson Swanstein (M) informerar om krisledningsnämndens arbete 
och de politiska beslut som har tagits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~~~ 1l 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 7 av25 

KF § 61 Dnr KS 000015/2020 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Yttranden 

Beslut 

A, Skrivelse från kommunens revisor för Förslövs Bygdegårdsförening samt 
Grevie Bygdegård, Idrottsparken, 2020-04-06. 

B, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-04-06. 

C, Ekonomirapport januari-mars 2020. 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 62 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Sida 

8 av 25 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker 
med förvaltningen innan den skickas ut till sammanträdet. 

Beslutslogg. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 1 april 2020 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Beslut 

2020-04-22 9 av25 

KF§ 63 Dnr KS 000025/2020 - 905 

Utdelning från kommunens bolag Båstad hem AB 

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 bostads bolag. Båstads kommun påkallar en utdelning 2020 med 
belopp motsvarande det nettoöverskottet. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-14. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-04-06. 

Båstadhem AB påkallas att ge Båstads kommun utdelning motsvarande 
1065 370 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Båstadhem AB påkallas att ge Båstads kommun utdelning motsvarande 
1065 370 kr. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-06 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000025/2020-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Utdelning från kommunens bolag Båstad hem 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 

1 (1) 

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 bostads bolag. 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 
Komm undirektör 
Ekonomichef 

Samråd har skett med: 
Båstadhem AB 



[i]J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 10 av 25 

KF§ 64 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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttrande 

Beslut 

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. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2020-02-20. 

Motionen anses besvarad. 

Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

lusterandes signaturer 

?1A1:c-
Utdragsbestyrkande 

!~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-20. 
Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 001354/2017 - 350 

Svar på motion - Temalekplatser 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

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 temalekplat
ser 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 tema
lekplatserna 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 fö
redra. 

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. Bero
ende på utfallet av huvudmannaskapsutredningen, om kommunen på sikt tar över huvudman
naskapet runt om på Bjäre bör man i samband med övertagandet se över lekplatserna i respek
tive 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 



2 (2) 

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 par
keringsmöjligheter 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. 



~ BÅSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 11 av 25 

KF§ 65 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 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschefHans Paganus 2020-02-25. 

Kommunstyrelsens 
förslag 1. Motionen anses vara besvarad. 

Yttranden 

Beslut 

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

Mats Lundberg (L) yttrar sig ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-23. 
Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000915/2017-380 

Svar på motion - Utomhusisbana 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

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. 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 001402/2017 - 300 

Svar på motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

Sida 

12 av 25 

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 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-02-16. 

Kommunstyrelsens 
förslag 1. Motionen bifalls. 

Yttranden 

Yrkanden 

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. 

Bo Wendt (BP), Mats Lundberg (L), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela 
Stefansson (S) och Jonas Nilsson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Bo Wendt (BP) yrkar att motionen avslås. 

Mats Lundberg (L), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Jonas 
Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förslagen ovan och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-02-16 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2018-000511 
KS 001402/2017-300 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

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. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2019.10.17 



2 (2) 

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 utvecldande 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 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2019.10.17 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 13 av 25 

KF§ 67 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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Beslut 

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. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-04. 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Jonas Nilsson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

9/r ~¼1l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-04 
Handläggare: Olof Nilsson 

_Dnr: KS 000471/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Uppdatering av fordons policy 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 kom
munfullmäktige. 

Mot bakgrund av att miljöpartiets yrkande tangerar ett pågående uppdrag föreslås att mot
ionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses vara besvarad. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

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. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 14 av 25 

KF § 68 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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

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. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-04, med tillhörande bilaga. 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Emma Jönsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Emma Jönsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-04 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 -100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion -Alkolås i kommunala fordon 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens fordons hantering. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 
Olof Nilsson, Kanslichef 

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. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 15 av 25 

KF§ 69 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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

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. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-05, med tillhörande bilaga. 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Mats Lundberg (L) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-07-04 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001307 /2017 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

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 

1 (1) 

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 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-11-16. 
Elbilsstrategi, Helsingborgs stad 

Samråd har skett med: 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 16 av 25 

KF § 70 Dnr K~ 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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Beslut 

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. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-02-04. 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Bo Wendt (BP) och Jonas Nilsson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

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

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

{Il} / /fJ- 2l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-17 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS - 000472/2019 -100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Ta fram en ny resepolicy 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

1 (1) 

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 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-06-10. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000449/2018 - 600 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 

Sida 

17 av 25 

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 ensamlokalisering 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 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson 2020-02-13. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-02-25. 

Kommunstyrelsens 
förslag Motionen anses besvarad. 

Yttranden Ebba Krumlinde (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förslagen ovan och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-13. 
Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000449/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Inrätta familjecentral 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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 ensamlokalisering 
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. 



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. 
Samhälls byggnad. 

2 (2) 



[ru BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000910/2019 - 600 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

Sida 

18 av 25 

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 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-11. 
Tjänsteskrivelse från skolcheflnga-Britt Henriksson 2020-02-12. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-02-25. 

Kommunstyrelsens 
förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-12 
Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: KS 000910/2019 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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. 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 19 av 25 

KF § 73 Dnr KS 000351/2019 - 900 

Svar på motion -Alternativ återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 17 april 2019 om att Båstads kommun snarast 
utreder möjligheterna att som tillfällig återvinningscentral utnyttja befintliga 
återvinningscentraler i Ängelholms- respektive Laholms kommun. Samt att 
utvärdering av detta görs som ytterligare underlag för permanent 
återvinningscentral. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Centerpartiets intention är att hitta andra lösningar som ersätter behovet av att 
bygga en ny återvinningscentral inom kommunen. 

NSR och kommunen har startat upp ett arbete med att undersöka hur en större 
central återvinningscentral inom kommunen kan ersättas med flera mindre 
platser för avfall i kombination med utökade tjänster för hämtning av avfall hos 
abonnenterna. Ett förslag på återvinningstjänsterna beräknas vara klart 
december 2020. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-14. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-03-18. 

Motionen anses besvarad. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1A / ~~~'L 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-16 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000351/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Alternativ återvinningscentral 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 återvin
ningscentral inom kommunen kan ersättas med flera mindre platser för avfall i kombination 
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 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000303/2019 - 903 

Svar på motion - Bättre företagsklimat 

Sida 

20 av 25 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 2 april 2019 om att Båstads kommun 
undersöker möjligheterna 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 kommer du 
att få arbeta med flera olika verksamhetsområden och ställas inför en mängd 
olika frågor. 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. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-14. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-03-18. 

Kommunstyrelsens 
Förslag Motionen anses besvarad. 

Yttranden Ib Nilsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ib Nilsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förslagen ovan och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes signaturer 

di} ~ ¼ .lt 
Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-11. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000303/2019 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Bättre företagsklimat 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Centerpartiet motionerade den 2 april 2019 om att Båstads kommun undersöker möjlighet
erna och kostnaderna för inrättandet av en näringslivssamordnare/chef som rapporterar di
rekt till kommundirektören. 

I december 2019 gjorde Båstads kommun en upphandling av en företagslots med följande upp
dragsbeskrivning: 

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 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-17. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



ut] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 

KF§ 75 Dnr KS 000145/2019 - 903 

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

21 av 25 

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 

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 rättegångsbalken 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. 

Protokollsutdrag från valberedningen, 2020-04-14. 
Beslut från Helsingborgs Tingsrätt, 2020-04-03. 

Valberedningens förslag Helena Uhrberg och Linda Smit väljs till nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt 
för tiden från och med att fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft till och med 
2022-12-31. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Helena Uhrberg och Linda Smit väljs till nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt 
för tiden från och med att fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft till och med 
2022-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000231/2020 - 903 

Sida 

22 av 25 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstad hem 
AB - Göran Håkansson (BP) 

Beskrivning av ärendet Inkommen avsägelse från Göran Håkansson (BP). 

Underlag till beslutet Avsägelse, 2020-03-25. 

Yttranden Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

JA ~ ~'l 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000212/2020 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstad hem AB efter 
avgående Hans Ekwurtzel (L) 

Sida 

23 av 25 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter 
Hans Ekwurtzel (L) som avgår i samband med Båstadhems nästa 
bolagsstämma. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från valberedningen, 2020-04-14. 

Yttranden Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Mats Lundberg (L) yrkar att Birgitte Dahlin (L) väljs till ledamot i styrelsen för 
Båstadhem AB i samband med Båstadhems nästa bolagsstämma. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Birgitte Dahlin (L) väljs till ledamot i styrelsen för Båstadhem AB i samband 
med Båstadhems nästa bolagsstämma. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 001005/2018 - 903 

Val av ordförande i styrelsen Båstad hem AB 

Sida 

24 av 25 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ordförande i styrelsen för Båstadhem AB efter 
Hans Ekwurtzel (L) som avgår i samband med Båstadhems nästa 
bolagsstämma. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från valberedningen, 2020-04-14. 

Yttranden Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Mats Lundberg (L) yrkar att Birgitte Dahlin (L) väljs till ordförande i styrelsen 
för Båstadhem AB i samband med Båstadhems nästa bolagsstämma. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Birgitte Dahlin (L) väljs till ordförande i styrelsen för Båstadhem AB i samband 
med Båstadhems nästa bolagsstämma. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 

Dnr KS 000208/2020 - 100 

Väckt medborgarförslag - Brukarrevision av 
socialförvaltningen 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag, 2020-03-23. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

25 av 25 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 


