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Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 20 juni 2018 kl 18:30-23:45 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, sekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef. 
Jan Bernhardsson, tf. kommundirektör. 
Elisabet Edner, ekonomichef. 

Mats Lundberg (L) och Inge Henriksson (BP), ersättare Claes Sundin (M) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-06-27 till och med 2018-07-18 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 
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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

112 112 112 114 114 

Ledamot Ti!!: ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt I [X] D D [X] D 
(M) Kerstin Gustafsson I D [X] D [X] D 
(BP) Eddie Grankvist I [X] D D [X] D 
(S) Ingela Stefansson I D [X] D D [X] 
ESB3 :liHH Gkt=ist:iH IttgetHeH D D D D D 
(C) Stefan Olsson I D [X] D D [X] 
(BP) Helena Stridh Närvarande§§ 107-114 I [X] D D [X] D 
(M) Christer de la Matte Närvarande §§ 107-114 I D [X] D [X] D 
(L) Thomas Andersson I D [X] D D D 
EBP3 fetHes f ekttsett Kerstin Johansson (BP) I [X] D D [X] D 
(S) Adem Qerimaj I D [X] D D [X] 
(SD) Carolin Gräbner Närvarande 107-112 I [X] D D D D 
f q l:hrn JohaB550B Johan Arnoldsson (C) I D [X] D D [X] 
(-)Jonas Persson Follin Närvarande§§ 107-112 I [X] D D D D 
(BP) Kjell Andersson I [X] D D [X] D 
(BP) Hans Grönqvist Claes Sjögren (BP) §§ 107-110 I [X] D D [X] D 
(MP) Katarina Toremalm Närvarande§§ 107-112 I D [X] D D D 
(M) Tony Ivarsson Närvarande§§ 107-115 I D [X] D [X] D 
(BP) Marie-Louise Nilsson I [X] D D [X] D 
(S) Göran Klang I D [X] D D [X] 
(SD) Inge Sanden I [X] D D [X] D 
(C) Sonia Larsson I D [X] D D [X] 
(L) Mats Lundberg I D [X] D D D 
(BP) Inge Henriksson I [X] D D [X] D 
DELSUMMA: 23 11 12 12 6 

1 (2) 

§ § § § 

114 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
[X] D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
[X] D D D 
D D D D 
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2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
vara 112 112 112 114 114 114 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(-)Claes Sundin ./ [X] D D [X] D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ [X] D D [X] D D D D D 
(S) Ingrid Zäther Närvarande§§ 107-113 ./ D 00 D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ [X] D D IBJ D D D D D 
E:SElj f E!HS:t:SH 2~rHelefSSBH D D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D 00 D IBJ D D D D D 
(C) Ib Nilsson ./ D 00 D D 00 D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ [X] D D IBJ D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ [X] D D [X] D D D D D 
fMt 2~rHH ElefseH Susanne Jung (M) ./ D 00 D IBJ D D D D D 
(MP) Mårten Sterner Närvarande§§ 107-112 ./ D 00 D D D D D D D 
E:SElj Ittgegefel NilsseH D D D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ D IX] D D D [Z] D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D 00 D D 00 D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D 00 D [X] D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D 00 D D 00 D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ [X] D D IBJ D D D D D 
TOTALSUMMA: 38 17 21 21 9 3 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 

KF § 107 Dnr KS 000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 108 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 109 
Delgivningar 

DnrKS000021/2018-900 

KF § 110 Dnr KS 000022/2018 - 900 
Informationsärende 

KF § 111 
Beslutslogg 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

KF § 112 Dnr KS 000489/2018 - 906 
Budget 2019 och plan 2020-2023 

KF § 113 Dnr KS 001100/2017 - 900 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 

KF § 114 Dnr KS 000770/2012 - 500 
Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

KF § 115 Dnr KS 000266/2018 - 200 
Försäljning av kommunal mark- del av Vistorp 7:111, Förslöv 

KF § 116 Dnr KS 000555/2018 - 903 
Avsägelse av uppdrag som förtroendevald i kommunrevisionen 

- Ingemar Jönsson (BP) 

KF § 117 Dnr KS 000621/2018 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i kommunrevisionen efter Ingemar Jönsson (BP) 

KF § 118 Dnr KS 001344/2017 - 900 
Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

KF § 119 Dnr KS 000589 /2018 - 900 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen - Göran Brauer (M) 

KF § 120 Dnr KS 000622/2018 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i demokratiberedningen efter Göran Brauer (M) 

KF § 121 Dnr KS 000603/2018 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen - Claes Wallin (SO) 

KF § 122 Dnr KS 000620/2018 - 900 
Förändring i dagordning på kommunfullmäktige 2018-06-20 

justerandes signaturer 

Mf~ ~~ 

Sida 

2 av20 

Utdrags bestvrkande 



0 

BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000019/2018 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

3 av20 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Mats Lundberg (L) och Inge Henriksson (BP) som justeringspersoner. 

2. Utse Claes Sundin (-)som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2018-06-26 klockan 15.00 på kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KF § 108 Dnr KS 000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Propositionsordning 

Beslut 

Sedan kallelsen tillställts ledamöterna har följande ärenden tillkommit: 

Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
Enkel fråga till kommunalrådet - Tillstånd för tiggeri 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen - Göran Brauer 
(M) 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen - Claes Wallin (SD) 

Ordförande ställer proposition på om ej kungjorda ärenden kan behandlas. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ärendena kan behandlas. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

- Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

- Enkel fråga till kommunalrådet - Tillstånd för tiggeri 

- Avsägelse av uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen - Göran Brauer 
(M) 

-Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen - Claes Wallin (SD). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 

KF § 109 Dnr KS 000021/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Budgetuppföljning tertial 1, 2018. 
- Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 1, 2018. 
- Verksamhetsberättelse tertial 1, 2018, för vård- och omsorgsnämnden 

Under ärendet yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S). 

Budgetuppföljning tertial 1, 2018. 
Översikt gällande ej verkställda beslut- kvartal 1, 2018. 
Verksamhetsberättelse tertial 1, 2018, för vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

5 av20 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 
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KF § 110 Dnr KS 000022/2018 - 900 

I nformationsä rende 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2018-06-20 förelåg följande anmälda 
informationsärenden: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Information om markanvisningstävling av Susanna Almqvist, mark- och 
exploateringsingenjör. 
- Information om dricksvattensituationen i kommunen av Jonas Håkansson, 
chef för dricksvatten på NSV A. 
- Muntlig och skriftlig information från kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP). 
- Muntlig och skriftlig information från kommunstyrelsens ordförande 
Helena Stridh (BP). 
- Muntlig information från kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren. 
- Muntlig information från demokratiberedningens ordförande Håkan 
Mörnstad. 

Information från kommunstyrelsens ordförande. 
Information från utbildningsnämndens ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 111 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

Sida 

7 av 20 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2018-06-08. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 8 juni 2018 godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budget 2019 och plan 2020-2023 

Sida 

8 av 20 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-
02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med 
plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för 
en revidering under hösten senast i samband med november månads 
kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska 
kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis 
vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att 
uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller 
boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella 
uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med 
budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver 
revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av ett 
budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats 
kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i 
samband med revideringen av budgeten under hösten. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela 
Stefansson (S), Stefan Olsson (C), Thomas Andersson (L), Ebba Krumlinde (C), 
Kerstin Gustafsson (M), Marianne Eriksson-Mjöberg (BP), Jonas Persson Follin 
(-) och Mats Lundberg (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 168. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-06-05. 
Förvaltningens budgetförslag. 
Bjärepartiets budgetförslag. 
Socialdemokraternas budgetförslag. 
Moderaternas budgetförslag. 
Liberalernas budgetförslag. 
Centerpartiets budgetförslag. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till moderaternas budgetförslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 
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KF § 112 Dnr KS 000489/2018 - 906 

Forts. Budget 2019 och plan 2020-2023 

Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens budgetförslag med tillägg att 
kostnader för moduler, ändrad huvudman för lokalvård och tillköp av 
kollektivtrafik budgeteras fullt ut och finansieras genom besparing på 
personalkostnader på kommunledningskontoret. 

Stefan Olsson (C): Bifall till centerpartiets budgetförslag. 

Bo Wendt (BP) och Jonas Persson Follin (-): Bifall till Bjärepartiets 
budgetförslag. 

Ebba Krumlinde (C): Nytt gemensamt budgetförslag presenteras från 
moderaterna, liberalerna, centerpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet. 
Bifall till partiernas gemensamma förslag [bilaga till protokollet]. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 21:20-22:00. 

Yrkande Bo Wendt (BP): Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 22:22-22 :25 .. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) bordläggningsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts. 

Omröstnings ordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bordlägga ärendet röstar JA. 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 17 Ja- och 21 Nej röster. Således har 
kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet enligt regel om 
minoritetsbordläggning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktige 2018-09-19. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Till Kommunfullmäktige 

Fem partier i samverkan lägger härmed fram ett gemensamt förslag till rambudget grundat på förvalt
ningens bedömningar. Vi gör det för att skapa en grund för förändringar och förbättringar. Bjärepartiet 
har inte lyckats under denna mandatperiod att skapa politisk majoritet eller få till ett fungerande samar
bete med förvaltningen. Viktiga frågor har dragits i långbänk, personal har saknat arbetsro och arbets
glädje. 

Vi behöver förändring för ett välkomnande Bjäre. Öppenhet, tillväxt, företagande och professionell styr
ning av kommunförvaltningen är vår gemensamma värdegrund. Genom detta förslag förstärks resurserna 
till skola, räddningstjänst, städning av förskolor och skolor, miljö, kollektivtrafik och trygghet. Västra 
Karups skola rustas upp och moderniseras. Vi vill ha förändring och är beredda att ta ansvar för Båstads 
kommun. 

Yrkande budget2019 och plan 2020-2023. 

Vi yrkar bifall till förvaltningens (ledningsgruppens) förslag till budget 2019 och plan 2020-2023, samt 
yrkar vi på följande tillägg och ändring av förslaget: 

• Tillägg till förslag till driftbudget för 2019, för att uppnå förvaltningens förslag utan be
sparing på aktuella konton; 

Tillköp av kollektivtrafik (linje 523): 144 tkr 
Moduler: 562 tkr 
Lokalvård i egen regi: 262 tkr. 
Säkerhetssamordnartjänst, förvaltningen prioritera denna tjänst i höstens budgetarbete. 

• Förslag till investeringsplan; 

Den skattefinansierade delen av investeringsplanen för 2019 får maximalt uppgå till 180 mkr. I 
detta belopp ska nedanstående investeringar i skolbyggnader ingå. Förvaltningen ska i höstens 
budgetarbete återkomma med förslag till investeringsplan att rymmas inom angivet max belopp. 

2019 2020 2021 
Ombyggnation Västra 20 000 tkr 24 000 tkr 
Karups skola F-6 
Reinvestering Sandlycke- 2 000 tkr 2 000 tkr 14 000 tkr 
skolan F-6; 
Ny F-6 skola Grevie; 2 000 tkr 50 000 tkr 23 000 tkr 

• Finansiering; 
Besparing personalkostnader på kommunledningskontoret: 1 700 tkr. 
Minskade kostnader för amortering och räntor 1100 tkr. 

• Eget kapital 
Eget kapital ökar från 15,8 mkr till 17,6 mkr. 

Båstad den 20 juni 2018 

~---------
erna Miljöpartiet 

~~ Jl l/)M/L; 
So~~e~okfaterna 
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10 av 20 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 (§ 
15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen 
har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till 
förtroendevalda. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss 
hos de politiska partierna under perioden 2017-04-03 - 2017-06-07. Därefter 
har beredningen gjort en sammanställning av remissvaren och sett över 
bestämmelserna en sista gång. Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 
beslutade beredningen att överlämna sitt förslag till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Eftersom processen har tagit längre tid än förväntat har tjänsteskrivelsen 
uppdaterats så att den baseras på 2018-års riksdagsarvode (tidigare 2017). 

Föredragande Demokratiberedningens ordförande Håkan Mörnstad (BP) föredrar ärendet. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Håkan Mörnstad (BP), Bo Wendt (BP), Thomas 
Andersson (L), Kjell Andersson (BP), Mats Lundberg (L), Johan Olsson 
Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 169. 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2018-01-23, § 1. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-06-05. 
Förslag till arvodesreglemente från demokratiberedningen. 
Förslag till arvodesreglemente från kommunstyrelsen/gruppledarna. 
Jämförelse mellan demokratiberedningens och kommunstyrelsens förslag. 
Missiv från demokratiberedningen. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag till arvodesreglemente. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens och 
kommunstyrelsens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Arvodesreglemente 2019-2022, enligt kommunstyrelsens förslag, antas. 

Reservation 

2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Ordförande Håkan Mörnstad (BP) reserverar sig till förmån för 
demokratiberedningens förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Q 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 11av20 

KF § 114 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att utreda lokalisering av en ny 
återvinningscentral (ÅVC). Kommunstyrelsen gav 2017-06-07 förvaltningen i 
uppdrag att utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet belysa 
Förslövsalternativen i förhållande till Svenstadalternativet. De föreslagna 
lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, Bokesliden/ 
Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr 
om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Lokaliseringsutredningen var underlag för beslut av kommunstyrelsen 2017-
12-06. Förvaltningen föreslog i utredningen en placering i Förslöv, öster om väg 
105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor intill tunnelmynningen. NSR har 
gjort en lokaliseringsutredning daterad 2017-01-18 och ansett att område 
kring Förslöv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC vilket också 
NSR:s styrelse har beslutat. 

Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M), Johan 
Arnoldsson (C), Kjell Andersson (BP), Ingela Stefansson (S) och Ebba 
Krumlinde (C). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 154. 
Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2018-
05-18. 
Bilaga - Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun. 
Kompletterande kartor till kommunfullmäktige. 

Johan Olsson Swanstein (M), Kjell Andersson (BP) och Bo Wendt (BP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S): Bifall till Svenstad-alternativet, med omförhandling. 

Johan Arnoldsson (C): Huvudyrkande att återremittera ärendet. 
Andrahandsyrkande bifall till Svenstad-alternativet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Johan Arnoldssons (C) återremissyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet ska behandlas idag. 
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Ingela Stefanssons (S) m.fl. förslag. Efter framställd proposition finner 
ordförande att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstning begärs. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Beslut 

2018-06-20 

KF § 114 Dnr KS 000770/2012 - 500 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) m.fl förslag röstar NEJ. 

12 av 20 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 9 Nejröster, samt 3 som avstod. Således 
har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om 
stationen. 

2. Beslut i kommunfullmäktige 2015-05-04, § 86, upphävs. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-18 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000770/2012-500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Lokalisering av ny återvinningscentral inom Båstads kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1 (3) 

1. Förslöv, väster om väg 105 intill tunnelmynningen förordas som huvudalternativ för 
lokalisering av ny återvinningscentral inom Båstads kommun. 

2. Beslut i kommunfullmäktige§ 86 2015-05-04 upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i uppdrag att utreda lokalisering av en ny återvinningscentral (ÅVC). 

Kommunstyrelsen gav 2017-06-07 förvaltningen i uppdrag att utifrån landskapsbild, logistik, 
ekonomi, miljö och hållbarhet belysa Förslövsalternativen i förhållande till Svenstadalternati
vet. 

De föreslagna lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, Bokesli
den/Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr om stat
ionen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. 

Lokaliseringsutredningen var underlag för beslut av kommunstyrelsen 2017-12-06. 
Förvaltningen föreslog i utredningen en placering i Förslöv, öster om väg 105 vid tidigare upp
lagsplats för tunnelmassor intill tunnelmynningen. 

NSR har gjort en lokaliseringsutredning daterad 2017-01-18 och ansett att område kring Förs
löv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC vilket också NSR's styrelse har beslu
tat. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att förvaltningen får i uppdrag att inleda en process, 
innehållande bl.a. ett tidigt samråd med Länsstyrelsen, för att studera samtliga alternativ för 
lokalisering av återvinningscentral i Förslövsområdet. 

Förvaltningen och politiken hade 2018-01-23 ett tidigt samråd med länsstyrelsen där före
slagna placeringar redovisades. Länsstyrelsen gav Båstads kommun rådet att fundera kring 
hur framtida planering av kommunens mark påverkas av var återvinningscentralen placeras. 

Då framtida markanvändning för bostäder enligt inriktningsdokument och en ny översiktpla
nering begränsas mer öster om väg 105 än väster om väg 105 i Förslöv så föreslår förvaltning
en att väster om väg 105 vid upplagsplatsen för tunnelmassorna är den lämpligaste placering
en. 
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Enligt ägardirektivet för NSR finansieras återvinningscentralerna genom en solidarisk modell 
baserat på antalet besökare i de olika kommunerna. Lokalisering i Förslövsområdet skulle be
kostas i den solidariska modellen enligt ägardirektivet för NSR. 

NSR har framställt att en ny ÅVC i Svenstad inte ryms inom den solidariska modellen med kon
sekvensen att kommunen själv får finansiera merkostnaden för en ny ÅVC vid en fortsatt pla
cering vid Svenstad. 
Driftkostnaden för nuvarande återvinningscentral i Svenstad är ca 5,6 miljoner. 

Bakgrund 

Efter kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att upphäva lokalisering av återvin
ningscentral i Svenstad så beslutade kommunfullmäktige att återremitterades ärendet 2 017-
05-17, §110, med motivering att invänta utredning av alternativa placeringar till Svenstad. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att utifrån landskaps bild, logistik, ekonomi, miljö och 
hållbarhet ge förvaltningen i uppdrag att belysa Förslövsalternativen i förhållande till Svensta
dalternativet avseende lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun. 

Förvaltningen föreslog kommunstyrelsen 2017-12-06 enligt lokaliseringsutredningen att Förs
löv, öster om väg 105 intill tunnelmynningen förordas som huvudalternativ för lokalisering av 
ny återvinningscentral inom Båstads kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att förvaltningen får i uppdrag att inleda en process, 
innehållande bl.a. ett tidigt samråd med Länsstyrelsen, för att studera samtliga alternativ för 
lokalisering av återvinningscentral i Förslövsområdet. 

Samrådet med Länsstyrelsen ägde rum 2018-01-23 där föreslagna placeringar presenterades. 
Länsstyrelsen påpekade att placeringen av en återvinningscentral kan begränsa kommunens 
framtida planering av bland annat bostäder. Skyddsavståndet ifrån en återvinningscentral är 
enligt riktlinjer ifrån Boverkets Allmänna råd 1995:5 bedömd att vara 200 m till bostäder, 500 
meter om återvinningscentralen även omfattar omlastning av hushållsavfall. Ingen av de före
slagna placeringarna kan användas för omlastning då avståndet till bostäder i samtliga fall är 
kortare än 500 meter. 

Enligt de politiskt antagna Inriktningsdokument för Förslöv samt ÖP 08 planeras bostäder 
öster om tunnelmynningen i Förslöv, så även i samrådshandling för Översiktsplan för Båstads 
kommun. En placering av återvinningscentralen mellan tunnelmynningen och väg 105 begrän
sar utbyggnad av bostäder. Vid samrådet med Länsstyrelsen 2018-01-23 påpekade närvarande 
politiker att marken norr om tunnelmynningen, benämnd som Tord Knutssons mark, också 
begränsas av en verksamhet med ett skyddsavstånd på 200 m. Tord Knutssons mark har inte 
pekats ut i något strategiskt dokument som lämplig för bebyggelse men Inriktningsdokument 
för Förslöv antyder framtida utbyggnadsriktningen mot fastigheten. 

Förvaltningen gav kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30 återkoppling från mötet med 
Länsstyrelsen. Förvaltningen fick i uppdrag att komplettera utredningen med kartmaterial för 
att visualisera utformningen av ÅVC'n väster om väg 105 och alternativet Bokesli
den/Killerödsvägen norr om Förslöv. 

Efter samrådet med Länsstyrelsen efter påverkan av framtida planering av så föreslås området 
väster om väg 105 som den mest lämpligaste placeringen 
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Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
En återvinningscentral i Förslövs-området ingår i NSR's solidariska modell och finansieras 
därmed helt av renhållningskollektivet. 

70~ . /~ ~ 
eknik och service 

an Bernhardsson, 
eknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
Teknik och service 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Karta på lokaliseringsalternativen. 

Samråd har skett med: 
NSR 
Samhälls byggnad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000266/2018 - 200 

Sida 

13 av 20 

Försäljning av kommunal mark- del av Vistorp 7:111, Förslöv 

Beskrivning av ärendet Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en 
verksamhetstomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads 
kommun har upprättat ett förslag till köpehandling för överlåtelsen som 
omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 7:111, till en köpeskilling om 
544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet under villkor att 
de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets 
§ 6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs 
på tillträdesdagen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Sonia Larsson (C), Claes Sundin (M), Ingela Stefansson 
(S), Göran Klang (S) och Johan Arnoldsson (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 149. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 2018-
03-06. 
Köpekontrakt för del av Vistorp 7:111 i Förslöv. 
Yttrande från myndighetsnämnden. 

Yrkanden Sonia Larsson (C): Tilläggsyrkande att vi [Centerpartiet]vill att man vid 
byggnationen, av miljöskäl, tar stor hänsyn till fjärrvärmeverkets placering i 
förhållande till samhället i övrigt. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
kommunstyrelsens förslag med tillägget från Sonia Larsson (C). Efter framställd 
proposition finner ordförande att kommunstyrelsens förslag utan tillägg har 
bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och 
Bjäre Biovärme AB. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

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

Dnr: KS 000266/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Köpekontrakt för del av Vistorp 7: 111, Förslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en verksamhets
tomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads kommun har upprättat ett för
slag till köpehandling för överlåtelsen som omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 
7:111, till en köpeskilling om 544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet un
der villkor att de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets§ 7 och tidsätts i avtalets§ 
6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs på tillträdesda
gen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning 

Bakgrund 
Bolaget Bjäre Biovärme AB har under tid undersökt möjligheterna att etablera sig i Förslöv för 
att bedriva sin verksamhet, att tillverka och distribuera fjärrvärme till kunder i närområdet. 
Teknik och service har därför föreslagit bolaget en tomt om 4000 kvadratmeter i Vistorps 
verksamhetsområde som lämpar sig väl för verksamheten och erbjuder närhet till bolagets 
kunder. Bjäre Biovärme AB har mottagit förslag till köpeavtal och undertecknat detsamma. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att en försäljning av aktuellt markområde till bolaget bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Produktionen av värme härrör från förnyelsebar källa och distri
butionen sker primärt till kunder i närområdet som ges möjligheten att välja en miljösmart 
uppvärmning. 

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

Ekonomi 
Försäljningen genererar en intäkt till kommunen om 544 000 kronor, vilket motsvarar ett 
värde om 136 kr /kvm tomtmark. Intäkten beräknas komma kommunen tillhanda kvartal 4 
2018. Bolaget erlägger anslutningsavgift för VA i anslutning till byggnation. 

\~t-# 
100306\fell talet lcan inte representeras I angivet format. \sa 



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre Biovärme AB och enheten för samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal, översiktskarta 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med berörda förvaltningar 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000555/2018 - 903 

Sida 

14 av 20 

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald i kommunrevisionen 
- Ingemar Jönsson (BP) 

Beskrivning av ärendet Ingemar Jönsson (BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ledamot i Kommunrevisionen. Anledningen till 
avsägelsen är att han annars ej är valbar till kommunfullmäktige i höst. 

Fyllnadsval ska förrättas efter avgående Ingemar Jönsson (BP). 

Underlag till beslutet Avsägelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000621/2018 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i kommunrevisionen efter Ingemar 
Jönsson (BP) 

Sida 

15 av 20 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i kommunrevisionen efter Ingemar 
Jönsson (BP) 

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

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Thorsten Hanstål (BP). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Thorsten Hanstål (BP) är vald som 
ny ledamot i kommunrevisionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ledamot i kommunrevisionen under perioden 

2018-06-20 till 2018-12-31: 

Thorsten Hanstål (BP) 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 16 av 20 

KF § 118 DnrKS001344/2017-900 

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 kostnadseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-05-02, § 125. 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-12-01. 
Protokollsutdrag angående central förhandling för överförmyndarenhet. 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
Yttrande för kommunala pensionärsrådet. 
Yttrande för kommunala handikapprådet. 
Svar på remiss angående förslag till ny organisation av kanslichef Catharina 
Elofson. 

Yrkanden lb Nilsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att den 
nya organisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens 
lokaler. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Efter framställd 
proposition finner ordförande att förslaget har bifallits. Därefter ställer 
ordförande proposition på Ib Nilssons (C) tilläggsyrkande. Efter framställd 
proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Överförmyndarverksamheten från och med mandatperioden 2019-2022 
bedrivs i form av gemensam nämnd. 

2. Framställa förfrågan till Överförmyndare i samverkan om att ingå i 
organisationen. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i 
gemensam överförmyndarnämnd. 

4. Den nya organisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i 
kommunens lokaler. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-01 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001344/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Förslag till beslut 

1 (5) 

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 
attingåiorgan~ationen 

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 



2 (5) 

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). 
0 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 organisations beslut 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
rings bara 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, avslags beslut 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 sammanträdena 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 
hel tidstjänst. 

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 sammanträdena 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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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 17 av 20 

KF § 119 Dnr KS 000589/2018 - 900 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen -
Göran Brauer (M) 

Beskrivning av ärendet Göran Brauer (M) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska 
uppdrag som ledamot i demokratiberedningen. 

Fyllnadsval ska förrättas efter avgående Göran Brauer (M). 

Underlag till beslutet Avsägelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ ~ ~ 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-20 

Dnr KS 000622/2018 - 903 

Sida 

18 av 20 

Fyllnadsval för ledamot i demokratiberedningen efter Göran 
Brauer {M) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i demokratiberedningen efter Göran 
Brauer (M) 

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

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Christer Linden (M). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Christer Linden (M) är vald som 
ny ledamot i demokratiberedningen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ledamot i demokratiberedningen under perioden 

2018-06-20 till 2018-12-31: 

Christer Linden (M) . 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-20 19 av 20 

KF § 121 Dnr KS 000603/2018 - 903 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen - Claes 
Wallin (SD) 

Beskrivning av ärendet Claes Wallin (SD) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt politiska 
uppdrag som ledamot i Kommunrevisionen. Anledningen till avsägelsen är att 
han annars ej är valbar till kommunfullmäktige i höst. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunrevisionen sammanträder en gång till innan valet, varvid förslaget är 
att avsägelsen träder i kraft dagen efter det sammanträdet ( 4 september). 

Fyllnadsval ska förrättas efter avgående Claes Wallin (SD) vid 
kommunfullmäktige i september 2018. 

Avsägelse. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Avsägelsen godkänns. 

2. Avsägelsen träder i kraft den 4 september 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 122 Dnr KS 000620/2018 - 900 

Förändring i dagordning på kommunfullmäktige 2018-06-20 

Beskrivning av ärendet Efter överläggning mellan presidiet och ledamöterna finner 
kommunfullmäktige, på grund av den sena timmen, att nedanstående ärenden 
utgår och tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-19. 

- Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om 
budgettillägg för 2018 
- Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 
- Svar på motion - Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 
- Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 
- Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård stöd i form 
av arbetsmarknadsinsatser 
- Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar 
- Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar 
- Svar på medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 
- Interpellationsdebatt - Angående kommunens roll i projekt om 
fossilbränslefria kommuner 
- Interpellationsdebatt - Avskedande av kommundirektör och kärnvärden 
- Väckt motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar 
- Väckt medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas 
välmående och vårt njutning! 
- Enkel fråga till kommunalrådet - Tillstånd för tiggeri 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

I-


