
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 
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Båstad den 9 maj 2018 
 
 
 
Håkan Mörnstad 
ordförande 

Olof Nilsson 
Sekreterare 

 

 



 Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till:Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000019/2018 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Göran Klang (S) och Sonia Larsson (C) som justeringspersoner. 
2. Utse Mats Lundberg (L) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2018-05-23 klockan 15.00 på kommunkansliet 
 
Sammanfattning 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 justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till:Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000020/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000021/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Översikt gällande ej verkställda beslut – kvartal 4, 2018. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Hållbarhetsredovisning 2017, 
Årsredovisning från NSVA 2017, 
Kommunrevisionens protokoll 2018-03-19, 
Granskningsrapport NSR 2017 
Granskning av intern kontroll NSVA 
Granskningsrapport för NSVA 2017 
Granskningsrapport för Båstadhem 2017 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 4 2017 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Sida 

10av15 

Socialtjänstlagen, SoL: Totalt 6 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: Totalt 0 beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-04-09. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Rapporten ska delges 
kommunfullmäktige. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-10-01- 2017-12-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

2018-04-27 

Dnr: KS 000123/2017-700
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-09 
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 4 2017 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-10-01- 2017-12-31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 6 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Översikten avser fjärde kvartalet 2017: 1 oktober till 31 december. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

1 (1) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000022/2018 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2018-05-16 föreligger följande anmälda informationsärenden: 
 

 Lansering av kommunens diarium på webben. 
 Muntlig information från kommunrevisionen och beredningarna.. 

 
Enligt beslut i kommunfullmäktige kan kommunstyrelsen och övriga nämnder skriftligen an-
mäla ärenden för information senast dagen innan kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-09. Till:Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr:KS000023/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 3 maj 2018 godkänns. 
 

 
Sammanfattning 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. 
 
  
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2018-05-03 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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   Uppdaterad: 2018-05-03 
   Dnr: KS 000023/2018-900 
 
 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-02-28 230/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ta fram förslag så 
att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för 
alla elever 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-16 59/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl - Nya vägar in på 
arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-16 58/18 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Fler praktikplatser 
för daglig verksamhet i kommunens regi 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2018-01-10 26/18 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. – Lokalvård i egen 
regi 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-14 1402/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Arkitekturpro-
gram för Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1354/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Temalekplatser Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1355/17 Motion - Ta fram en fordonspolicy Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-12-06 1307/17 Motion - Småföretagarhotell Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 
 

2017-11-16 1323/17 Motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbil-
samhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2018 

2017-11-30 1326/17 Motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2018 

2017-10-31 1181/17 Motion - Broddar till alla 65 år och äldre Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-27 1166/17 Motion - angående avgiftsfria resor för äldre Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-27 1164/17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  Utbildningsnämn-
den 

Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-10-18 1120/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl.- Alkolås i kommu-
nala fordon 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-12 1079/17 Motion från Uno Johansson (C) m.fl. - Motionsspår med 
belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, 
Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1044/17 Motion från Ingela Stefansson (S) - Båstads kommuns ma-
skinpark avseende grönyteskötseln skall ersättas med fossil-
bränslefritt drivmedel 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-
löfte 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-
nen 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Preliminär kommunfullmäktige i juni. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Preliminär kommunfullmäktige i juni. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Juni 2018 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige i juni. Juni 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Återremitterades i kommunfullmäktige i januari. 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

Juni 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen 
 

Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. 2018 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2018-02-14 211/18 Medborgarförslag - Anställ en syn- och hörselinstruktör i 
Båstads kommun 

- Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-12-29 1438/17 Medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen 
mellan Grevie och Båstad 

- Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

- 

2017-12-01 1326/17 Medborgarförslag – Övergångslösning för den gamla ban-
vallen. 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

December 
2018 

2017-10-13 1088/17 Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vis-
telseförbud på stranden vid Malen 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

Oktober 
2018 

2017-10-09 1064/17 Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

Oktober 
2018 

2017-09-12 915/17 Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsom-
råde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala 
anläggs 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

September 
2018 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i maj. Maj 2018 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Behandlas i juni. 
Återremiss i kommunfullmäktige. 

2018 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Behandlas i juni. 
Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Kommunstyrelsen Behandlas i juni. 
Hanteras i maj genom ärendet ej besvarade motioner. 
 

2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  5(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 59, KF 2018-03-21 
Aktualiserat 
 
§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning ska tas fram och beredning tillsättas. Juni 2018 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterat till partierna efter beslut i kommunfullmäktige i 
oktober. Åter 2018. 

Juni 
2018 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 119  Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun 
- Beslut om samrådshandling 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en 

samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen 
utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar  
på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och 
varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik 
för Bjärehalvön. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-03-27.  
 
Förvaltningens förslag  Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 

konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 

konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 
2. Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31. 

 
Föredragande Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 
 
Yrkande Gösta Gebauer (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Båstads kommuns översiktsplan - samrådshandling och tillhörande 
konsekvensbeskrivning - godkänns att gå ut på samråd. 

2.  Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2018-03-27 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000652/2014 – 315, B 2015-000260 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – beslut om samråd 
  
 Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och tillhörande konse-
kvensbeskrivning att skickas ut på samråd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för 
Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntbo-
ende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är 
unik för Bjärehalvön. 
 
Bakgrund 
I februari 2016 (KS § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom-
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I januari 2017 (KF § 7) antog 
kommunfullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångs-
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns över-
siktsplan.  
 
I beslutet i september 2016 ingick i uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som följer Bo-
verkets modell och lämpar sig för framtida ”rullande” översiktsplanearbete. 
 

Aktuellt 
Under arbetet med samrådshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklingsstra-
tegierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kom-
munen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för 
Bjärehalvön. Kunskapsinhämtning har skett från alla verksamhetsområdens ledningsgrupper 
och tjänstepersoner inom förvaltningen. Tidiga dialoger har också hållits med Länsstyrelsen 
Skåne, NSVA och myndigheter som Naturvårdsverket. Vid två tillfällen har politiken samverkat 
om arbetet med översiktsplanen.  
 
Samrådshandlingen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljö-
konsekvensbeskrivning i Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter.  
 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan är ett digitalt dokument och presente-
ras i en kartlösning likt Båstadkartan. Den digitala lösningen kommer förenkla framtida uppda-
teringar av översiktsplanen.  
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Förvaltningen föreslår att under samrådet speciellt bjuda in föreningslivet, näringslivet och 
intresseorganisationer. Även allmänheten ska bjudas in brett, med fokus på de grupper som 
sällan gör sin röst hörd under planeringsprocessen.  
 
Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas och tillsammans med 
reviderad planhandling gå upp till beslut i kommunfullmäktige för granskning. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen går ut på samråd vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 
 
Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stadsbygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 
 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén och Carina Ericsson.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Webblänk till Båstads kommuns översiktsplan – samrådshandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.ht
ml?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.Application
Definition&locale=en 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 120  Dnr KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det 

nybildade företaget Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, 
rörande förfrågan om köp av kommunal mark för ändamålet padelhall. Efter 
beredning av förfrågan och företagets verksamhetsidé har förutsättningarna 
konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att skapa 
förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets 
genomförbarhet. Optionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla 
med kommunen om att förvärva marken under givna förutsättningar. 
Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlighet att utvärdera och 
projektera vidare på sin verksamhetsidé under 6 månader för att kunna göra 
sannolikt att projektet är genomförbart.  Optionsavtalet innehåller också vissa 
specifika villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, 
exempelvis uppgifter om markpris och kommunens rätt att erhålla säkerhet  
för projektet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2018-04-03, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets förslag Upprättat förslag till optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 

godkänns. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Yrkande Thomas Andersson (L), Thomas Nerd (S), Centerpartiet, Bjärepartiet och 

Moderaterna: Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Upprättat förslag till optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 

godkänns. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180403\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-04-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000365/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till optionsavtal 
för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det nybildade företa-
get Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, rörande förfrågan om köp av kommu-
nal mark för ändamålet padelhall. Efter beredning av förfrågan och företagets verksamhetsidé 
har förutsättningarna konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att 
skapa förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets genomförbarhet. Opt-
ionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva 
marken under givna förutsättningar. Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlig-
het att utvärdera och projektera vidare på sin verksamhetsidé under 6 månader för att kunna 
göra sannolikt att projektet är genomförbart.  Optionsavtalet innehåller också vissa specifika 
villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, exempelvis uppgifter om mark-
pris och kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet.  
 

Bakgrund 
Grundbulten 24147 AB inkom under februari 2018 till kommunen med en förfrågan om att 
förvärva ca 5 000 kvm kommunal mark att bygga en padelhall på. Företaget förmedlade en 
verksamhetsidé bestående av en modern padelhall i ett plan med vidare expansionsmöjlighet-
er för att möta en växande skara utövare. Företaget har för avsikt att själva bygga men även 
förvalta den färdiga anläggningen i det bolag man bildat för ändamålet.  
I beredning av förfrågan har kommunen varit tydlig i sin ambition att driva en resurseffektiv 
etableringsprocess. Båstads kommun har begränsade marktillgångar och de etableringar som 
tillkommer på kommunal verksamhetsmark ska tillföra betydande värden.  
Byggrätten på det aktuella området är väl tilltagen. Detaljplanen medger byggnation på 50 % 
av tomtytan med en nockhöjd om19 m. Att sälja mark till en verksamhet som endast nyttjar en 
tredjedel av byggrätten är således inte i linje med kommunens ambition. Detta kommunicera-
des med företaget som återkom till kommunen med ett justerat förslag innehållande även kon-
torslokaler och smålokaler för handel.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Teknik och service anser att Grundbulten 24147 AB har presenterat ett förslag till etablering 
som tillför nya värden till stationsområdet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan.  
Logistiskt är platsen gynnsam för växande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga 
kontorslokaler, även servicefunktioner såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle 
med fördel kunna etableras i detta läge.  
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Sporten padel uppges bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget 
skulle tillföra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera be-
sökare från andra orter. Att Båstad saknar en padelanläggning som till storlek och klass kan 
fungera för nationella event har tidigare kommunicerats med kommunen varför en etablering 
av föreslagen padelhall i aktuellt läge skulle tillföra ytterligare ett värde. 
 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Enheten för samhällsbyggnad, Grundbulten 24147 AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till optionsavtal för del av Båstad Hemmeslöv 5:9, översiktlig karta 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med kommunens avdelning för samhällsbyggnad och näringslivsstrateg. 
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Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Grundbulten 24147 AB (559152-9440), under namnändring till AM Fastigheter i 
Båstad AB. 

Fastighetsägare: 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad. 

1 § Objekt 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras i bifogad karta (bilaga 1). 

Området omfattar uppskattningsvis 6 400 m2
• Arealen fastställs dock först när

lantmäteriet styckat av området. 

2 § Bakgrund 

Kommunens exploateringsingenjör har tillsammans med företrädare för Grundbulten 

24147 AB fört diskussioner för att möjliggöra en etablering för företaget norr om 

Båstads nya station. 

Bolaget är nybildat för ändmålet att bygga och förvalta de lokaler som ska uppföras på 

det aktuella markområdet. Bolagets vision är att "uppföra en unik byggnad - ett 

landmärke för Båstad och Tuvelyckan - innehållande padelhall, kontor och mindre ytor för 

externa aktörer som förädlar, förtätar och förstärker områdets karaktär som en plats för 

ett aktivare liv." 

Bolagets verksamhetside biläggs detta optionsavtal, se bilaga 2. 

Grundbulten 24147 AB, har till kommunens exploateringsingenjör framfört önskemål 

om att förvärva det markområde som definierats i 1 §. 

3 § Syfte 

Syftet med optionsavtalet är att bereda Grundbulten 24147 AB möjlighet att med 

tillfällig ensamrätt till det aktuella området arbeta fram mer detaljerat underlag för 

verksamhetsiden i form av skisser, ekonomiska analyser mm. med målsättning att i 

samband med optionens slut förärva markområdet. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 134  Dnr KS 000375/2018 - 412 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 
 
Beskrivning av ärendet Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande 

genomsyn av arrendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads 
hamn AB, tillika arrendator, upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget 
Båstads hamn AB upphört och kommunen, i egenskap av markägare, inte 
meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrendekontrakt har 
kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet. En överlåtelse har 
därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens 
organisation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande 
arrendator, samt kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med 
arrendekontraktets § 9. Ny arrendator är företaget Båstadtennis och hotell AB 
(556594-3288). Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på 
oförändrade villkor.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad  

2018-04-05, med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
Arbetsutskottets förslag Upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn godkänns. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn godkänns.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180405\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-04-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000375/2018 – 412 
 
 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad överlåtelse av 
arrendeavtal för Båstads hamn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande genomsyn av ar-
rendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads hamn AB, tillika arrendator, 
upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget Båstads hamn AB upphört och kommunen, i 
egenskap av markägare, inte meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrende-
kontrakt har kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet.  
En överlåtelse har därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens organi-
sation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande arrendator, samt 
kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med arrendekontraktets § 9. Ny ar-
rendator är företaget Båstadtennis och hotell AB (556594-3288). 
Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på oförändrade villkor.  
 

Bakgrund 
Arbetet med ett nytt arrendeavtal har initierats på grund av den detaljplaneändring som pågår 
för att uppdatera förutsättningarna för hamnområdet Båstad. Under översyn av gällande ar-
rendekontrakt och i kontakt med motparten kom det till kommunens kännedom att arrenda-
torn för att kapitalsäkra sin verksamhet i hamnen valt att omstrukturera sin organisation.  Bo-
laget Båstads hamn AB fusionerades 2017-04-19 ihop med Båstadhotell och tennis AB varige-
nom Båstad hamn AB upphörde.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Överlåtelsen säkrar att kommunen har en motpart i avtalsförhållandet som omfattar Båstads 
hamn vilket är en grundläggande förutsättning för både upplåtare och arrendator i det 
gemensamma syftet att upprätthålla en hög kvalitet av hamnområdet som destination. 
 

Ekonomi 
Överlåtelsen genererar inte några ekonomiska konsekvenser för parterna utöver vad som 
redan överenskommits i gällande arrendekontrakt för Båstads hamn. 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadtennis och hotell AB, avdelningen för samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överlåtelse av arrendeavtal 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 125  Dnr KS 001344/2017 - 900 

Svar på remiss - Förslag till ny organisation  
av överförmyndarverksamheten 

 
Beskrivning av ärendet Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 

tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19  
§ 286, till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för 
yttrande. Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-03-26,  

med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens och  
Arbetsutskottets förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med 

mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
2. Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare  
i samverkan om att ingå i organisationen. 
3. Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna 
avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 

 
Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ib Nilsson (C): Bifall, med följande tillägg: De effektivitetsvinster som görs ska 

komma verksamheten tillgodo genom utbildning och utveckling. Bakgrunden 
till ställningstagandet är förankringarna inom psykiatrin och kriminalvården 
mot öppenvården. Detta ställer höga krav på gode män och förvaltare. 

 
 Håkan Mörnstad (BP) och Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag, 

avslag på tilläggsyrkandet.      
 
Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit Håkan Mörnstads m.fl. yrkande.      
 
       Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 2 av 2

 

 

     
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med 
mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i 
samverkan om att ingå i organisationen. 

3.  Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna 
avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180326\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-03-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001344/2017 – 900 
 
 

Svar på remiss - Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 
tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19 § 286, till kom-
munala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Rådens yttrande bifo-
gas denna tjänsteskrivelse. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 KHR yttrande, KPR yttrande. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (5) 

 
Datum: 2017-12-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001344/2017 - 900 

 
 

Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med mandat-
perioden 2018-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i samverkan om 
att ingå i organisationen 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna avtal om 
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
 
 
Sammanfattning 
Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva tillsyn 
över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem som av olika 
anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot myndigheter eller 
andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för kommunerna att organisera 
verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut om hur verksamheten organiseras får 
inte tas under mandatperioden.  Därför föreslår kommunledningskontoret att fullmäk-
tige innan nästa mandatperiod sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att 
ingå i gemensam överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemen-
sam nämnd bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
 

Bakgrund 
Kravet på att varje kommun ska ha en överförmyndarverksamhet innebär också att de 
myndighetsuppgifter som ligger under överförmyndarverksamheten, inte kan läggas 
under annan nämnd. Kommunen kan välja att organisera verksamheten så att en en-
sam överförmyndare, förtroendevald eller tjänsteman, ansvarar för verksamheten. 
Kommunen kan också välja egen eller gemensam nämnd med kansli. 
 
Överförmyndarverksamheten innefattar framförallt tillsyn av förordnade ställföreträ-
dares förvaltning.  Denna sker huvudsakligen genom granskning av ställföreträdares 
årsräkning. Överförmyndarverksamheten har också ansvar att rekrytera och utbilda 
ställföreträdare. Utöver detta har överförmyndarverksamheten bland annat tillsyn 
över legala ställförerträdares förvaltning av till exempel underårigas medel och tillsyn 
och rekrytering av gode män för ensamkommande barn. 
 
Verksamheten styrs huvudsakligen av föräldrabalken. Det är en gammal lagstiftning, 
vilken präglas av detaljreglering för att skydda den enskilde. Enskildas ekonomi och 
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rättsliga anspråk, är för många ett viktigt område och JO brukar vanligen ägna över-
förmyndarverksamheten stor uppmärksamhet. Kraven på hur verksamheten sköts har 
ökat över tid och detta har bidragit till en utveckling i kommunerna med fler anställda 
vid överförmyndarkanslierna och fler anställda med juridisk kompetens. 
 
I Båstads kommun har kommunfullmäktige inför innevarande mandatperiod förordnat 
en tjänsteman som överförmyndare. Till sin hjälp har han för närvarande två tjänste-
män, vilket innebär att den sammanlagda bemanningen är två heltidstjänster.  Över-
förmyndaren och hans kollegor hanterar 258 ärenden (år 2016). Andelen ärenden 
brukar vara runt en procent av befolkningen. Kostnaden för överförmyndarverksam-
heten är 919 000 kronor exklusive ställföreträdares arvode. Det innebär en snittkost-
nad om 3 565 kr/ärende exklusive ställföreträdararvode. Det innebär också en kostnad 
om 62,94 kronor per invånare. 
 
Alternativ till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
En översikt har gjorts av förvaltningen för att jämföra olika organisationsalternativ av 
överförmyndarverksamheten. Den tar hänsyn dels till uppskattade kostnader, dels de 
för och nackdelar som antas finnas med respektive organisationsform. Någon grundli-
gare undersökning har inte gjorts av dessa delar. 
 
Alternativ 1 (a+b).  
O alternativet eller förordnande av en förtroendevald 

Det första alternativet är att bibehålla organisationen som den är idag. Det innebär att 
en tjänsteman (a) eller förtrodevald (b) väljs för en mandatperiod. Denna person kan 
som idag få hjälp av ytterligare anställda.  
 
Kostnad: 919 000 kronor exklusive ställföreträdararvode. 
 
Fördelar:  

 Inget organisationsbeslut behöver tas innan nästa mandatperiod.  
 Huvudmän och ställföreträdare känner igen sig i verksamheten 
 Närhet till verksamheten, vad gäller fysisk tillgänglighet. Både för ställföreträ-

dare och vår verksamhet 
 Liten och smidig organisation 

 
Nackdelar: 

 Sårbar organisation, då verksamheten i mycket är beroende av en person, vil-
ken väljs på en mandatperiod 

 Närhet till verksamheten; med tanke på hot av tjänsteman mm. 
 
 
Alternativ 2 (a+b).  
Överförmyndarnämnd; egen eller i anslutning till kommunstyrelsen 

I många kommuner har man valt att välja en nämnd. Denna nämnds verksamhet bru-
kar inte präglas av partipolitik, utan uppdraget är snarast att betrakta som ett företro-
endeuppdrag likt nämndemannens med uppdrag att se till att den enskildes rätt beva-
kas. I det fall en nämnd instiftas, bör ett kansli bestående av tjänstemän fatta delege-
ringsbara beslut. De beslut som inte går att delegera utgör en mycket liten del av myn-
dighetsutövningen och avser framställning och yttranden till kommunfullmäktige, be-
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slut att entlediga eller skilja god man från uppdraget, häva avtal om sammanlevnad i 
oskiftat bo, förelägga om vite, avslagsbeslut eller då ärendet är tveksamt. I Båstads 
kommun fattades under 2016 inga sådana beslut. I vissa mindre kommuner utgör 
kommunstyrelsen, med särskild dagordning, överförmyndarnämnd (alt b).  
 
Kostnad: Kostnad för verksamheten uppskattas vara ungefär densamma som med o-
alternativet. Förvaltningen antar därför en kostanad om 919 000 kronor. Ökade kost-
nader för arvodering av nämnd med tre ordinarie och tre ersättare innebär 40 656 
kronor per år (räknat på elva sammanträden à fyra timmar). I det fall överförmyndar-
nämnd läggs gemensamt med kommunstyrelsen, bör arvodena inte innebära en nämn-
värd kostnadsökning. Den uppskattade kostanden är därmed 959 656 kronor exklusive 
ställföreträdararvode.  
Fördelar: 

 Obehagliga beslut fattas inte av enskild person, utan möjlighet finns att lyfta 
dessa i nämnd för kollegialt beslutsfattande. 

 Kommunmedborgare ges större möjlighet att förstå verksamheten, då nämnd 
kräver reglemente, delegationsordning, arvodespolicy mm 

 Förtroendemän får mer inflytande och kontroll över verksamheten 
 

Nackdelar: 
 Ökad kostnad i form av arvoden 
 (alt b) Att förlägga överförmyndarnämnd samtidigt med kommunstyrelse, in-

nebär att denna måste lära sig ytterligare ett ansvarsområde samt avsätta ytter-
ligare tid för sammanträden. Det innebär också att styrelsen måste fatta beslut i 
personärenden, vilket är ärende av främmande slag för kommunstyrelsen. 

 
 
Alternativ 3. Gemensam ÖF nämnd 

Möjlighet finns enligt föräldrabalken att instifta gemensam nämnd och att köpa kansli-
tjänst av annan kommun. Kontakter har tagits med grannkommunerna och Ängelholm 
har uppgett att de inte är intresserade av samarbete inom överförmyndarverksamhet. 
Däremot ställer sig den gemensamma nämnden för Halmstad, Hylte och Laholm initialt 
positiva till att låta Båstads kommun ingå i den gemensamma nämnden.  
 

Överförmyndare i Samverkan 
Halmstad, Hylte och Laholm har alla en ordinarie ledamot och en ersättare i den ge-
mensamma nämnden. Halmstad har ordförandeskap och är värdkommun för nämn-
dens organisation och kansli. Vice-ordförandeskapet är roterande. Avtal, reglemente, 
delegationsordning mm finns för den gemensamma nämnden och bifogas denna skri-
velse. 
 
Utöver den gemensamma nämnden finns ett ägarsamråd, vilket träffas 2 ggr per år. I 
detta sitter kommuncheferna och kommunstyrelsens ordförande från samtliga kom-
muner. Till ägarsamrådet är också en referensgrupp med en ekonom från varje kom-
mun kopplad. Denna hjälper till med budget mm. 
 
Kostnaden för verksamheten räknas ut varje år och fördelas sedan efter antalet kom-
muninvånare i respektive kommun. Ensamkommande barn undantas från principen 
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och kommun faktureras istället för dessa separat. Statsbidrag för barn placerade i 
kommunen, tillfaller respektive samverkanskommun. 
 
Allt som går att delegera till tjänsteman har delegerats. På överförmyndarnämndens 
kansli finns idag 8,5 anställda (år 2016), varav fem är jurister och en är ekonom. Dess 
internbudget 2017 är 2 573 050  kronor. I denna ingår inte kostnader för arvoden till 
ställföreträdare eller förtroendevalda, dessa kostnader regleras istället av samver-
kanskommunen. Kostnad per ärende är 1 572 kronor exklusive arvoden. Kostnad per 
invånare är 36,4 kronor. Enligt en preliminär uppskattning skulle antalet tjänster med 
Båstads 200-250 ärenden på det gemensamma kansliet behöva utökas med 0.75 -1 
heltidstjänst. 
 
Idag organiseras det gemensamma kansliets verksamhet, så att det går att boka besök i 
samtliga kommuner, en medarbetare är placerad i Laholm en dag i veckan.  
 
Den gemensamma nämndens kansli har de senaste åren satsat mycket på e-tjänster för 
att öka tillgänglighet och effektivisera arbetet. Detta har kraftigt minskat antalet bo-
kade besök. 
 
Kostnad: En schematisk uppskattning för kanslikostnad har av förvaltningen uppskat-
tats till 497 682 (mellanskillnad ärendekostand multiplicerat med antal ärenden). Arv-
dering till nämndens ledamöter sker enligt Båstads kommuns riktlinjer.  En sådan kos-
tar uppskattningsvis 13 552 kronor (räknat på elva sammanträden à fyra timmar). Den 
sammanlagda kostnaden för samverkansalternativet skulle därmed kunna bli 511 234 
kronor exklusive ställföreträdararvode. Viss administration för till exempel arvodering 
av förtroendevalda skulle fortsatt belasta kommunkansliet i Båstad. 
 
 
Fördelar: 

 Obehagliga beslut fattas inte av enskild person, utan möjlighet finns att lyfta 
dessa i nämnd för kollegialt beslutsfattande. 

 Kommunmedborgare ges större möjlighet att förstå verksamheten, då nämnd 
kräver reglemente, delegationsordning, arvodespolicy mm 

 Genom samverkan finns möjlighet att bekosta mer kvalificerade tjänster, samt 
att hålla dessa uppdaterade 

 Genom samverkan finns möjlighet till samordningseffekter 
 Genom samverkan med Överförmyndare i samverkan, finns möjlighet att ingå i 

aktiv verksamhetsutveckling framförallt avseende e-tjänster 
 Förtroendemän får mer inflytande och kontroll över verksamheten 

 
Nackdelar: 

 Kansliet placering förläggs till Halmstad, vilket kan medföra minskad tillgång 
för ställföreträdare och kommunens verksamheter 

 Eventuella inkörningsproblem vid övergång, bör planeras för inom ett år 
 
Förvaltningens slutsats 
Kraven på överförmyndarverksamhetens professionalitet ökar. Det är svårt för en en-
sam överförmyndare att uppfylla dessa krav. Samverkan ger tillgång till diversifierad 
personal och större möjligheter att hålla kansliet utbildat och uppdaterat. En större 
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personalpool gör också verksamheten mindre känslig för sjukdom eller annan från-
varo.  
 
Att ingå i överförmyndare i samverkan, framtår som mer kostnadseffektivt än dagens 
kansliverksamhet. 
 
Under 2016 fattades i Båstad inget av de beslut som inte går att delegera till förvalt-
ningen. I det fall överförmyndarnämnden delegerar övriga beslut, innebär det få myn-
dighetsbeslut för nämnden. Det gör att en egen överförmyndarnämnd i Båstad kanske 
inte är ekonomiskt motiverad.  
 
Den största nackdelen med att sluta avtal med Överförmyndare i samverkan, är att 
kansliet då förläggs till Halmstad. Det kan av ställföreträdare och de egna verksamhet-
erna uppfattas som väsentligt försämrad service. Dagens överförmyndarverksamhet 
upplevs av många som tillgänglig och smidig. Men överförmyndarkansliet i Halmstad 
genomför ett arbete med e-tjänster och kontaktcenter för att medge tillgänglighet 
platsoberoende dygnet runt, vilket möjligen kan väga upp delar av nackdelen med brist 
på fysisk närhet.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att möjligheten att kostnadseffektivt och rättsäkert 
förbättra verksamheten, väger tyngre än den fysiska tillgängligheten. Den föreslår där-
för att Båstads kommun sluter avtal med Överförmyndare i samverkan. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads, Hylte och Laholms kommun 
Delegationsordning, nämnden för överförmyndare i samverkan 
 
Samråd har skett med: 
Gunnar Danielsson 
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5. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget. 
En del siffror gås igenom: 

Antal ställföreträdare 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
12 
146 

Antal uppdrag 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Av dessa totalt 249 uppdrag finns 63 förmyndare registrerade, 43 förvaltare, 
132 god man och 11 särskilt förordnade vårdnadshavare. På klientsidan finns 
155 vuxna huvudmän och 64 underåriga: totalt 219 personer. En klient kan ha 
flera ställföreträdare och flera förordnande. Ex: Ett barn har två förmyndare. Båda 
förmyndare är då listade dubbelt med ett uppdrag. Ganska enkelt för tillfället att få 
god man i Båstads kommun. 

Vad kommer det att kosta? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och ställa sig bakom förslaget 
att överförmyndarverksamhetenfrån och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs 
i form av en gemensam nämnd. 

6. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 14 december godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet: Uppföljning 
Vård och omsorgs Sandra Sturk föredrar kring Lag om samordnad utskrivning från 
slutenvården samt nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Hon berättar hur det går i vår 
kommun och vi ligger glädjande nog bra till i arbetet med detta så här långt. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Christer delar ut en skrivelse som handlar om kommunala förenings bidrag och 
frågan om varför inte pensionärsföreningarna får bidrag - Se bilaga. Bra exempel 
från Malmö nämns där pensionärsföreningarna årligen erhåller 4 7 kr /medlem. 
Karin nämner från Östra Karup de framträdanden som gjordes förra året, totalt 
32 stycken: tyvärr i princip helt ofinansierat. 

-7 Rådet är överens om att ställa sig bakom skrivelsen. 

KPR bjuder in företrädare för partierna i kommunfullmäktige till politiker
utfrågning, onsdagen den 1 augusti kl. 13.30 i Sessionssalen. Rådet återkommer 
med frågor att debattera. Efter valet kan man ställa samma frågor på nytt till de 
som ska styra i kommunen 2019-2022. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 -18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Åsbo 

Lena Jönsson, RBU 

Kerstin Hörup, SRF 

Karl Lundgren, FUB 

Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 126  Dnr KS 000454/2017 - 900 

Svar på remiss/återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av 
överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 

brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 
över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, 
att dels remittera ärendet till pensionärsrådet och handikapprådet för yttrande, 
dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvaltningen att redovisa: 
 

 1) antalet ärenden som respektive gode män har, 
2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har, 
3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt 
4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet 
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny 
överförmyndarorganisation i Halland. 
 
Rådens yttrande finns med som beslutsunderlag.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-04-05,  

med tillhörande bilagor.  
 
Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 
 
 

Svar på återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns arbete 
 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro-
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru-
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi-
sorer för att kunna genomföra detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, att dels remittera ärendet till pensionärsrå-
det och handikapprådet för yttrande, dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvalt-
ningen att redovisa: 
1) antalet ärenden som respektive gode män har,  
2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har,  
3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt  
4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet  
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny överförmyndarorganisation i Hal-
land. 
 
Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse. 
 
Svar på återremissen avseende yrkandet, baserat på uppgifter 31 januari 2018: 

 
1. Antal ärende per respektive ställföreträdare: 

 Antal ställföreträdare     Antal uppdrag 
1                                     10 
5                                     7 
1                                     6 
3                                     5 
1                                     4 
3                                     3 
12                                   2 
146               1        
 

2. A) Av ovanstående ställföreträdare är 63 förmyndare, 43 förvaltare, 132 god man och 
11 särskilt förordnad vårdnadshavare.  
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B) Det finns 155 vuxna huvudmän och 64 underåriga, totalt 219 personer. En huvud-
man kan ha flera ställföreträdare och flera förordnande, t.ex. ett barn har två förmyn-
dare. Båda förmyndarna är då listade dubbelt med varsitt uppdrag.   
 

3. Ett genomförande av brukarrevision kan innebära ca 3 månader aktivt arbete med för-
beredelser, möten och intervjuer. Till detta kommer ca 1 månad för analysarbete och 
att skriva rapport.  
Kostnad för att genomföra en brukarrevision omfattar särskilt utbildade brukarreviso-
rer under revisionstiden samt personalkostnader som kan uppstå då ordinarie perso-
nal medverkar i revisionen och vikarier behöver sättas in, samt arvode till ställföreträ-
darna som medverkar. Kostnader för att ta fram särskilt material anpassat för över-
förmyndarverksamhet kan tillkomma då brukarrevision inte är anpassat för denna typ 
av verksamhet. 
 

4. Det har inte genomförts brukarrevision tidigare på överförmyndarverksamhet, vilket 
innebär att det inte finns referensobjekt att jämföra med avseende vilken påverkan en 
brukarrevision kan ha. En komplikation med en brukarrevision kan vara att tingsrätten 
fattar beslut om huvudmännens (brukarna) förordnande och tillsätter god 
man/förvaltare och att överförmyndaren är tillsynsmyndighet för dessa förordnanden. 
Det finns risk att en brukarrevision görs endast från ställföreträdarnas perspektiv och 
inte från huvudmännen själva. Detta dels då flera huvudmän är underåriga, dels för att 
flera huvudmän har anhöriga som ställföreträdare. Länsstyrelsen är överförmyndarens 
tillsynsmyndighet och tillsyn görs en gång om året. 
För att kunna avgöra om det går att genomföra en brukarrevision av överförmyndarens 
verksamhet krävs en fördjupad utredning. Det innebär att möjligheten att genomföra 
en brukarrevision innan beslut om eventull anslutning till överförmyndarorganisation i 
Halland inte är möjlig.  

 
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
KHR yttrande, KPR yttrande  
 
Samråd har skett med: 
Överförmyndarhandläggare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 
 
 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och 
gode mäns arbete 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro-
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru-
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi-
sorer för att kunna genomföra detta. 
 
Aktuellt 
I Båstads kommun pågår en utredning om överförmyndarens organisation inför kommande 
mandatperiod. Ett ärende om framtida organisation beräknas nå kommunfullmäktige under 
våren 2018.  
 
En brukarrevision är ett verktyg för att få brukarinflytande i verksamheten och kan vara en 
framtida insats när en ny organisation för överförmyndarens verksamhet är på plats. Att ge-
nomföra en brukarrevision i den befintliga organisationen ger inte brukarna något inflytande 
över en ny organisation, varför medborgarförslaget bör avslås i nuläget. 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kanslichef, överförmyndaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-02-08, kl. 10.00-11.25 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 

1 (3) 

Ordföranden öppnar mötet. Nya ersättaren Lena Rudolfsson presenterar sig kort. 
Stig utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Informationen från Vård och omsorg samt nämnden utgår idag. Rådet beslutar 
att godkänna dagordningen i övrigt. 

3. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun: Lägesrapport 
Näringslivsstrateg Helena Ivarsson föredrar ärendet och berättar vad som hänt 
efter kommunstyrelsens beslut den 6 december förra året. 
Ingå i den så kallade tillgänglighetsdatabasen - hur ska den presenteras? 
Arbetet pågår och kommunen samarbetar med Båstad Turism och Näringsliv, 
via Tillväxtrådet. Viktigt med dialog och samarbete, annars blir det som vid nya, 
bristfälliga järnvägsstationen: alla skyller på varandra. 

4. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget, som från början initierades 
genom ett medborgarförslag. Exempel från Göteborg: brukarna utbildas och gör 
revisionen. Men detta har ännu inte testats inom överförmynderiverksamheten. 
En brukarrevision går stick i stäv med en överförmyndarnämnd? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och avslå medborgarförslaget. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 - 18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
LenaJönsson,RBU 
Kerstin Hörup, SRF 
Karl Lundgren, FUB 
Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 

78



79



80



81



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 130  Dnr KS 000410/2018 - 901 

Förslag om inrättande av Kulturnämnd 
 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan 

om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag 
på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd vars 
ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 
kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens 
konstsamlingar, föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, 
kulturarvsfrågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. 
Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av 
kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den  
plattform som krävs för att den ska blomstra.  

 
Underlag till beslutet Förslag från demokratiberedningen, daterad 2018-04-17, med tillhörande 

bilaga.  
 
Demokratiberedningens 
förslag 1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden 
baserat på tidigare reglemente och den nationella kulturpolitikens mål. 

 
Yrkande Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till 

kommunfullmäktige: För att fatta beslut om kulturnämnd måste ärendet 
konsekvensbeskrivas och göras en ekonomisk beräkning. 

    
Propositionsordning  Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till kommunfullmäktige: 
 
 För att fatta beslut om kulturnämnd måste ärendet konsekvensbeskrivas och 

göras en ekonomisk beräkning. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Förslag om inrättande av kulturnämnd 

En aktiv kulturpolitik stärker demokratin 

2018-04-17 

Det har gått drygt två decennier sedan kulturnämnden avvecklades i Båstads kommun, och även 

drygt ett decennium sedan ansvaret för verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål 

flyttades från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Under åren har vi uppmärksammat 

att kommunstyrelsens ansvarsområde är väldigt omfattande med stora kommunaltekniska frågor 

såsom planläggning, infrastruktursatsningar och exploatering. Det är demokratiberedningens 

uppfattning att det saknas utrymme för kulturpolitiken att blomstra i nuvarande organisationsform. 

Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan om att ge kulturen en 

egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag på olika modeller, utan konkret såsom en 

egen nämnd. En kulturnämnd vars ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom 

kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens konstsamlingar, 

föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, kulturarvsfrågor, arkiv och användande 

av kommunens heraldiska vapen. Genom att skapa en facknämnd med egen budget för 

verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform som 

krävs för att den ska blomstra. 

I sammanhanget vill demokratiberedningen också lyfta frågan om fritidsfrågor. Dessa är givetvis 

viktiga för kommunen, men beredningen vill understryka att inte blanda kultur och fritid. 

Erfarenheten från vår egen kommun talar för att fritidsfrågorna får en allt för stor plats, vilket gör att 

kulturfrågorna återigen hamnar lägre på agendan. Lösningen för fritidsfrågor finns inte i en 

kombinerad nämnd, utan istället genom utskott i kommunstyrelsen eller genom egen nämnd. 

Såsom inspiration för kommunfullmäktige bifogar vi utdrag från tidigare kulturnämnds reglemente, 

som visar att det finns många ansvarsområden att hantera för att vitalisera kulturfrågorna. 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnd inrättas från och med 2019. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram reglemente för kulturnämnden baserat på 

tidigare reglemente och den .nationella kulturpol itikens mål. 

Båstad 2018-04-17 

Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande 

Göran Brauer (M) 
Vice ordförande Ledamot 

StenMo~ ~g(-1 
Ledamot Ledamot 
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REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN 

ANSVARSOMRÅDE 

1 § 
Kulturnämnden skall arbeta för förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål. Nämnden 
har därvid till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige 
ej föreskriver annat: 

1 ansvara för biblioteken och den kommunala kulturverksamheten i övrigt, innefattande såväl 
verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, 
2 med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverksamheten i 
kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade, 
3 genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver, 
4 inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och/eller fastställda normer fördela 
bidrag till föreningar och organisationer, 
5 söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet, 
6 i de fall kommunen ej äger lokal härför, förvalta bibliotek och andra lokaler för 
kulturverksamhet och besluta om upplåtelse av dessa, 
7 förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och 
konstverk, 
8 avge yttrande i plan- och byggnadsärenden, som remitteras till nämnden, 
9 avge yttrande i övriga ärenden, som remitteras till nämnden, 
10 även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och därvid, om 
nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter, 
11 verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 
av kulturhistorisk eller estetiskt värde, samt ta aktiv del i frågor som rör kulturminnesvården, 
12 stödja och aktivt delta i lokalhistorisk forskning, dokumentation och hembygdsvårdande 
verksamhet, 
13 ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, vara rådgivande 
vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med 
berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar 
samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar, 
14 inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer utdela 
kulturstipendier och -pris, 
15 fullföra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige 
överlämnas till nämnden, samt 
16 se till att värdehandlingar, donationer etc, som kulturnämnden omhänderhar för 
kommunens räkning förvaras på betryggande sätt. 
17 reformera nämndens regelbestånd. 
18 ansvara för personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 
19 verka för jämställdhet 
20 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde 
21 avge yttranden i naturvårdsärenden, som remitterats till kulturnämnden från naturvårds
nämnden 
22 följa utvecklingen inom kommunen i naturvårdshänseende genom arbete med invent
eringar och dokumentation av naturen och det äldre odlingslandskapet 
23 samarbeta med och informera organisationer och enskilda i frågor som berör naturvårds
området 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 1 av 2

 

 

KS § 132  Dnr KS 000382/2018 - 200 

Igångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet  
Haga Park i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vård- 

och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter 
och den totala produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr. Den 
totala hyreskostnaden för kommunen till Båstadhem blir 8 572 050 kr i 2020 
års prisnivå. Månadskostnad för lägenheterna blir ca 6 300 kr, vilket ger en 
total hyresintäkt till kommunen på 3 628 800 kr/år. För att kunna finansiera 
byggnationen begär Båstadhem kommunal borgen för tecknande av lån på 
166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad  

2018-04-26, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag 1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgsboendet 

Haga Park i Förslöv godkänns. 
2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s 
låneförpliktelser. 
3. Hyresavtal med Båstadhem ingås på föreslagna hyresnivåer och villkor för 
undertecknande av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 
4. Driftbudget för ökad hyreskostnad för Vård och omsorg ökas med  
3 623 000 kr från och med 2020. 

 
Jäv Hans Grönqvist (BP) och Ib Nilsson (C) anmäler jäv. Claes Sjögren (BP) 

tjänstgör för Hans Grönqvist. 
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson samt Båstadhems ekonomichef 

Lisbeth Nilsson och Båstadhems VD Magnus Ingvarsson föredrar ärendet. 
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i 20 minuter. 
 
Yrkande Bo Wendt (BP) med bifall från Thomas Andersson (L) och Thomas Nerd (S): 

Bifall till förvaltningens förslag, punkt 1 och 2. Ny punkt 3: Avtalsförslag 
upprättas efter principerna som diskuteras i kommunstyrelsen 2018-05-02. 

 
        Forts. på nästa sida.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-05-02 2 av 2

 

 

 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1.  Investering och start av byggnation av vård- och omsorgsboendet  
Haga Park i Förslöv godkänns. 

2.  Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s 
låneförpliktelser. 

3.  Avtalsförslag upprättas efter principerna som diskuteras i 
kommunstyrelsen 2018-05-02.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-26 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000382 / 2018-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

lgångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1. Investering och start av byggnation av vård- och omsorgs boendet Haga Park i Förslöv 
godkänns. 

2. Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s låneförpliktelser. 

3. Hyresavtal med Båstadhem ingås på föreslagna hyresnivåer och villkor för underteck
nande av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. 

4. Driftbudget för ökad hyreskostnad för Vård- och omsorg ökas med 3 623 000 kr från 
och med 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättnings beslut av vård- och omsorgs bo
endet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter och den totala produktionskost
naden är beräknad till 120 miljoner kr. Den totala hyreskostnaden för kommunen till Båstad
hem blir 8 572 050 kr i 2020 års prisnivå. 
Månadskostnad för lägenheterna blir ca 6300 kr vilket ger en total hyresintäkt till kommunen 
på 3 628 800 kr/år. 
För att kunna finansiera byggnationen begär Båstadhem kommunal borgen för tecknande av 
lån på 166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr. 

Bakgrund 
Båstads kommun har beslutat att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende namngivet till Haga 
Park i Förslöv. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-27 det ramprogram som skulle gälla som rikt
linjer till projekteringen av det nya boendet. 
Med ramprogrammet som underlag har Båstadhem fått i uppdrag att genomföra projektering 
och anbudsinfordran för byggnation av boendet. 
Boendet innehåller 48 st lägenheter som är fördelade på två plan med 12 st lägenheter i varje 
flygel, gemensamhetsutrymmen inom boendeenheterna, allmänna utrymmen avsedda för ge
mensamma aktiviteter och personalutrymmen. 

Båstadhem har i skrivelse daterat 2018-04-06 begärt om igångsättnings beslut av vård- och 
omsorgs boendet. 
Produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr med förutsättningar att köpeskillingen 
för tomten blir 1,5 miljoner kr, beslut erhålls från skatteverket om momsregistrering och att 
länsstyrelsen beviljar investeringsbidrag. 
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2 (2) 

Båstadhem har presenterat en total hyreskostnad på 8 572 050 kr beräknat i 2020 års pris
nivå. 
Hyreskostnaden fördelas på 4 943 250 kr/år för lokalerna (gemensamhets-, personalutrym
men mm) och 3 628 800 kr/år för lägenheterna. 
Bostadsytan för lägenheterna är i genomsnitt ca 33,75 m2 vilket ger en hyreskostnad på ca 
6300 kr/mån. Kommunen hyr lägenheterna av Båstadhem i ett blockförhyrningsavtal för 
3 628 800 kr /år. Kommunen beräknar att få motsvarande årlig hyresintäkt för lägenheterna. 

Hyreskostnaden för lokalerna är beräknade till 4 943 250 kr/år. Efter momsersättning reduce
ras kostnaden till 3 623 459 kr /år vilket blir den faktiska kostnaden för Kommunen. 

Båstadhem har framfört förutsättningar för tecknande av hyresavtalet med Kommunen: 
att hyresavtalet omfattar hela fastigheten. 
att hyrestiden är 25 år. 
hyreskostnaden år 2020 är 8 572 050 kr/år. 
att det finns en omförhandlingsklasul om kostnaderna för drift som är beräknad till 
310 kr/m2 och ränta 2,5% inkl borgensavgift enligt Båstadshems kalkyl ökar med mer 
än KPI under 2 år i följd. 
att hyresavtalet indexregleras med KPI dock ej sänkning. 

Båstadhem anhåller även om höjning av ramen för kommunal borgen till 725 miljoner kr för 
att kunna finansiera byggnationen av vård- och omsorgs boendet. Den totala borgenssumman 
för Båstadhem per den 2017-12-31 uppgick till 558,5 miljoner kr vilket innebär ytterligare 
kommunal borgen på för tecknande av lån på 166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr. 

Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning 
innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande 10 mnkr. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Kommunens hyresintäkt motsvarar Båstadhems hyreskostnad för lägenheterna under förut
sättning att det inte finns någon vakant lägenhet. 
Den faktiska kostnaden för Kommunen år 2020 blir 3 623 459 kr efter momsersättning sk lud
vikamomsen. 
Kommunen erhåller en intäkt på 300 000 kr för borgensavgiften till Båstadhem. 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård och Omsorg, Båstadhem, Teknik och Service, Ekonomienheten. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Bå=~~z/ 
Jan Bernhardsson L-z__. 

Tf Kommundirektör 
Teknik och servicechef 

Emma Pihl 
Vård- och Omsorgschef 

Elisabet Edner 

Ekonomichef 
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socialdemokraterna   

 
 
 
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Båstads kommun saknar miljöstrateg. Enligt Miljöaktuellts kommunrankning 

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) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180509\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-09. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000471/2018 – 900 
 
 

Behandling av ej besvarade motioner – maj 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Motion om heltid för alla anses besvarad. 
2. Motionstiden förlängs för motion om verksamhets- och kvalitetssystem. 
3. Motion om översyn av kommunens verksamhetslokaler anses besvarad. 
4. Motion om internhyressystem anses besvarad. 
5. Motion om linjemarkering av gång- och cykelvägar anses besvarad. 
6. Motion om gratis simundervisning på sommaren avskrivs från vidare behandling. 
7. Motion om tillskapande av aktivitetshus i Grevie avskrivs från vidare behandlings. 
8. Motion om detaljplaneläggning av området söder om Entré Båstad avskrivs från vidare 

behandling. 
9. Motionstiden förlängs för motion om ungdomsråd i Båstads kommun. 
10. Motionstiden förlängs för motion om trygg parkering vid stationsområdena. 

 
Aktuellt 
Enligt kommunallagen ska motioner äldre än ett år hanteras i kommunfullmäktige. I Båstads 
kommun sker det vanligtvis genom redovisning av ej avslutade motioner i maj och oktober. 
Efter redovisningen sker vanligtvis inget ytterligare än att motionstiden förlängs och bered-
ningen fortsätter. För att hantera motionerna 2018 har redovisningen istället blivit en behand-
ling. På så vis kan kommunfullmäktige ta ställning till motionerna. I behandlingen ges förslag, 
med motivering, för hur kommunfullmäktige kan hantera motionerna. 
 
Om kommunfullmäktige önskar hantera någon av motionerna på annat vis (exempelvis bifall) 
bör särskilt yrkande ställas om att motionstiden förlängs, så att beredningen kan fortsätta. Det 
är av vikt att kommunfullmäktige ej bifaller motioner utan att det finns konsekvensbeskrivning 
gällande ekonomi och verksamhet.  I annat fall finns risk att beslut ej kan verkställas. 
  
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärer. 
Verksamheter som berörs. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ej besvarade motioner. 
Motioner. 
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Datum: 2018-05-09.  
Handläggare: Olof Nilsson
Dnr: KS 000471/2018 – 900 

 

Ej besvarade motioner 
Nedan följer en genomgång av motioner som ej besvarats inom ett år, samt förslag till åtgärd 
med motivering. Primärt föreslås att motioner anses vara besvarade (att arbete pågår), att de 
avskrivs från vidare behandling eller att motionstiden förlängs. 

Motionernas förslag och motivering har tagits fram i samråd med handläggare inom området, 
och/eller baserat på beslut i ärenden som tangerar motionernas intention. Observera att det 
endast är förslag, och om kommunfullmäktige vill att ärendet ska beredas ytterligare bör man i 
sådana fall yrka om förlängd motionstid. 

1. Motion från (C) - Heltid för alla 

Förslag:  
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Motionen väcktes av Ebba Krumlinde (C) 2017-04-10 och syftar till att skapa förutsättningar för 
samtliga medarbetare, nuvarande och framtida, att arbeta heltid.  

Under beredningen av ärendet har det arbetats med att få igång projektet ”Heltid en rättighet - 
deltid en möjlighet” (dnr 000070/2018 -902). Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att 
det projektet ska genomföras med start hösten 2018. 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, och det underlag som finns till det ärendet anses 
motionen vara besvarad. I tjänsteskrivelsen till ärendet finns utförlig information om projektets 
genomförande – dess utmaningar och lösningar. I underlaget finns även en tidplan för 
genomförandet. 

2. Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. 

Förslag: 
Motionstiden förlängs. 

Motivering: 
Moderaterna motionerade 2017-02-27 om att kommunen ska revidera sitt verksamhets- och 
kvalitetssystem.  

Svar på motionen förväntas lämnas på kommunfullmäktige i juni 2018, varvid förslaget är att 
förlänga motionstiden.  
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3. Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler 

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Socialdemokraternas motionerade 2016-02-02 om att göra en utredning för att se över vilka 
konsekvenser det blir om Båstadhem äger samtliga fastigheter och hyr ut dessa till Båstads 
kommun. 

2016-04-27 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ett arbete skulle påbörjas med 
översyn av kommunens verksamhetslokaler (dnr 000593/2016 -200). Ärendet behandlades 
senast i kommunstyrelsen 2018-02-14 då det återremitterades för att inhämta ytterligare 
upplysningar. 

Frågeställningarna i Socialdemokraternas motion hanteras i beredningen av fastighetsärendet. 
Mot bakgrund av det, att det genomförs en utredning, kan motionen anses vara besvarad. 

4. Motion från (L) och (MP) – Internhyressystem  

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Liberalerna och Miljöpartiet motionerade 2016-06-21 om att kommunen tar fram ett 
internhyressystem, eller gör översyn av det befintliga, för att underlätta för verksamheterna 
som hyr.  

I likhet med motionen angående kommunens verksamhetslokaler ingår även hyressystemet i 
den stora översynen av kommunens verksamhetslokaler (dnr 000593/2016 -200). I underlaget 
som hitintills har presenterats framgår bland annat att Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
internhyresavtal med upplägg som skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning 
(tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16). Den formuleringen ligger i linje med motionens intention 
– att hyresgästen får en ökad kostnadsmedvetenhet och drivkraft att utnyttja lokalerna effektivt. 

Frågeställningarna i Liberalernas och Miljöpartiets motion hanteras i beredningen av 
fastighetsaärendet. Mot bakgrund av det, att det genomförs en utredning, kan motionen anses 
vara besvarad. 

5. Motion från (C) – Linjemarkering av gång- och cykelvägar 

Förslag: 
Motionen anses besvarad. 

Motivering: 
Centerpartiet motionerade 2017-04-24 om att förvaltningen ska tillse att gång- och cykelvägar 
förses med kantlinjer och markeringar. 
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Generellt arbetar kommunen med att rusta upp de delar av gång- och cykelnätverket som 
bedöms behöva nya vägmarkeringar. För att uppmärksammas om brister har det arbetats fram 
en applikation till telefoner och webb under 2017/2018. Dessa tjänster möjliggör för kommunen 
att fånga upp felanmälningar rörande exempelvis gång- och cykelvägar. 

Förutsättningen för att utföra arbetet är att kommunen är väghållare – i övriga fall är det upp till 
den som har ansvaret (trafikverket eller enskilda väghållare). Dialog sker med trafikverket, och 
enskilda väghållare, när behov uppstår för att skapa en mer säker och trygg miljö för gång- och 
cykeltrafikanter (i enlighet med Centerpartiets intention). 

Mot bakgrund av ovanstående kan motionen anses vara besvarad. 

6. Motion från (M) – Gratis simundervisning på sommaren för kommunens barn i åldern 6-12 år 

Förslag: 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Motivering: 
Moderaterna motionerade 2016-05-15 om att erbjuda barn mellan åldrarna 6-12 år gratis 
simundervisning, samt att kommunen bistår med transport till undervisningstillfällena. 

Motionen var planerad att hanteras på kommunfullmäktige i april 2017, men återremitterades 
för att besvara frågor om barns simkunnighet och ifall Vårlidens eller Riviera Strands bassänger 
kan användas för skolornas simundervisning. Förslaget från förvaltningen var att motionen 
avslås på grund av konsekvenser för verksamheten, ekonomin och praxis hos Sveriges 
kommuner: 

Eftersom vi idag har ett fungerande sätt som erbjuder skolans elever bad och simning enligt vad som 
står i läroplanen samt ett fungerande sätt som erbjuder ”kommunbarn” simskola i tillägg till att det är 

allmänt vedertaget att simskolekurser är avgiftsfinansierade, föreslår förvaltningen att motionen inte 
ska bifallas. Förvaltningen finner inte tillräckliga skäl att kommunen ska ta på sig ökade 
arbetsuppgifter och kostnader för något som redan fungerar. (Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10) 

Under 2018 erbjuds barn födda 2011/12 gratis simundervisning i kommunen. Detta på grund av 
att socialstyrelsen tilldelat kommunerna medel för finansiering av avgiftsfri simskola. Det 
innebär att motionen delvis är besvarad, även om den inte tar ställning till hela målgruppen 6-12 
år. 

Mot bakgrund av att det idag delvis genomförs gratis simundervisning och förvaltningens 
tidigare förslag föreslås att motionen avskrivs från vidare behandling.  
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7. Motion från (S) – Tillskapande av aktivitetshus i Grevie 

Förslag: 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Motivering: 
Socialdemokraterna motionerade 2017-05-02 om att kommunen, tillsammans med Båstadhem 
och kyrkan, hyr en lokal på Tvärstigen som vård och omsorg har använt. Detta för att använda 
lokalen som ett aktivitetshus. Lokalen på Tvärstigen i Grevie hyrdes av vård och omsorg fram till 
december 2016. Båstadhem har meddelat att lokalen ej längre är ledig, varvid motionen ej kan 
verkställas om den bifalles. 

Mot bakgrund av att motionen ej kan verkställas föreslås att den avskrivs från vidare 
behandling. 

8. Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om Entré Båstad för verksamheter 

Förslag: 
Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Motivering: 
Liberalerna motionerade 2017-03-06 om att kommunen snarast detaljplanelägger området 
söder om Entré Båstad för verksamheter. Detaljplaneläggningen av området hanteras i ärendet 
Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 i Båstads kommun (dnr 000668/2016 -315). Detaljplaneläggning 
av området finns med i kommunens prioriteringslista över områden som ska detaljplaneläggas. 

Mot bakgrund av att det finns ett pågående ärende, och att området finns med på 
prioriteringslistan, föreslås att motionen avskrivs från vidare behandling. 

9. Motion från (L) – Ungdomsråd i Båstads kommun 

Förslag 
Motionstiden förlängs. 

Motivering: 
Liberalerna motionerade 2017-04-17 om att kommunens ungdomsråd ska sättas igång. Ärendet 
behandlades i kommunfullmäktige 2018-01-24, där fullmäktige valde att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att komplettera med finansiering. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionstiden förlängs, så att ekonomiska 
konsekvenser framställs till kommunfullmäktige innan beslut. 

10. Motion från (C) – Trygg parkering vid de nya stationsområdena 

Förslag 
Motionstiden förlängs. 

Motivering: 
Centerpartiet motionerade 2017-02-13 om att kommunen ska utreda hur bilinbrott, 
skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid stationsområdena. Den 9 maj 2018 
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saknas underlag för att ta ställning till hur motionen bör hanteras, varvid förslag är att 
motionstiden förlängs, så att relevant underlag kan tas fram för beredningen av ärendet. Om 
underlag framställs innan kommunfullmäktige den 16 maj kan ärendet eventuellt kompletteras. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

MOTION 
2017 -03- 0 6 

onrK-5j;?DQS'ff 
.... "::h.Q t . T .--:-: ,1,-,-:~ /2., . 

VERKSAMHETSMARK I BÅSTADS TÄTORT 

Intresset för att utveckla företag och etablera företag i Båstad är stort. 

Kommunens verksamhetsmark som är ledig för försäljning är begränsade. Därför är behovet 

stort för mera verksamhetsmark i rimligt centrala lägen i Båstad. 

Kommunen äger mark som är avsedd för just verksamheter, bland annat söder om Entre 

Båstad - området där gamla järnvägsspåret gick strax intill tunnelmynningen. Dock är den 

inte planlagd för detta ändamål. 

Med denna motion vill vi 

Att kommunen snarast detaljplanlägger området söder om Entre Båstad för 

verksamheter. 

Båstad 6 mars 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommun st ;relsen 

Motion, Heltid för alla 2017 -04- 0 1 
onr .. ~~~X;~_JM/~~Lf.:.1 c-c 

Heltid för alla 

Enligt SKL kommer vi att behöva en halv miljon fler medarbetare inom välfärden i 
Sverige fram till 2023. Detta är naturligtvis ett behov som även kommer finnas i 
Båstads kommun. För att vara en attraktiv arbetsgivare gentemot dessa medarbetare 
anser vi i Centerpartiet i Båstad att kommunen ska ta krafttag kring heltidsfrågan. 

Enligt siffror från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ligger Båstads kommun i 
bottenskiktet när det gäller heltidsanställda medarbetare . I november 2016 låg denna 
siffra på 50,9 %. Något som kan jämföras med exempelvis Åstorp där samma siffra är 
78,2 %. (enligt siffror från SKL). Sedan avtalsrörelsen 2016 ska heltid vara normen i 
kommuner och det är även detta arbete vi i Centerpartiet vill att kommunen ska ta ett 
krafttag kring. 

Genom att införa heltid som grundanställning i Båstads kommun främjar vi inte bara 
attraktiviteten som arbetsgivare utan även jämställdheten. I dag är två tredjedelar av 
de ofrivilliga deltidarna kvinnor. För vi måste skilja mellan de som arbetar deltid av egen 
fri vilja och de som tvingas till att arbeta deltid fast de egentligen vill arbeta heltid. 

Vi i Centerpartiet föreslår att kommunen inför ett krav på att alla tjänster som 
utannonseras ska vara på heltid. Och i de fall där heltid inte är ett alternativ för 
medarbetaren erbjuds medarbetaren en 100% i grunden men med möjlighet till 
tjänstledighet. 

Vidare vill vi att samma sak ska erbjudas befintligt anställd personal alltså att samtliga 
anställda inom Båstad kommun ska erbjuds en 100% i grunden och för dem som inte 
ser det som ett alternativ får de tjänstledigt i ett år i taget. 

Genom detta arbete hoppas vi i Centerpartiet att Båstad kommun kan bli en ännu 
attraktivare arbetsgivare än vi redan är idag samt att vi kan säkra 
kompetensförsörjningen inom kommunen på lång sikt och även förhoppningsvis bli av 
med kostsamma ad hoca lösningar som timvikarier m.m. 

Detta är förslag från oss i Centerpartiet, skulle det vara så att HR-enheten skulle ha 
andra lösningar på hur vi kan säkra att heltid blir normen i kommunen är vi öppna för 
de förslagen. 

Centerpartiet i Båstad genom 

Ebba Krumlinde 

. 8)'11 ., 
'I 

~~ 

Centerpartiet 
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 Tjänsteskrivelse 
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS000449/2018 – 600 
 
 

Väckt motion – Inrätta familjecentral 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående inrättande av familjecentral från Ebba Krum-
linde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 
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 Tjänsteskrivelse 
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS000450/2018 –700 
 
 

Väckt motion – Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående gratis vaccinationer för personal inom vård 
och omsorg från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 
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1 (1) 

 
Datum: 2018-05-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS000451/2018 –600 
 
 

Väckt motion – Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående att införa en giftfri policy gällande för kom-
munens skolor från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 
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