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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Sida 
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Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus,, onsdagen den 18 april 2018 kl 18:30-22:20 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
Olof Sellden, planchef 

Hans Grönkvist (BP) och Ingrid Zäther (S), ersättare Göran Klang (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2018-04-18 

Från och med 2018-04-26 till och med 2018-05-17 

oret i Båstad .--
--+-tt-t-+I~~ 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-04-18 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 76 76 76 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ [X] D D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D [X] D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ [X] D D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ D [X] D D D 
(SD) Ann-Christin Ingeman §§ 67-82 ./ [X] D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ D [X] D D D 
(BP) Helena Stridh ./ [X] D D D D 
(M) Christer de la Matte ./ D [X] D D D 
(L) Thomas Andersson ./ D [X] D D D 
EBP3 fzttttes f ekttsett Claes Sjögren (BP) ./ [X] D D D D 
(S) Adem Qerimaj ./ D [X] D D D 
(SD) Carolin Gräbner ./ [X] D D D D 
(C) Uno Johansson ./ D [X] D D D 
(-)Jonas Persson Follin ./ [X] D D D D 
(BP) Kjell Andersson ./ [X] D D D D 
(BP) Hans Grönqvist ./ [X] D D D D 
EMPl Katai=iaa :J:ei=emalm Allan Sunnergren (MP) ./ D [X] D D D 
EM3 ::i:etty b•ztrssett Göran Brauer (M) ./ D [X] D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ [X] D D D D 
(S) Göran Klang ./ D [X] D D D 
(SD) Inge Sanden ./ [X] D D D D 
(C) Sonia Larsson ./ D [X] D D D 
(L) Mats Lundberg ./ D [X] D D D 
(BP) Inge Henriksson ./ [X] D D D D 
DELSUMMA: 12 12 

1 (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 
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D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

Ledamot Tig ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(-)Claes Sundin ./ IBJ D D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ IBJ D D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D [X] D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ IBJ D D D D D D D D 
ESBj f ettat:att 1"1ttElef'sseH Joakim Gräbner (SD) ./ [X] D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D [X] D D D D D D D 
(C) lb Nilsson ./ D [X] D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ IBJ D D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ IBJ D D D D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ D [X] D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner §§ 68-82 ./ D [X] D D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson ./ IBJ D D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ D [X] D D D D D D D 
fq. E66a l~f'!:!ffilittfl:e Johan Arnoldsson (C) ./ D [X] D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D [X] D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D [X] D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ IBJ D D D D D D D D 
TOTALSUMMA: 20 21 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

12 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige2018-04-18 

KF § 63 Dnr KS 000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 64 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF§ 65 
Delgivningar 

KF§ 66 
Beslutslogg 

KF§ 67 
Information 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

Dnr KS 000022/2018 - 900 

KF § 68 Dnr KS 000303/2018 - 906 
Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 

KF § 69 Dnr KS 000376/2018 - 906 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2017 

KF § 70 Dnr KS 000306/2018 - 300 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018 

KF § 71 Dnr KS 000283/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- Vistorp 7:84 i Förslöv 

KF § 72 Dnr KS 001340/2017 - 412 
Beslut om planuppdrag - Bron 1 m fl, Torekovs hamn -

KF § 73 Dnr KS 000224/2018 - 905 
Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KF § 74 Dnr KS 000225/2018 - 905 
Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KF § 75 Dnr KS 000226/2018 - 905 
Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

KF § 76 Dnr KS 000400/2018 - 902 
Interpellation - Entledigande av Båstads kommundirektör 

KF § 77 Dnr KS 000399/2018 - 900 
Interpellation - Miljöbokslut 

KF § 78 Dnr KS 000373/2018 - 903 

Sida 

2 av23 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden - Olle Larsson (L) 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

'\\1 IZ J1--



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

KF § 79 Dnr KS 000377 /2018 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i Vård- och omsorgsnämnden efter Olle Larsson (L) 

KF § 80 Dnr KS 000351/2018 - 900 
Väckt motion om inrättande av välbefinnanderåd 

KF § 81 Dnr KS 000407 /2018 - 900 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående uppdrag till f.d. kommundirektören att 
underöka korruption i kommunen 

KF § 82 Dnr KS 000416/2018 - 600 
Väckt motion - Kulturgaranti till alla elever 

Sida 

3 av 23 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000019 /2018 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av 23 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Hans Grönkvist (BP) och Ingrid Zäther (S) som justeringspersoner. 

2. Utse Göran Klang (S) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2018-04-25 klockan 15.00 på kommunkansliet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

L1j 16 A 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 5 av 23 

KF§ 64 Dnr KS000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Yttrande 

Ajournering 

Beslut 

Sedan kallelsen tillställts ledamöterna har en fråga inkommit från Ann-Margret 
Kjellberg (S) och en motion har väckts av Thomas Andersson (L) m.fl. 

Under ärendet yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Bo Wendt (BP) och 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 

Sammanträdet ajourneras 18:45 - 18:50. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande förändringar: 

Nytt ärende: Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
kommundirektörens undersökning av korruption i kommunen. 

Nytt ärende: Väckt motion - Kulturgaranti till alla elever. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I. z 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 

KF§ 65 Dnr KS000021/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige: 
- Kommunrevisionens protokoll 2018-03-19. 
-Årsredovisning från NSVA 2017. 
- Granskningsrapport för NSVA 2017. 
- Granskning av intern kontroll NSV A. 
- Granskningsrapport för Båstadhem 2017. 
- Granskningsrapport NSR 2017. 
- Hållbarhetsredovisning 2017. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av 23 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 7 av 23 

KF§ 66 Dnr KS000023/2018 - 900 

Beslutslogg 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de 
fattade fullmäktigebeslut som ska verkställas, har bordlagts eller 
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Beslut 

Beslutsloggen i april innehåller information om hanteringen av motioner vars 
beredning överstigit ett år. Dessa motioner kommer att behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj genom ärendet ej avslutade motioner 
och medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 5 april 2018 godkänns. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



IJ[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 67 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000022/2018 - 900 

Sida 

8 av 23 

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

- Föredragning om översiktsplanen av översiktsplanerare Kristina Bell. 
- Skriftlig och muntlig information från utbildningsnämndens ordförande 
Helena Stridh (BP) . 
- Muntlig information från kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren. 
- Muntlig information från demokratiberedningens ordförande 
Håkan Mörnstad (BP). 
- Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

Yrkanden Bo Wendt (BP) : Anmäler att muntligen få informera om ett ärende. 

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

Yttrande Under Bo Wendts (BP) information yttrar sig Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~~ 1.2 .~ 
-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 9 av 23 

KF§ 68 Dnr KS000303/2018 - 906 

Årsredovisning 2017 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 
15,8 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 
mkr året innan, varav ca 4 7 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 40 mkr 
togs under året och kommunen amorterade drygt 15 mkr på gamla lån. De 
likvida medlen ökade med 39 mkr till 56 mkr. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 99. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-03-20, med 
tillhörande bilaga. 
Årsredovisning 2017. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Yttrande 

Yrkanden 

Beslut 

Därefter redogör Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Liberalerna. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M), Hans 
Grönkvist (BP), Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C), Christer de la Matte 
(M), Thomas Andersson (L), Eddie Grankvist (BP) och kommunrevisionens 
ordförande Sten Wahlgren. 

Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns. 

2. Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31december2017 fastställs i 
enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 16,3 mkr. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

\+) /.i~ 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-20 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000303/2018 - 906 

Årsredovisning 2017 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns. 

1 (1) 

2. Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31 december 2017 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter 
finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 16,3 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i 
förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 15,8 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 mkr året innan, varav ca 
4 7 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 40 mkr togs under året och kommunen amorterade 
drygt 15 mkr på gamla lån. De likvida medlen ökade med 39 mkr till 56 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till 
ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna 
kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida 
pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter 
ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 
2017 uppgick till ca 1,8 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida 
pensionsutbetalningar är 7,6 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +3,7 mkr under 2017. Resultatet är överfört 
till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års 
överskott, uppgick vid ingången till 2017 till 12,6 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA
kollektivet nu uppgår till ca 16,3 mkr. 

Kommunkontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisningen 2017 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 

KF§ 69 Dnr KS000376/2018 - 906 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och 
beredningar 2017 

10 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att samtliga ledamöter i 
kommunstyrelse, utskott, nämnder, beredningar och överförmyndare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Följande politiska organ med dess 
ledamöter och ersättare omfattas av frågan om ansvarsfriheten: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Kommunstyrelsen 
- Utbildningsnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Myndighetsnämnden 
- Demokratiberedningen 
- Överförmyndare 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-04-11. 
Revisionsberättelse för år 2017. 
Revisorernas redogörelse för år 2017. 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja: 

1. Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

2. Utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

3. Vård- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

4. Myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

5. Demokratiberedningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

6. Överförmyndare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

\-V) 1-1 !P-
, 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

1 (2) 

Datum 
2018-04-04 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 

Kommunfullmäktige 

REV 000027 /2018-912 

Revisionsberättelse för år 2017 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom
munstyrelse, beredningar, nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamhet i 
kommunens helägda företag. 

Styrelse och beredning samt nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De an
svarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäk
tige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning samt pröva 
om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövts för att ge en rimlig grund för bedömning och för ansvars
prövning. 

Resultatet av granskningen redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2017" och i 
under året avlämnade revisionsrapporter. Rapporterna har fortlöpande under året över
sänts till fullmäktige. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen, beredningen och nämnderna i Båstads kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. Styrelsens och nämndernas interna kontroll behöver förbättras. Räkenskaperna 
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Ansvarsprövning 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelse, nämn
der, beredning och överförmyndare. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkännes. 

Båstads kommun 

l<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Båstad den 4 april 2018 

Ingvar Andreasson 

[ _ cz)rJ._,,</1~ 
Sten Wahlgren (/ ( 

GJ/ . ~ ~ (' ~\ Cello l!\ . Vl (1C(H 1~ \ g~ . ~ ,, 
' G rt-Håkan Eri ~son ~Onsson 

w / 

Claes Wallin 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevision 

Datum 
2018-04-04 
Handläggare 
Sten Wahlgren 
Vårtdnr 
REV 000027 /2018-912 

Revisorernas redogörelse för år 2017 

1 (6) 

Kommunfullmäktige 

I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsområden. Vi har genom lekmanna
revisorer granskat den verksamhet som bedrivs i.kommunens bolag. 

Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Vi har granskat styrelsens och övriga nämnders verksamhet i den omfattning 
som vi anser motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från risk
bedömningar. I riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, 
vilka har dokumenterats i en revisionsplan. Planen har följts under året. 

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövningen. 
Under det löpande verksamhetsåret har revisionen återkopplat resultat av de genomförda 
granskningarna till dem som blivit granskade. Det har skett genom presentation av gransk
ningar, dialoger och överlämnande av granskningsrapporterna. Resultatet av djupgransk
ningarna har fortlöpande överlämnats till fullmäktige. 

Granskningens inriktning och resultat 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning 
har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika bevakningsområden mellan sig. Varje 
revisor ha tagit del av protokoll och annan dokumentation inom bevakningsområdet samt i 
viss utsträckning gjort besök i verksamheten. Revisorernas arbete och iakttagelser har re
dovisats vid revisionens möten. För att inhämta information har revisionen bjudit in före
trädare för olika verksamheter, representanter för kommunstyrelsen, nämnder och kom
munfullmäktige. 

Fördjupande granskningar 
Under året har ett antal fördjupade granskningar genomförts, till vilka sakkunniga biträden 
anlitats. Genomförda djupgranskningar har överlämnats till kommunstyrelsen och nämn
der för kommentarer och åtgärder. Följande djupgranskningar har genomförts: 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 

r.z /-
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Granskning av elevhälsan 
Granskningens övergripande bedömning är att elevhälsan bedrivs ändamålsenligt, samtliga 
lagstadgade elevhälsokompetenser finns tillgängliga på grundskoleenheterna. Samtidigt 
finns det indikationer på att resurserna inte helt kan möta de behov som finns. Det är vår 
bedömning att nämnden inte säkerställt att tillräcklig kompetens finns och att enheterna 
ska ha likvärdiga förutsättningar. Bidragande orsaker till detta är dels kommunens skol
struktur och dels bristande samsyn mellan central elevhälsa och grundskoleenheterna. 
Skolstrukturen innebär att det är svårare med uppföljning och analys och att tillse fullgott 
och kontinuerligt stöd från flera specialistkompetenser på många små enheter. Den bris
tande samsynen härrör från enheternas utmaningar vad gäller enskilda elever med omfat
tande problematik, där insatser från det centrala stödet uppfattas som otillräckligt. Resurs
tilldelningen i dessa specifika ärenden bedöms av verksamheterna som otillräcldiga. 

Utbildningsnämndens svar 
Nämnden har utarbetat en plan utifrån de fyra rekommendationer som lämnas i gransk
ningsrapporten. För det första ska utvärdering av elevhälsan framledes ingå i det systema
tiska kvalitetsarbetet. För det andra ska elevhälsans insatser, som fördelas utifrån nyckel
tal, redovisas för nämnden en gång per år. Parallellt pågår en revidering av nämndens re
sursfördelningssystem och ett utvecldingsarbete som syftar till att stärka rektorernas pe
dagogiska ledarskap. För det tredje har det tillsatts en grupp som arbetar med att förbättra 
organisationens förmåga att möta de behov som finns i verksamheterna. Och slutligen ge
nomlyses hanteringen av tilläggsbelopp för att resursfördelningen ska ske på ett mer opti
malt sätt. 

Granskning av inventarieförteckningar 
I granskningen konstaterar att inventarieförteckningarna uppvisar väsentliga brister och 
att hanteringen inte är ändamålsenlig. I kommunen finns utförliga riktlinjer, vilka är till
gängliga i ekonomi- och administrationshandboken. För IT-utrustning finns inventarieför
teckningar men för övriga inventarier saknas förteckningar. Med andra ord efterlevs rikt
linjerna i låg grad, kännedomen om riktlinjerna är låg och ekonomikontoret initierar inte 
den årliga inventeringen. 

Kommunstyrelsens svar 
En grupp har tillsatts för att dels säkerställa att inventarielistor upprättas och dels under
söka möjligheten att digitalisera hanteringen. Gruppen ansvarar också för att inventarieför
teckningar blir en del av nämndernas interna kontroll. Gruppen leds av kommunlednings
kontorets stab. Under 2017 ska det samlas in information om vilka inventarielistor som 
finns och en fullständig inventering ska vara klar till bokslutet för budgetåret 2018. 

Granskning av näringslivsarbetet 
Granskningens övergripande slutsats är att kommunstyrelsen inte styr näringslivsarbetet 
på ett ändamålsenligt sätt. Som grund för bedömningen framhålls att läsning av minnesan
teckningar och deltagande i några årliga aktiviteter inte innebär att styrelsen tar ledningen 
i arbetet. Kommunens näringslivspolicy är inte ett styrande dokument i tillväxtrådet. An
svarsfördelningen mellan kommunen och den ekonomiska föreningen är otydlig och det är 
inte tydligt huruvida det finns ett kommunalt organ som styr kommunens näringslivs ar-
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bete. Som ett exempel på otydligheten är att den ekonomiska föreningen företräder kom
munen i kommunala nätverk, vilket i sig kan ifrågasättas. I rapporten efterlyses att kom
munen gör en årlig systematisk uppföljning av insatser för att främja näringslivsutveckl
ingen. 

Kommunstyrelsens svar 
I sitt svar anger kommunstyrelsen att ett omfattande arbete har påbörjats. En utredning 
har gjorts om organiseringen av kommunens näringslivsarbete och utredningens slutsatser 
ska lämnas till kommunstyrelsen i februari 2018. Tillväxtrådet har träffats för att arbeta 
fram en plan som anger riktlinjerna för arbetsformer och samverkan. Kommunstyrelseför
valtningen har också i uppdrag att se över kommunens näringslivspolicy. 

Vidare redovisas i svaret att tillväxtrådet ska besluta om projektsatsningar och att närings
livsarbetet är en angelägenhet för kommunstyrelsen, vilket manifesteras i att kommunsty
relsens presidium representerar kommunen i Tillväxtrådet. 

Näringslivsarbetet kommer att förstärkas från och med 2018 med att näringslivsstrategs
tjänsten utökas till en hel tidstjänst. 

Granskning av upphandling 
Granskningen påvisar tydliga brister i upphandlingsverksamheten. Fokus i granskningen 
har legat på direktupphandlingar av konsulttjänster och bedömningen vilar på en genom
gång av enskilda upphandlingar. Resultatet visar att tio av tolv granskade upphandlingar 
varken uppfyller de lagstadgade kraven eller kommunens riktlinjer. Enligt en intern sam
manställning saknas dokumentation för motsvarande 10 av 24 milj i konsultinköp. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte säkerstäl
ler att styrning, kontrollmiljö eller uppföljning är tillfredsställande ifråga om upphandling. 
Vi noterar att det finns fullgoda styrdokument och IT-stöd för upphandling. Dock används 
inte IT-stödet i tillräcklig omfattning och hjälp från den centrala funktionen efterfrågas inte 
i tillräcklig omfattning för direktupphandling. Det är vår uppfattning att kontrollmiljön be
höver stärkas, då efterlevnaden av regelverket fallerar och upphandling borde ingå som 
moment i den interna kontrollen. 

Kommunstyrelsen svar 
Kommunstyrelsen instämmer i att det finns tillräckliga styrdokument. 

Utbildningsnämndens svar 
Nämnden anger som orsak till bristerna att det fick upphandlas socialsekreterare från be
manningsföretag för att kunna upprätthålla verksamheten. Personalbristen uppstod med 
kort varsel. Nämnden vidtar dock åtgärder i form av att den centrala upphandlingsenheten 
tillförs extra resurser, att samtliga chefer inom nämndens ansvarsområden utbildas, att 
inköpssamordnare utses till samordnargruppen och att internkontrollplanen kompletteras 
med upphandling. 
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Vård- och omsorgsnämndens svar 
Även vård- och omsorgsnämnden anför personalbrist som skäl för otillåtna direktupphand
lingar, vilket lett till inköp av konsulter för att täcka vakanser. Nämnden kommer att under 
2018 se över och organisera inköpsarbetet för att leva upp till lagstiftningens krav. Bland 
annat kommer två inköpsansvariga att utses. 

Granskning av arvoden 
Resultatet av granslmingen är att styrning och kontroll behöver skärpas när det gäller utbe
talningar av arvoden och ersättningar till politiker. Det behöver tydliggöras vad som gäller 
vid beslutsattestering. En grundläggande princip bör vara att underordnad inte beslutsat
testera överordnas arvode. Vidare uppger mer än hälften av de förtroendevalda att de sak
nar information om regelverket eller att de uppfattar reglerna som otydliga. Det gäller 
bland annat regler för förlorad arbetsinkomst för politiker som inte har en anställning. 
Otydlighet finns också kring vem som ska beräkna ersättningar, kommunens HR-avdelning 
eller utanordnaren i Helsingborg. Utifrån stickprovskontrollen av utbetalade arvoden och 
ersättningar görs bedömningen att utbetalningarna är korrekta. 

Demokratiberedningen hade vid granskningstillfället i uppdrag av kommunfullmäktige att 
arbeta fram ett nytt förslag till arvodesreglemente, så det är rimligt att anta att beredningen 
adresserar konstaterade brister i det förslag som ska presenteras till hösten 2018. 

Vård- och omsorgsnämnd 
Tanken är att nämnden upprättar en utbildningsplan för sina ledamöter samt tar med ar
vodesutbetalningar i internkontroll planen för 2019. 

Svar har ännu inte inkommit från kommunstyrelsen, myndighetsnämnden för miljö, bygg 
och säkerhet, samt utbildningsnämnd. 

Granskning av kommunens styrmodell 
Revisorerna har vi olika tillfällen kommenterat kommunens styrmodell. Utgångspunkten 
för att granska styrmodellen har varit återkommande frågetecken om tex beställar- och 
utförarmodellen, resursfördelning till utbildningsnämnden och tilldelningen av resurser till 
vård- och omsorgsnämnden. Kommentarer har rört ändamålsenligheten och nämndernas 
rådighet över både ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom sin egen verksamhet. 

Då det för närvarande bl a sker en översyn av resursfördelningsmodellen inom skolan har 
vi bestämt att avvakta med färdigställandet av granskningen till dess att det finns revide
rade modeller att granska. Revisorerna har meddelat kommunfullmäktige detta. 

Granskning av delårsrapporten 
Syftet med granskningen är att bedöma om fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås. Bedömningen var - liksom föregå
ende år- att inget av de två finansiella målen skulle komma att uppnås. Kommunen redovi
sade en prognos för helåret på 7,1 mnkr och ett positivt balanskravsresultat. När det gäller 
verksamhetsmålen prognostiserades att 67% av verksamhetsmålen skulle komma att upp
nås. Revisorerna bedömde att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut var förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. 
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Granskning av årsredovisning 
Långsiktigt finns det en oro för kommunens ekonomi i förhållande till den ambitionsnivån 
som uttrycks i investerings budgeten. Soliditeten är förhållandevis låg och då ska noteras att 
kommunen har låg soliditet i ett Skåneperspektiv. Andra kommuner med låg soliditet har i 
regel lånat ut stora belopp till sina bolag, vilket inte Båstads kommun har gjort. Dessutom 
finns inga pengar avsatta för pensionsskulden utan betalningar måste täckas av det löpande 
kassaflödet. Sammantaget betyder detta att Båstad kommun, med stort investerings behov, 
är särskilt utsatt vid en räntehöjning. 

Kommunen uppnår balanskravet. De övergripande målen uppnås men på nedbruten nivå 
uppnås knappt 2/3-delar av nämndsmålen. Vidare uppnås ett av två finansiella mål. Kom
munstyrelsen bedömer att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hushållning. Bokslutet 
och årsredovisningen är i alla väsentliga delar korrekt upprättade och ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. 

Lekmannarevision 
Inledningsvis vill lekmannarevisorerna i Båstadhem AB fastslå att de ställer sig bakom den 
skrivelse som översändes till kommunstyrelsen från kommunrevisorerna angående för
säljningen av Bjärehemmet. Det är styrelsen i Båstadhem som beslutar om försäljning och 
kommunstyrelsen hade möjlighet att föra ärendet vidare till Kommunfullmäktige men 
valde att avvakta. 

I lekmannarevisorernas granskning av Båstadhem AB har den interna kontrollen bedömts. 
Noterbart är att det finns en sammanställning över risker men att analysen kan utvecklas 
liksom styrelsens roll i processen. 

Information från verksamheterna 
Företrädare från olika verksamheter har varit inbjudna till revisorernas sammanträden för 
att informera i olika sakfrågor. Information har hämtats från följande politiska församlingar 
och tjänstepersoner: 

Presidier i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, demokratiberedningen 
Kommunchefer 
Ekonomichefer 
Vård och omsorgschef 
Vd för Båstadhem AB 
Integrationssamordnare 
Skolchefer 
Teknik- och servicechef 
Verksamhetsu tvecklare 
Bildningschef 
Koordinator Familjen Helsingborg 
IT-chef 

Dialog med fullmäktige och kommunstyrelsen 
Revisionen har informerat presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om 
erfarenheter som har gjorts i granskningsarbetet. Revisionens ordförande har föredragit 
granskningsrapporter på fullmäktigesammanträden under året. 
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lnformationsinhämtningfrån delägda bolag 
Revisionens ordförande och viceordförande har deltagit på NSR:s och NSVA:s revisionsge
nomgångar vid delårs- och årsredovisning. 

Erfarenhetsutbyte och utbildning 
Revisorerna har deltagit i SKL:s och EY:s utbildningar för förtroendevalda. Under året har 
revisorerna haft erfarenhetsutbyte med revisorerna i Simrishamns kommun, Laholms 
kommun. 

;)w~ 
Claes Wallin 

lld-



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 11av23 

KF § 70 Dnr KS000306/2018 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. Det har i kommunen etablerats två nya 
stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat - och förväntas att öka 
kommande 10 år. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yttrande 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 85. 
Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-04-03. 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018-2027. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Under ärendet yttrar sig Hans Grönkvist (BP). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2018-2027 som underlag 

för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2018-04-03 
Handläggare: OlofSellden 
Dnr: 
Till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018-2027 

Samråd har skett med: 
Kristina Bell, översiktsplanerare 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018-2027 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder /år. Det har i 
kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor 
ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat - och förväntas att öka kom
mande 10 år. 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars inrapporte
rade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av bostads byggandet blir inte 
bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt ökade behov av kommu
nal service grund på grund av ökad inflyttning. 

Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande 
behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolk
ningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget. År 2018 redovisas även pro
gnoser för kommunen indelad i 7 delområden. 

Övervägande/framtid 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås befolknings
prognosen att ligga till grund för behovs bedömning av kommunens verksamheter så som skol
struktur och vård/ omsorg. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2018-2027 som underlag för behovs be
dömning av kommunens verksamheter. 

Båstad 2018-04-03 

Olof Sellden/Planchef 

160419\ fel! talet kan inte representeras i angivet format \s 

\k 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 12 av 23 

KF§ 71 Dnr KS000283/2018 - 200 

Försäljning av kommunal mark- Vistorp 7:84 i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att 
säkra dotterbolaget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv 
av kommunens fastighet Vistorp 7:84. Ett förslag till köpekontrakt har 
upprättats innebärande att bolaget förvärvar fastigheten Vistorp 7:84 för en 
köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, genom fastighetsreglering, föra 
den till den egna fastigheten Vistorp 7:101. Villkoren för överlåtelsen framgår 
av upprättat förslag till köpekontrakt som bolagets företrädare undertecknat. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 92. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-
03-06, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 

Bjäre Invest AB. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

\~ /2 ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000283/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Försäljning av kommunal mark - Vistorp 7:84, Förslöv 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekon
trakt mellan Båstads kommun och Bjäre Invest AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att säkra dotterbo
laget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv av kommunens fastighet Vis
torp 7:84. 
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att bolaget förvärvar fastigheten Vis
torp 7:84 för en köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, genom fastighetsreglering, föra 
den till den egna fastigheten Vistorp 7:101. Villkoren för överlåtelsen framgår av upprättat 
förslag till köpekontrakt som bolagets företrädare undertecknat. 

Bakgrund 
Företaget Kranpunkten AB är verksamt i Förslöv och driver en verksamhet som inriktar sig på 
service av egna kranar och uthyrning av desamma till byggentreprenader i regionen. Verksam
heten expanderar och bolaget behöver utöka sin tomt för att kunna hålla nödvändig depå och 
lagerhållning av kranar. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och serviceförvaltningen anser att det är viktigt för kommunen att verka för att behålla 
de företag som är verksamma i kommunen och på så vis bibehålla viktiga arbetstillfällen. 

Verksamhet 
Båstads kommun har sålt merparten av den mark i Förslöv som är planlagd för ändamålet 
verksamheter. I Vistorpsområdet kvarstår ca 5 300 kvadratmer tillgänglig tomtmark jämte den 
fastighet som är upplåten till Lindab genom arrende. 

Ekonomi 
Försäljningen av fastigheten Vistorp 7:84 genererar en intäkt till kommunen om 700 400 kro
nor, motsvarande ett värde om 136 kronor /kvm tomtmark. Intäkten förväntas komma kom
munen tillhanda kvartal 2 2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till till
träde. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Invest AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med berörda förvaltningar 

/2 J-
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l<öpekontrakt. 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Bjäre lnvest AB (arg.nr 556375-7938), nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget har under en tid fört en dialog med företrädare för Kommunen om möjligheterna till 

att säkerställa Bolagets dotterbolags, l<ranpunkten AB, behov av verksamhetsmark till dess 

anläggning i Förslöv. Kran punkten AB har under senare år expanderat sin verksamhet som 

specialist inom lyftmaskiner till bygg och industri, med verksamhet etablerad i hela Sverige. 

Genom expansionen med investeringar i ett stort antal maskiner erfordras ett större 

markinnehav för service, depå och lagerhållning. Bolaget förfogar över flera fastigheter i 

Förslöv b la fastigheten Vistorp 7:101. I dialogen mellan parterna har framstått som lämpligt 

och ändamålsenligt för Kran punkten AB:s utveckling att Bolaget förvärvar den av Kommunen 

tillhöriga och obebyggda fastigheten Vistorp 7:84 som gränsar direkt till Bolagets 

( nyssnäm.nda fastighet. Fastigheten Vistorp 7:84 är detaljplanelagd som mark lämplig för 

industriändamål och omfattar totalt 5.150 kvadratmeter. 

( 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter till Bolaget fastigheten Vistorp 7:84, i det följande kallad Fastigheten, 

på de villkor som framgår i detta köpeavtal. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till 700.400 kronor 

(sjuhu ndratusenfyrahundra krono~ 
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4§. Lantmäteriförrättning 

Detta avtal skall i första hand läggas till grund för beslut om fastighetsreglering som 

innefattar att Fastigheten skall överföras till den av Bolaget ägda fastigheten Vistorp 7:101. 

Bolaget skall så snart kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft till 

Lantmäterimyndigheten inge ansökan om fastighetsreglering. Kostnaderna för 

fastighetsbildning skall betalas av Bolaget. 

5§. l<öpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper på 

tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar kommunen. De intäkter från 

Fastigheten och de kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt/avgift, som belöper 

på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar bolaget. 

' 7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum 

Kommunens beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 

8§. Åtgärder på tillträdesdagen 

På tillträdesdagen skall Bolaget erlägga köpeskillingen i sin helhet enligt §3. Kommunen skall 

till Bolaget utge kvitto på att Köpeskillingen erlagt~ 

\fJ) il J 
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9§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes gravationsfri och i befintligt skick. Bolaget är väl insatt i att fastigheten 

utgörs av naturmark och är ej tidigare nyttjad som industrimark. 

10§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

11§. Överlåtelse 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta köpekontrakt till annan part utan l<ommunens 

skriftliga samtycke. 

12§. Tvist 

Eventuell tvist som uppstår i anledning av detta köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän 

domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans 

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

Båstad 2018 - 02-

Bjäre lnvest AB 

~~-...... . 

Mats Rasmuss,0'fi, VD 
8--

Båstad 2018 -

Båstads kommun 

Bo Wendt, kommunstyrelsens ordf 

l<ristina Geiger, kommundirektör 

'\J>) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 13 av 23 

KF § 72 DnrKS001340/2017-412 

Beslut om planuppdrag- Bron 1 m fl, Torekovs hamn 

Beskrivning av ärendet Gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte 
bebyggelsen inom området. Reglering av bebyggelse och användning finns 
istället i en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheterna gällande var som tillåts 
och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. 
Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling 
samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar 
behandlas. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunstyrelsen har beslutat att planen ska upprättas, och 
kommunfullmäktige ska ta ställning till finansieringen av densamma. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 86. 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2018-02-06, med 
tillhörande bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Planen finansieras genom 250 tkr från 2018 års resultat och 200 tkr tas 

med i budget 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000224/2018 - 905 

Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Sida 

14 av 23 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 100. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-03-15, med 
tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Kommunassuras Syd 

Försäkrings AB. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-15 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000224/2018 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Nytt ägardirektiv avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten 
efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, 
ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större 
ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss 
språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000225/2018 - 905 

Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Sida 

15 av 23 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 101. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-03-15, med 
tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-15 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000225/2018 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Nytt ägaravtal avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten 
efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, 
ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större 
ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss 
språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

fZG/-



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

DnrKS000226/2018-905 

Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Sida 

16 av 23 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att 
anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell 
justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har 
delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak 
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig 
uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-04-04, § 102. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-03-17, med 
tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-17 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000226/2018 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ny bolagsordning avseende Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i 
Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten 
efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, 
ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större 
ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss 
språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd 
Försäkrings årsstämma i maj. 

Ko mm unledningskon toret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 17 av 23 

KF§ 76 DnrKS000400/2018-902 

Interpellation - Entledigande av Båstads kommundirektör 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående entledigande av Båstads 
kommundirektör från Jonas Persson Follin (-).Interpellationer besvaras senast 
mötet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet 

Ajournering 

Propositionsordningar 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Kommunfullmäktiges presidium har framfört önskemål om att interpellationer 
besvaras vid samma sammanträde som godkännandet sker. Svar på 
interpellationen har inkommit, varvid interpellationsdebatten det kan ske i 
anslutning till godkännandet. 

Interpellation från Jonas Persson Follin (-). 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP). 

Sammanträdet ajourneras 21:55 - 22:00 

Ordförande frågar om interpellationen får ställas. Efter framställd proposition 
finner ordförande att interpellationen får ställas. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill att interpellationen får ställas röstar JA. 
Ledamot som inte vill att interpellationen får ställas röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 20 Ja- och 21 Nejröster. Således har 
kommunfullmäktige beslutat att interpellationen inte får ställas. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen får ej ställas. 

Inge Sanden (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Marie-Louise Nilsson (BP) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet med motiveringen: 

Det är odemokratiskt att förhindra en interpellation. Dessutom önskade Kristina 
Geiger att frågan skulle belysas. Kommuninvånare och kommunfullmäktiges 
ledamöter borde också få en redogörelse för den omdiskuterade enkäten och 
avskedandet. Bjärepartiet stödjer demokrati och öppenhet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~~ 
. 
l1? 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -04- l 1 ' 
Dm f:C 0:. ~ .. t?.. Q .. o/l!. .t?.. I 
w, ~ .::: ... </..Q. .1:-.......... . 

Båstad 20180418 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande kring entledigande av Båstads kommundirektör 

Båstad kommun har, efter ett beslut genomdrivit av den lokala s.k. "vänsteroppositionen" (S,M,L och 

C) i kommunstyrelsen, sagt upp kommundirektör Kristina Geiger. Entledigandet väcker en rad frågor: 

• På vilka grunder har den lokala s.k. "vänsteroppositionen" (S,M,C & L) beslutat om 

kommundirektörens entledigande? 

• Stämmer uppgifterna i lokalpressen att uppsägningen baseras på resultatet av en 

anonymiserad, internetbaserad medarbetarundersökning som besvarats av ett stort antal 

medarbetare, där huvuddelen inte varit direktrapporterande till kommundirektören? 

Tack på förhand. 

Jonas Persson Follin 

Ledamot av Båstad Kommunfullmäktige 



1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 18 av 23 

KF§ 77 Dnr KS000399/2018 - 900 

Interpellation - Miljöbokslut 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående miljöbokslut från Ingela 
Stefansson (S). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har 
godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium har framfört önskemål om att interpellationer 
besvaras vid samma sammanträde som godkännandet sker. Svar på 
interpellationen har ej inkommit i samband med utskick av kallelse. Föreligger 
svar till sammanträdet kan interpellationsdebatten ske efter godkännande av 
interpellationen 

Interpellation från Ingela Stefansson (S). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

f.t ,I-



~:.a 
·~1 ~ socialdemokraterna 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 

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

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

Ingen driver på arbetet med kommunens miljöprogram. 

Inom Familjen Helsingborg är Båstads kommun ansvariga för miljömålen. 

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

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

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

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

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

Ingela Stefansson (S) 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000373/2018 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Vård- och 
omsorgsnämnden - Olle Larsson (L) 

Sida 

19 av 23 

Beskrivning av ärendet Olle Larsson (L) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska 
uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden. 

Underlag till beslutet Avsägelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/i 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -04- 0 4 
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Till Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

Härmed ber jag att få avsluta mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Vård och 

omsorgsnämnden på grund av hälsoskäl . 

~ IZ/ 
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KF§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000377 /2018 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i Vård- och omsorgsnämnden 
efter Olle Larsson (L} 

Sida 

20 av 23 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter 
Olle Larsson (L). 

Yttrande Under ärendet yttrar sig valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslås Birgitte Dahlin (L). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Birgitte Dahlin (L) är vald som ny 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ledamot i vård- och omsorgsnämnden under perioden 

2018-04-25 till 2018-12-31: 

Birgitte Dahlin (L) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000351/2018 - 900 

Väckt motion om inrättande av välbefinnanderåd 

Sida 

21av23 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-03-27, angående inrättande av 
välbefinnanderåd från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Redovisning 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Såsom motionärer räknas Ebba Krumlinde (C) och Uno Johansson (C), då 
Gösta Gebauer (C) saknar möjlighet att väcka motioner. 

Motionen redovisas av Uno Johansson (C). 

Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Kommunstyre4sen 
Centerpartiet Båstad 

2018 -03- ZJ . 
Dnr.Ki- .. <?.//.Q.J..f.J ... . 
.. 1~/ .. 0 .. 77 •• 'J.O.Q..... . .. .. 

Motion 

Inrätta välbefinnanderåd 

Centerpartiet arbetar hårt för folkhälsa och att Båstad kommun ska vara 
en plats där människor ökar möjligheterna till hög livskvalitet. 

I folkhälsa ingår såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande och som 
politiker har vi viss påverkan genom att skapa möjligheter. 

Vi anser att Kommunstyrelsen inte ägnar tillräcklig tid till detta och 
föreslår därför inrättande av Välbefinnanderåd med uppgift, bland andra, 
att skapa förutsättningar för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Centerpartiet föreslår att det nya Välbefinnanderådets uppdrag och 
ansvarsområde ska skapas utan utgång från tidigare varianter. 

Vår förhoppning är att Välbefinnanderådet kan väljas under tidig höst 
2018. 

Centerpartiet yrkar 

Att Välbefinnanderåd inrättas underlydande kommunstyrelsen 

Att förvaltningen senast september 2018 ger beslutsunderlag för 
ansvarsområde, verksamhetsregler och uppdragsbeskrivning för 
Välbefinnanderådet. 

20180312 
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J,i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-18 22 av 23 

KF§ 81 Dnr KS000407 /2018 - 900 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående uppdrag till 
f.d. kommundirektören att undersöka korruption i kommunen 

Beskrivning av ärendet Inkommen fråga från Ann-Margret Kjellberg (S) gällande kommundirektörens 
undersökning av korruption i kommunen. 

Yttrande Under ärendet ställer Ann-Margret Kjellberg (S) frågan och Bo Wendt (BP) 
svarar. 

Underlag till beslutet Fråga från Ann-Margret Kjellberg (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 

Bo Wendt (BP). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

), 1 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 

Dnr KS000416/2018 - 600 

Väckt motion - Kulturgaranti till alla elever 

Sida 

23 av 23 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-04-17, angående kulturgaranti till alla elever 
från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas av Mats Lundberg (L). 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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