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Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista 

Olof Nilsson, sekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Johan Olsson Swanstein (M), 
ersättare Kerstin Gustafsson (M) 
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Från och med 2018-10-02 till och med 2018-10-23 
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Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 

KF § 123 Dnr KS 000019/2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 124 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 125 
Delgivningar 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

KF § 126 Dnr KS 000022/2018 - 900 
Informationsärende 

KF § 127 Dnr KS 000023/2018 - 900 
Beslutslogg 

KF § 128 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Utökad samrådstid för översiktsplanen 

KF § 129 Dnr KS 000489/2018 - 906 
Budget 2019 och plan 2020-2023 

KF § 130 Dnr KS 000742/2018 - 200 
Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen 

KF § 131 Dnr KS 000425/2018 - 906 
Begäran från vård- och omsorgsnämnden om budgettillägg för 2018 

KF § 132 Dnr KS 000554/2018 - 200 
Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt 
försäljning av kommunal mark 

KF § 133 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Förlängning av beslut avseende kompis- och syskonåkning (KF § 151, 2017) 

KF § 134 Dnr KS 000428/2016 - 460 
Förlängning av beslut avseende kompis- och syskonåkning (KF § 152, 2017) 

KF § 135 Dnr KS 001344/2017 - 900 
Reglemente och avtal för ny överförmyndarorganisation 

KF § 136 Dnr KS 000996/2017 - 902 
Svar på motion - Förmånscykel 

KF § 137 Dnr KS 000634/2017 - 500 
Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

KF § 138 Dnr KS 001166/2017 - 903 
Svar på motion - angående avgiftsfria resor för äldre 

Sida 

2 av36 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 139 Dnr KS 000290 /2017 - 900 
Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

KF § 140 Dnr KS 001043/2017 - 600 
Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård stöd i form av 
arbetsmarknadsinsatser 

KF § 141 Dnr KS 000747 /2017 - 600 
Svar på motion - Ökning av antalet SFI-timmar 

KF § 142 Dnr KS 000997 /2017 - 600 
Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 

KF § 143 Dnr KS 000883/2017 -100 
Svar på medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 

KF § 144 Dnr KS 000504/2018 - 100 
Interpellationsdebatt -Avskedande av kommundirektör och kärnvärden 

KF § 145 Dnr KS 000599/2018 - 900 
Fråga till kommunalrådet - Tillstånd för tiggeri 

KF § 146 Dnr KS 000655/2018 - 900 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande - Policy för arbetskläder, fordonspolicy samt 
försköning av rondeller 

KF § 147 Dnr KS 000835/2018 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i demokratiberedningen -
Håkan Mörnstad (BP) 

KF§148 DnrKS000834/2018-903 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen -
Håkan Philipsson (S) 

KF§149 DnrKS000656/2018-900 
Väckt motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

KF § 150 Dnr KS 000568/2018 - 200 

Sida 

3 av36 

Väckt medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas välmående och vårt 
njutning! 

KF § 151 Dnr KS 000893/2018 - 903 
Tack för den gångna mandatperioden 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 129 129 129 130 130 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ 00 D D [X] D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D 00 D [X] D 
(BP) Eddie Grankvist ./ 00 D D 00 D 
(S) Ingela Stefansson ./ D 00 D D 00 
ES93 ~di:H Elu=ist:itt lttgefflztft D D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ D 00 D D 00 
(BP) Helena Stridh Kerstin Johansson (BP) ./ 00 D D 00 D 
(M) Christer de la Motte Susanne }ung (M) ./ D 00 D 00 D 
(L) Thomas Andersson ./ D 00 D [X] D 
EBP3 fztffles Jefittsett Claes Sjögren (BP) ./ [X] D D 00 D 
(S) Adem Qerimaj ./ D 00 D D 00 
(SD) Carolin Gräbner ./ 00 D D D 00 
(C) Uno Johansson ./ D 00 D D 00 
E 3 Jettzts PefsseH FeHiH D D D D r==i 
(BP) Kjell Andersson ./ 00 D D 00 D 
(BP) Hans Grönqvist Närvarande§§ 126-151 ./ [X] D D 00 D 
(MP) Katarina Toremalm ./ D 00 D D D 
(M) Tony Ivarsson ./ D 00 D 00 D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ [X] D D [X] D 
(S) Göran Klang ./ D 00 D D 00 
f&B1 IH-ge s ztttaeft D D D D D 
(C) Sonia Larsson ./ D 00 D D 00 
(L) Mats Lundberg ./ D [X] D 00 D 
(BP) Inge Henriksson ./ 00 D D [X] D 
DELSUMMA: 23 9 12 13 7 

I (2) 

§ § § § 

130 

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 
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 
00 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 

1 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 129 129 129 130 130 130 

Ledamot Tie: ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(-) Claes Sund in ./ IX] D D IX] D D D D D 
EBP3 bars Fagerberg D D D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D 00 D D 00 D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ IX] D D IX] D D D D D 
E5B3 JeHat:aH AHt:l:ersseH D D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D 00 D [ZJ D D D D D 
(C) Ib Nilsson ./ D 00 D D 00 D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ IX] D D IX] D D c D D 
(BP) Roland Nelson ./ [ZJ D D IX] D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ D 00 D IX] D D D D D 
EMP3 Må:rt:eH 5t:erHef D D D D D D D D D 
E5B3 IHgegert:l: NBsseH D D D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ D 00 D IX D D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D [X] D c 00 D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D [fil D [ZJ D D D D D 
{S} ARR Mafgfet Kjellhefg Jessica Andersson (S) ./ D 00 D D 00 D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ [ZJ D D [ZJ D D D D D 
TOTALSUMMA: 38 14 20 22 11 1 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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KF § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

DnrKS000019/2018-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av36 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) som 
justeringspersoner. 

2. Utse Kerstin Gustafsson (M) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2018-10-01klockan15.00 på kommunkansliet 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2018-09-19 

DnrKS000020/2018-900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av36 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF § 125 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

Sida 

6 av 36 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 
- Delägarskap i fastighet Sunnan 10 

Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 
Delägarskap i fastighet Sunnan 10 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 

KF § 126 Dnr KS 000022/2018 - 900 

I nformationsärende 

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

- Muntlig och skriftlig information från vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Eddie Grankvist (BP) 

Sida 

7 av 36 

- Muntlig information från kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren. 
- Muntlig information från bildningschef Henrik Andersson om 
flyktingmottagande. 

Underlag till beslutet Information från vård- och omsorgsnämndens ordförande. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF § 127 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

Sida 

8av36 

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 2018-09-11. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 11september2018 godkänns. 

justerandes si naturer U tdra s bes rkande 
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Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 9 av 36 

KF § 128 Dnr KS 000652/2014 - 315 

Utökad sam rådstid för översiktsplanen 

Beskrivning av ärendet Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande 
konsekvensbeskrivning har varit ute på samråd sedan 2018-05-25. Det 
planerade samrådet skulle avslutas 2018-08-31, men eftersom synpunkter 
framförts att samrådstiden varit för kort och övergången till en digital 
planhandling försvårat granskningen lyftes frågan om förlängd samrådstid på 
KS au:s sammanträde 2018-08-21. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 186. 
Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2018-08-29. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

f1 

Samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning - förlängs till och med den 30 september 
2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-29 
Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 - 315, B 2015-000260 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Översiktsplan för Båstads kommun - förlängning av samrådstid 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Förlänga samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och 

tillhörande konsekvensbeskrivning till och med den 30 september 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande konsekvensbeskriv
ning har varit ute på samråd sedan 2018-05-25. Det planerade samrådet skulle avslutas 2018-
08-31, men eftersom synpunkter framförts att samrådstiden varit för kort och övergången till 
en digital planhandling försvårat granskningen lyftes frågan om förlängd samrådstid på KSau:s 
sammanträde 2018-08-21. (Se bilaga 1 för protokollsutdrag) 

Bakgrund 
Den 16 maj 2018 beslutade Kommunfullmäktige om samråd för Båstads kommuns översikts
plan med tillhörande konsekvensbeskrivning. Samrådet skulle avslutas 2018-08-31. 

Aktuellt 
Det har framkommit synpunkter om att allmänheten och andra remissinstanser tyckt att sam
rådstiden varit för kort och övergången till en digital planhandling försvårat granskningen. För 
att ge möjlighet till så många som möjligt att skicka in sina synpunkter på planen önskades en 
förlängd samrådstid. 

Frågan om förlängd samrådstid hanterades i ett första skede av KSau på sammanträdet den 21 
augusti 2018. (Se bilaga 1 för protokollsutdrag) 

För att underlätta och skapa fler möjligheter att ställa frågor om planen planeras ytterligare ett 
samrådsmöte utöver tidigare tillfällen som genomförts under samrådstiden. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutet innebär ökade möjligheter att skicka in synpunkter på planförslaget och därmed öka 
möjligheterna att påverka den fysiska planeringen av mark- och vattenområden i kommunen. 

Verksamhet 
Beslutet påverkar tidsplanen för projektet men det anses vara av större nytta för projektet att 
fler får tillfälle att yttra sig under processen. 

Ekonomi 
Kostnader för extra material och annonsering om den förlängda samrådstiden bekostas av 
Kommunstyrelsen. 

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



2 (2) 

Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Sellden och Carina Ericsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Utdrag ur sammanträdesprotokoll KSau 2018-08-21 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 
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KF § 129 DnrKS000489/2018-906 

Budget 2019 och plan 2020-2023 

Beskrivning av ärendet Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde 2018-06-20. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

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 polisiska 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 et 
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. 

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Marianne 
Eriksson Mjöberg (BP), Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C), Thomas 
Andersson (L) och Katarina Toremalm (MP). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 168. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-06-05. 
Förvaltningens budgetförslag. 
Budgetförslag från följande partier: Bjärepartiet, moderaterna, 
socialdemokraterna, centerpartiet och liberalerna 
Gemensamt budgetförslag från moderaterna, socialdemokraterna, 
centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet. 

Bo Wendt (BP) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall till Bjärepartiets 
budgetförslag. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C), 
Thomas Andersson (L) och Katarina Toremalm (MP): Bifall till partiernas 
gemensamma budgetförslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KF § 129 Dnr KS 000489/2018 - 906 

Forts. Budget 2019 och plan 2020-2023 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bjärepartiets budgetförslag och partiernas 
gemensamma budgetförslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
partiernas gemensamma budgetförslag har bifallits. 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets budgetförslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla det gemensamma budgetförslaget röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 14 Ja- och 20 Nejröster. Således har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla partiernas gemensamma budgetförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta det gemensamma budgetförslaget (förvaltningens förslag med tillägg) 
från moderaterna, socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och 
miljöpartiet. 

2. Den kommunalaskattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

3. Resultatet för 2019 budgeteras till 17,6 mkr. Resultaten för 2020 och 2021 
planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

4. Medel för löneökningar 14, 7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 268 490 tkr för 2019 och 
286 795 tkr för 2020samt193 930 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2019-2021 görs i budgeten 
avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den 
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 39 procent. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2019 med totalt 150 mkr. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

KF § 129 Dnr KS 000489 /2018 - 906 

Forts. Budget 2019 och plan 2020-2023 

Kommunfullmäktige beslutar: 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta 
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr. 

usterandes 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 budget 2019 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. 

e 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 tlrr 
skolan F-6; 
Ny F-6 skola Grevie; 2 000 tkr SO 000 tkr 23 000 tkr 

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

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

Båstad den 20 juni 2018 

~-
Miljöpartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2018-06-05 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000489/2018-906 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Ekonomienheten, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag förändringar till budget 2019 
Bjärepartiets förslag till budget 2019 

Förvaltningens förslag till Budget 2019 och plan 2020-2021 

Bakgrund 

1 (3) 

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. Förvalt
ningen 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 kommun
fullmäktige. 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 boen
dedygn 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. 

Aktuellt 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den befolkningsför
ändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 109 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2019 för resterande 3 månaders löneökningar 2018 och 9 månaders 
löneökningar för 2019 uppgår till sammanlagt till 14, 7 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 
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SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2019 uppgår till 
2,3 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2019 uppgår till 15,8 mkr. Detta 
motsvarar för 2019 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår enligt förslaget till 213 996 tkr för 2019 och 230 490 tkr för 2020 samt 168 
240 tkr för 2021. 

Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 88 490 tkr för 2019 och 55 905 tkr för 2020 samt 25 690 tkr för 2021. 

För exploateringsverksamheten beräknas under 2019 nettoinkomster om sammantaget 35 
040 tkr uppstå. För 2020 nettoinkomster om 9 300 tkr och för 2021 nettoinkomster om 5 900 
tkr. 

Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2019 uppgå till ca 31 procent. 

Nivå på nyupplåningen för 2019 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
150 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 18 mkr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2. Resultatet för 2019 budgeteras till 15,8 mkr. 
Resultaten för 2020 och 2021 planeras uppgå till -9,2 mkr respektive -12,3 mkr. 

3. Medel för löneökningar 14, 7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra
struktur uppgår till 302 486 tkr för 2019 och 286 795 tkr för 2020 samt 193 930 tkr för 2021. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investerings behoven 2019-2021 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2019 till ca 31 procent. 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2019 med totalt 
150mkr. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019. 
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7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom en ram 
om 20 mkr. 

Båstad 2018-06-05 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

DnrKS000742/2018-200 

Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesl iden/Ki I lerödsvägen 

Sida 

13 av 36 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att 
kommunens nya återvinningscentral ska placeras på 
Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen saknar stöd i 
kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera 
och omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där 
planarbetets förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Ingela Stefansson (S). 

Notering Miljöpartiet, Katarina Toremalm, deltar ej i beslutet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 185. 
Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2018-08-08, med 
tillhörande bilaga. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S) : Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingela 
Stefanssons (S) avslagsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande 
att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs. 

Omröstningsordning: Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 11 Nej röster, samt 1 som avstod. Således 
har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservation 

2018-09-19 

KF § 130 Dnr KS 000742/2018 - 200 

Forts. Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

14 av 36 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering 
av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s 
beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet 
med berörda myndigheter och sakägare. 

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 

3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 

Centerpartiet, socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-08 

Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: 000742/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: KF 

Beslut om att upprätta planprogram för ny återvinningscentral på 
Bokesliden/Killerödsvägen 

Förslag till beslut 
KF beslutar: 

1 (1) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering av ny åter
vinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s beslut den 20 juni 2018 
(KF § 114/2018) och att samråda om programmet med berörda myndigheter och sakä
gare. 

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
3. Planarbetet ska ges planprioritet 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen 
saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och 
omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets förut
sättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya åter
vinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. En skiss över 
hur området kan disponeras har redovisats. Den tänkta verksamhetens omgivningspåverkan 
är så pass omfattande att markens lämplighet för ändamålet ska prövas i detaljplan. Placering
en saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera 
och omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets 
förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare. 

Konsekvenser av beslut 
Konsekvenser för samhälle, verksamhet, ekonomi, miljö etc. kommer utredas under planpro
cessen. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanträdesprotokoll KF § 114/2018 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Kartor och dispositionsskiss över Bokesliden/Killerödsvägen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000425/2018 - 906 

Sida 

15 av 36 

Begäran från vård- och omsorgsnämnden om budgettillägg för 
2018 

Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för 
helåret 2018 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP) 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 166. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-04-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Begäran avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Dnr: KS 000425/2018-906, VN 000049/2018-906 

Budgettillägg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 4,15 mkr 
för innevarande år. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 
avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande 
grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budget
förstärkning för 2018 om 4,15 mkr. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Ekonomiavdelningen 

Samråd har skett med: 
Ekonomichef 

1 (1) 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 16 av 36 

KF § 132 DnrKS000554/2018-200 

Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Beskrivning av ärendet Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och 
bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när 
det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft 
den I januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommunerna ska 
således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och 
dels riktlinjer för exploateringsavtal. Att kommunerna är skyldiga att anta 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en 
förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvisning eller 
ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta 
riktlinjer kommer således inte att bli ogiltiga. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 190. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist. 
Förslag till riktlinjer. 
Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal. 
Markpolicy för Båstads kommun. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, 
markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal 
mark godkänns, med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning 
av kommunal mark ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser. 

2. Tidigare beslutade dokument: Avgifter för framtagande av 
exploateringsavtal - Dnr: KS 000805/2008-210 - Markpolicy samt Regler för 
markanvisning- Dnr: KS 001429/2012-200 - ersätts av upprättat förslag till 
riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark. 

3. Liberalernas motion i detta ärende - Dnr: KS 000510/2018-200 - kan 
därmed anses vara bifallen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-06-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000554/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom
munal mark. 
Teknik och service föreslår att tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av ex
ploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429 /12-200 
ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har den 24juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (änd
rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings- avtal 
och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft den I januari 2015, med vissa över
gångs bestämmelser. 

Kommunerna ska således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar 
och dels riktlinjer för exploateringsavtal. 

Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploaterings
avtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvis
ning eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta rikt
linjer kommer således inte att bli ogiltiga. 

Teknik och service har tagit fram ett förslag till riktlinjer som bland annat innehåller 
principer för marktilldelning, kostnads-, och ansvarsfördelning vid exploatering samt 
information om den kommunala tomtkön. Förslaget till riktlinjer omfattar också regler 
kring prissättning av kommunal mark. 

Riktlinjerna ska tillgänggöras för exploatörer och byggherrar på kommunens hemsida i 
syfte att klargöra vilka förutsättningar som gäller vid exploatering i Båstads kommun. 

Bakgrund 

Båstads kommun har inte upprättat några riktlinjer i enlighet med SFS 2014:899. Kommunen 
är inte förhindrad att ingå avtal om marktilldelning eller exploatering men uppfyller inte heller 
lagstiftarens vilja att kommuner ska sträva efter en större transparens kring principer och vill
kor i relationen med exploatörer och byggherrar. 

180608\fel! talet l<an inte representeras i angivet format.\s 
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De så kallade exploatörsparagraferna återfinns i PBL kapitel 6. Genom PBL kapitel 6, §§39-42 
lagstadgas vad kommunen får och inte får avtala om med bindande verkan och hur kommunen 
genom sina riktlinjer ska informera exploatörerna hur man tillämpar lagrummet. 

Det finns två dokument, framtagna av kommunen sedan tidigare, som reglerar vissa delar av 
det som förväntas återfinnas i de kommunala riktlinjerna för markanvisnings- och exploate
ringsavtal. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal, Dnr: 805/08-210, är det 
ena och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429 /12-200 det andra. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att anta upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark ger kommunen en tydlig inriktning att 
rätta sig efter i kontakt med exploatörer och byggherrar. Kommunen återtar, genom ett i hu
vudsak öppet markanvisningsförfarande, rådigheten över planering och urval vilket sannolikt 
kommer att ökar kvaliteten på kommande projekt på kommunal mark 

Verksamhet 
I riktlinjerna framgår det hur Båstad som kommun hanterar marktilldelningar och 
exploateringsprojekt, vem som ansvarar för vad och var beslutsmandatet ligger vilket 
underlättar för verksamheten och skapar en förutsägbarhet som uppskattas av kommunens 
avtalsparter. 

Ekonomi 
Upprättat förslag till riktlinjer tydliggör vem som har det ekonomiska ansvaret i exploate
ringsprojekten, principer som redan är inarbetade och inte medför några ekonomiska konse
kvenser för kommunen. 
Att sälja kommunal mark till marknadsmässiga priser kan däremot få en positiv effekt på 
kommunens ekonomiska resultat. Ett exploateringsområde kommer således kunna genera ett 
överskott. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 

Carina Ericsson, samhällsbyggnad och Fredrik Jönsson NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till riktlinjer 
2. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal 
3. Markpolicy för Båstads kommun 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

Kommunala riktlinjer för 

markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 

exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Bakgrund och syfte 

Riksdagen har den 24juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och 
om en ny lag om kommunala markanvisningar som har stor betydelse för kommun
erna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt 
i kraft den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. 

De nya reglerna innebär i de här delarna i huvudsak: Definition av begreppen 
exploateringsavtal och markanvisning. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att göra markanvisningar. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att ingå exploateringsavtal som rör genomförandet av detaljplaner. 

Syftet med att ha kommunala riktlinjer är att skapa en förutsägbarhet för exploatören i 
samröre med kommunen. 

Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggnings
rutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark
prissättning. 

Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

Riktlinjerna är inte bindande och avsteg från dem ger inga juridiska påföljder. 

1 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

1. Riktlinjer för markanvisningsförfarande 

• Syftet och målsättningen med ett markanvisningsförfarande är att knyta till sig 
en exploatör som avser bebygga anvisat område i enlighet med de villkor som 
kommunen ställer. 

• Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service ansvarar för 
markanvisnings-processen. 

• Exploatör som vill försäkra sig om att få direktinformation om kommande 
markanvisningar anmäler detta till verksamhetsområdet för Teknik och service. 
Inbjudan till beslutade markanvisningsförfaranden tillgängliggörs alltid på 
kommunens webbsida. 

• Anvisning av kommunal mark föregås antingen av ett anbudsförfarande, ett 
tävlingsförfarande, eller en direktanvisning. I de fall anvisningen inte sker genom 
anbudsförfarande, anvisas tomten till ett pris som motsvarar det uppskattade 
marknadsvärdet. 

• Den öppna markanvisningsprocessen föregås av att kommunstyrelsen beslutar 
om lämpligt förfarande och godkänner en upprättad inbjudan till exploatörer och 
byggherrar. 

• Direktanvisning får förekomma då exploatören förbinder sig att uppföra en 
boendeform som kan anses speciellt efterfrågad eller unik till sitt koncept. I 
övrigt ska förfrågningar om direktanvisning nekas med hänvisning till att 
området kommer att förmedlas genom öppen markanvisning, alternativt att 
föreslaget koncept inte är aktuellt för området. 

• Verksamhetsområdet för Teknik och service bereder inkomna förslag om 
direktanvisning till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. 

• Mark för verksamheter erbjuds den som vill uppföra byggnader och bedriva 
verksamhet som planmässigt passar den specifika tomten. I det fall flera 
verksamhetsutövare lämnar intresse för en och samma tomt gör kommunen ett 
urval baserat på vilken verksamhet som tillför kommunen störst värde. 
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2. Riktlinjer för markanvisningsavtal 

• Markanvisningsavtalet innehåller de villkor som kommunen ställer för att 
överlåta sin mark till exploatör /byggherre. 

Vanligen omfattar villkoren; 
prissättning, tillträde, parternas åtaganden och eventuella ekonomiska 
sanktioner och villkor om återgång. Avtalet kan även innehålla villkor om 
prissättning/hyressättning mot marknaden, storlek på bostäder, option på 
bostäder för kommunens räkning och fördelning mellan upplåtelseformer. 

• Markanvisningsavtalet får inte överlåtas på annan part utan kommunens 
skriftliga godkännande. 

• Markanvisningsavtalet kan tecknas innan detaljplan för området antagits men 
företrädesvis ska en lagakraftvunnen detaljplan finnas för det område som ska 
överlåtas. 

• Innan kommunen ingår avtal med exploatör om marktilldelning, ska valet av 
avtalspart godkännas av kommunstyrelsen. 

3. Riktlinjer för exploateringsavtal 

3.1 Övergripande riktlinjer för exploateringsavtal 

• Kommunens verksamhetsområde för Teknik och service handlägger ärenden 
avseende exploatering genom verksamhetsområdets exploateringsingenjör. 

• Exploateringsingenjören bevakar genomförandefrågorna i planprocessen, 
upprättar exploateringsavtal och säkerställer genomförandet efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

• Den som avser exploatera ett markområde i kommunen står för samtliga 
kostnader som uppkommer, såsom kostnader för; framtagande av detaljplan med 
tillhörande utredningar, projektering och utbyggnad, anslutning till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet, nödvändiga åtgärder på befintlig infrastruktur 
anknytning till planområdet och kommunens administrativa kostnader. 
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• Huvudmannaskapet i detaljplanen styr vilken part som ansvarar för att 
iordningställa allmän plats inom planområdet 

• Utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster debiteras 
exploatören i enlighet med gällande taxa för vatten och avloppstjänster. 

• I de fall detaljplanen medför nytta i form av byggrätt, för både kommun och 
exploatör, ska exploateringskostnaderna fördelas mellan parterna med 
utgångspunkt i värdet och fördelningen av byggrätten. 

• Exploatören kan åläggas att bära genomförandekostnader från tidigare 
planläggning om planerna är kopplade till varandra genom en etappvis 
utbyggnad. 

• Exploateringsavtal ska ha tecknats och godkänts av kommunstyreslen innan en 
detaljplan antas. 

• Exploateringsavtalet får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 

3.2 Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med 

kommunalt huvudmannaskap 

• I det fall kommunen är huvudman för allmän plats ska en preliminär 
exploateringskalkyl tas fram i detaljplanens samrådsskede. Kalkylen ska 
innehålla både anläggningskostnad och driftskostnad för allmän plats, 
kommunens administrativa kostnader samt kostnad för nödvändiga åtgärder på 
befintlig infrastruktur i anknytning till planområdet. Kalkylen ska presenteras 
den eller de exploatörer som har kostnadsansvar för genomförandet. 

När detaljplanen ställts ut för granskning ska den preliminära kalkylen 
uppdateras till en slutlig version. 

I samband med att en slutlig exploateringskalkyl tas fram, ska även en tidsplan 
presenteras för genomförande/ iordningställande av allmän plats. 

Både tid- och kostnadsuppskattningar ska återges i upprättat exploateringsavtal. 

• Om kommunen iordningställer allmän plats ska genomförande ske med ambition 
att leverera enligt den tidsplan som tagits fram och de kostnader som definierats 
i exploateringsavtalet. 
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• Om kommunen iordningställer allmän plats ska exploatören ges insyn 
projekteringen. 

3.3 Specifika riktlinjer för genomförande av detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap 

• I det fall exploatören är huvudman för allmän plats, och ansvarar för-, finansierar 
iordningsställandet, så ska det ske i enlighet med kommunens krav på standard. 
Kommunens standard preciseras den tekniska bilaga som biläggs 
exploateringsavtalet. 

• Exploatör kan ansvara för utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 
avloppstjänster inom exploateringsområdet. För att garantera att exploatören 
bygger ut enligt huvudmannens standard, ska NSVA involveras vid projektering 
och genomförande. NSVA ska godkänna de slutliga bygghandlingarna innan 
utbyggnad påbörjas. NSVA ska utföra, -eller godkänna utförd besiktning av 
anläggningarna, och kan ålägga exploatören att vidta åtgärder om anläggningarna 
avviker från avtalad standard. 

• Villkor avseende utbyggnad av anläggningar för allmänna vatten- och 
avloppstjänster ska finnas i upprättat exploateringsavtal. 

• Anläggningarna ska efter godkänd besiktning överlåtas till kommunen i det fall 
planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för allmänna vatten
och avloppstjänster. 

• I det fall kommunens verksamhetsområde inte omfattar ansvar för dagvatten ska 
ansvaret för nödvändiga dagvattenlösningar inom området säkras genom 
tillskapande av gemensamhetsanläggning. 

• För exploatörens åtaganden avseende iordningställande av allmän plats/ 
anläggningar för allmänna vatten- och avloppstjänster och utbyggnad av 
gemensamma anläggningar inom kvartersmark ska säkerhet ställas i form av 
bankgaranti eller motsvarande, som kommunen godkänner. 

• I det fall en befintlig vägförening, eller annan samfällighet, verkar inom 
exploateringsområdet och den allmänna platsen enligt detaljplanen ska tillföras 
dennes ansvarsområde, ska denne involveras i projekteringen. 
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• Exploateringsavtalet ska säkerställa exploatörens genomförande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark. 

• Exploateringsavtalet kan innehålla villkor om ekonomiska sanktioner eller villkor 
om kommunalt genomförande på exploatörens bekostnad som kan aktiveras i det 
fall exploatören underlåter att genomföra vad som avtalats. 

4. Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark 

• Försäljning av kommunal mark ska ske till marknadsmässiga priser. Med 
marknadsmässigt pris avses en prisnivå som objektet sannolikt genererat vid en 
försäljning på den öppna marknaden. 

• Att priset är marknadsmässigt kan om nödvändigt säkerställas genom att en 
oberoende värdering utförs av auktoriserad fastighetsvärderare. 

• Försäljning av småhustomter ska ske efter de regler som anges i kommunens 
"Regler för tomtförsäljning", reviderad av kommunfullmäktige den 26 oktober 
2016, § 198 Dnr: 1139/16-200. (bilaga 1) 

• För den som söker information om vad man som tomtköpare bör känna till, finns 
material på kommunens webb. 
http://bastad.se/wp-content/uploads /2017 /01 /K%C3%B6pa-villatomt.pdf 

• Försäljning av verksamhetstomter sker till pris fastlagt av kommunfullmäktige. 

• Intressenter som önskar förvärva verksamhetsmark vänder sig till 
verksamhetsområdet för Teknik och service som bereder etableringen i samråd 
med näringslivsstrateg och verksamhetsområdet för samhällsbyggnad. 
Försäljning av verksamhetsmark ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 17 av 36 

KF § 133 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Förlängning av beslut avseende kompis- och syskonåkning (KF § 
151, 2017) 

Beskrivning av ärendet Den 1december2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 
kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola 
inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av 
Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med 
inriktning att kunna lösa problematiken så att samåkning skulle kunna bli 
aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena 
kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa 
kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

2017 /2018. Den 13 oktober 2017 överldagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 §första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten. 

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Susanne Jung (M), Bo Wendt 
(BP), Uno Johansson (C) och Thomas Andersson (L). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 195. 
Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh, daterad 2018-07-09. 
Tillkommande analys av körda mil per fordon. 
Båstad förstudierapport, v.1.3. 
Motion - skolbusstrafik. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52. 

Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Uno 
Johansson (C) och Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fortsätter på nästa sida. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 2018-09-19 18 av 36 

Beslut 

KF § 133 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Forts. Förlängning av beslut avseende kompis- och 
syskonåkning (KF § 151, 2017) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 

2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn 
och de eventuella förändringar av 
skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-07-09 
Handläggare: Yasra Delpisheh 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 001558/2015 - 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 

Kompisåkning/Syskonåkning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1 (2) 

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 
om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 
Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 
förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 
syskonåkning. 

Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 

Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 
fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen åtenernitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 
problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 
slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 
20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 

Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 
laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 

Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 
skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 
om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 
Rapporten var ämnad att fastställa om skolslgutsverksarnhetens ekonomi är försvarbar samt hur 
förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 



2 (2) 

Den 18 juni 2018 meddelade F örvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 
avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 
mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 

I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 
kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kartunanätten. 

Information om skolskjutsorganisationen 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 
kommunen på grnnd av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 
kommunen. Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 
elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende. 
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grnnd för att få rätt till skolskjuts. 
Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 

För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 
tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 

Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 
syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 
ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 
tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 
domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 
domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 
genomlysning som gj01is av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 
bör därför samordnas med kommande översyn. 

Y asra Delpisheh 
Skolexpe1i/Utredare 
Barn & skola 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatu m KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 19 av 36 

KF § 134 Dnr KS 000428/2016 - 460 

Förlängning av beslut avseende kompis- och syskonåkning (KF § 
152, 2017) 

Beskrivning av ärendet Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende 
kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende 
detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola 
inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av 
Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av HenrikWagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med 
inriktning att kunna lösa. problematiken så att samåkning skulle kunna bli 
aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena 
kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa 
kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. 
Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2017 /2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till 
Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 
Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i 
två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, 
kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 
8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 §samma lag. I samband med att Båstads 
kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, 
Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 195. 
Tjänsteskrivelse från skolexpert Yasra Delpisheh, daterad 2018-07-09. 
Tillkommande analys av körda mil per fordon. 
Båstad förstudierapport, v.1.3. 
Motion - skolbusstrafik. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att 
prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten. 

2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn 
och de eventuella förändringar av 
skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2018-07-09 

Handläggare: Yasra Delpisheh 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 001558/2015 - 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 

Kompisåkning/Syskonåkning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1 (2) 

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 
om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 
KammaITätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 
förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 
syskonåkning. 

Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 

Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänstesktivelser avseende samma 
fråga. En fötfattad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen åtelTemitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 
problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 
slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 
20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 

Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 
laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. 

Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 
skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 
om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 
Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 
förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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Den 18 juni 2018 meddelade F örvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 
avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 §första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 
mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 

I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 
kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten. 

Information om skolskjutsorganisationen 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgnmden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 
kommunen på grund av bussarnas storlek. Dätför behövs de mindre bussarna till stora delar av 
kommunen. Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 
elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende. 
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 
Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 

För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terrninskort som kommunen 
tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 

Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 
syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 
ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 
tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 
domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 
domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 
genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 
bör därför samordnas med kommande översyn. 

Y asra Delpisheh 
Skolexpert/Utredare 
Barn & skola 
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Dnr KS 001344/2017 - 900 

Reglemente och avtal för ny överförmyndarorganisation 

Sida 

20 av 36 

Beskrivning av ärendet Båstads kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att 
överförmyndarverksamheten från och med mandatperioden 2019-2022 
bedrivs i form av gemensam nämnd. Samtidigt bestlutades att lämna 
framställan till Överförmyndare i samverkan att ingå i deras organisation och 
att organisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens 
lokaler. Förvaltningen gavs i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i 
gemensam nämnd. Avtal har nu förhandlats fram och reglemente tagits fram 
tillsammans med övriga kommuner i Överförmyndare i samverkan. Övriga 
samverkanskommuner - Halmstad, Hylte och Laholm - har också på 
ägarsamråd och nämndsammanträde godkänt samverkansavtal samt 
reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 205. 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-08-28. 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan 
godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-28 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001344/2017-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Reglemente och avtal för ny överförmyndarorganisation 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslaget reglemente för nämnden för Överförmyndare 
i samverkan. 

Bakgrund 
Båstads kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att överförmyndarverksamheten från och 
med mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. Samtidigt bestlutades 
att lämna framställan till Överförmyndare i samverkan att ingå i deras organisation och att or
ganisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens lokaler. Förvaltningen 
gavs i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i gemensam nämnd. 

Avtal har nu förhandlats fram och reglemente tagits fram tillsammans med övriga kommuner i 
Överförmyndare i samverkan. Övriga samverkanskommuner Halmstads-, Hylte- och Laholms 
kommuner har också på ägarsamråd och nämndsammanträde godkänt samverkansavtal samt 
reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Aktuellt 
Det avtal som förhandlats fram tillsammans med övriga samverkanskommuner har säkerställt 
att bokade besök kan ske i kommunens lokaler en gång per vecka, se§ 7 Administration. Loka
len ska upplåtas kostnadsritt till nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Av avtalet§ 12 Kostnadsfördelning, framgår också att nämnden fattat beslut om delvis ny 
finansiering. I tjänsteskrivelse inför fullmäktiges beslut i juni var verksamheten för ensam
kommande barn egenfinansierad och övrig verksamhet an.slagsfinansierad. Nu har beslutats 
att all verksamhet ska vara anslagsfinansierad. Kostnad per invånare är efter beslutet 45,03 
kronor per invånare jämfört med tidigare kostnad om 36,4 kronor per ärende. Kostanden per 
invånare 2016 var i Båstad 62,94 kronor. I den nya kostnaden ingår alltså numera även kost
nad för ensamkommande barn. 

Avtalet,§ 4 Nämndens sammansättning, anger också att en ledamot och en ersättare ska väljas 
från varje kommun. Viceordförandekapen är ambulerande. Under nästa mandatperiod kom
mer Båstads kommun enligt uppgift inneha andre vice ordförande. 

Även reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan har tagits fram. Detta ska an
tas av Båstads kommunfullmäktige. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom det ökade antalet anställda i verksamheten, ges bättre möjligheter till specialisering. 
Detta bör innebära minskad risk för rättsförluster för huvudmän, vilka har förordnad eller 
legal ställföreträdare. 

Verksamhet 
Verksamheten kommer förläggas huvudsakligen till Halmstads kommun, vilken är värdkom
mun. Genom avtalet har Båstads kommun försäkrat sig om att överförmyndarnämnden ger 
möjlighet till bokade besök i kommunens lokaler en gång per vecka. 

Ekonomi 
Ny beräknad besparing är 266 289 kronor per år jämfört med nuvarande organisation. 

Barnkonsekvensanalys 
Förvaltninges bedömning är att samverkansnämndens specialinriktade kompetens på 
förmyndarfrågor, kommer att gynna de barn vilka är föremål för ärende hos 
överförmyndarverksamhet. 

Beslutet ska expedieras till: 
Nämnden för Överförmyndare i samverkan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, Halmstads, Hylte och Laholms 
kommuner. 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkan, daterat 2018-08-28 
Preliminär budget 2019 avseende samverkan 



e Ö verförmyndare ee i samverkan 
Ha lmstad I Hylte I Laholm 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Båstads, 
Halmstads, Hylte och Laholms kommuner 

Antaget av kommunfullmäktige i Båstad 2018-xx-xx, § xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Halmstad 2018-xx-xx, § xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Hylte 2018-xx-xx, § xx 
Antaget av kommunfullmäktige i Laholm 2018-xx-xx, § xx 

Båstads-, Halmstads, Hylte och Laholms kommuner har i avtal kommit överens om att från 
och med I januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta 
görs i enlighet med 3 kap. 9 §kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i 
gällande speciallagar inom området. 

Nämnden kallas "Nämnden för Överförmyndare i samverkan. 

Halmstads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal 
för den gemensamma nämnden. 

§1 Uppgifter 

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska och 
övergripande frågor samt sådana beslut som ej kan delegeras till tjänsteman. 

§ 2 Ekonomisk förvaltning 

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 
den för nämndens fastställda budget. 

§3 Mandatperiod 

Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från och med 
den I januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

•• Halmstad 

Överförmyndare 

r z:--

~qHYLTE 

Box 153, 301 OS Halmstad 
Besölcsadress: Rådhuset 

035-13 73 01 
overformyndaren@halmstad.se 
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§ 4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Sammanträdesplanerna ska lämnas över till kommunstyrelsen senast den 1 december med 
undantag för mandatperiodens förstå år då sammanträdesplanerna skall inlämnas senast den 
15 januari. 

§5 Val av ledamöter och ersättare 

Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Samverkanskommunerna utser 
vardera en ledamot och en ersättare. 
Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara 
andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande. 
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum 
mellan Båstads-, Hylte och Laholms kommuners företrädare i nämnden. Andre vice 
ordförande är vice ordförande nästkommande mandatperiod. 

§ 6 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

För beslutsförhet krävs att ordföranden eller förste vice ordföranden, alternativt andre vice 
ordföranden, samt ytterligare en ledamot samtidigt är närvarande. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om 
ersättarna inte välts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda 
ordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 
sedan ärendet har handlagts. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

§ 7 Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

§8 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas va1je ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara på sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten gör det. 

§ 9 Justering och anslag av protokoll 

Protokolletjusteras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska anslås på vaije samverkande kommuns anslagstavla. 

§ 10 Reservation 

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra 
detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av 
protokollet. 

§ 11 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

§ 12 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 13 Delegation av beslutanderätt 

Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enigt 
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma 
nämnden i särskild delegationsordning. 

§ 14 Revision 

Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Frågan 
om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande 
kommunerna. 

Det är enbait fullmäktige i den kommun som valt personen ifråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 
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§ 15 Talerätt med mera 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att träffa överenskommelser 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000996/2017 - 902 

Svar på motion - Förmånscykel 

Sida 

21av36 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till 
anställda. Insamling av information från andra kommuner och regioner som 
infört förmånscykel har gjorts. Av underlaget framkommer ett högt intresse 
från anställda som tackat ja till erbjudandet. I slutet av 2017 beslutade 
regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cykel, 
moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och 
hanteras av Naturvårdsverket. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M), Bo 
Wendt (BP), Hans Grönkvist (BP) och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05, § 196. 
Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-07-02. 
Motion om förmånscykel. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till motionen. 

Bo Wendt (BP) och Hans Grönkvist (BP): Avslag till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo Wendt 
(BP) m.fl . avslagsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2018-07-02 
Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000996/2017 - 902 

Svar på motion - Förmånscykel 

Förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till anställda. In
samling av information från andra kommuner och regioner som infört förmånscykel har gjorts. 
Av underlaget framkommer ett högt intresse från anställda som tackat ja till erbjudandet. I 
slutet av 2017 beslutade regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av el
drivna cykel, moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och hanteras 
av Naturvårdsverket. 

Bakgrund 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införandet av förmånscykel. Fullmäktiges pre
sidium har beslutat att skicka motionen till förvaltningen för beredning 2017-10-11. Center
partiet framför i sin motion att införande av förmånscykel gynnar såväl folkhälsan men även 
att det anses vara i linje för ett aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila bränslen. 
Centerpartiet föreslår en löneväxlingsmodell där cykeln hyrs och betalas av under tre år ge
nom ett bruttolöneavdrag. Efter tre år är det valfritt att köpa cykeln till då gällande marknads
pris eller att lämna tillbaka den. 

Aktuellt 
Insamling av information har bland annat gjorts av kommunens HR-avdelning som fått inform
ation från andra kommuner som infört förmånscykel. Flera kommuner har framfört ett stort 
intresse bland de anställda och har även lämnat en del synpunkter och förbättringsförslag. Ett 
antal anställda i kommunen har också efterfrågat om införande av förmånscykel. 

Sedan 2017-12-18 finns förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av 
eldrivna cyklar, mopeder och motorcyklar. Det innebär att från och med 1 februari kan alla 
privatpersoner ansöka om bidrag till högst 25 % av inköpskostnaden, dock högst 10 000 kr, för 
inköp av nya eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar. Förordningen tillå
ter retroaktivt bidrag av köp efter den 20 september 2017. Naturvårdsverket hanterar ansö
kan och beslutar om bidraget. De kommer även att följa upp om satsningen lett till ändrade och 
mer hållbara resvanor. För att söka bidraget krävs att man står för inköpskostnaden och inne
bär att man äger sin cykel redan vid inköpet. 

Jönköpings kommun inne på tredje året med förmånscyklar och har precis haft en ny omgång 
av erbjudande av förmånscyklar. De kan se ett nedåtgående intresse för nya avtal. Det är för 
tidigt att avgöra om intresset sjunkit genom Naturvårdsverkets bidrag som påverkat eller om 
behovet är mättat genom tidigare ingångna avtal om förmåns cykel. Enligt upp giftslämnaren 
från Jönköpings kommun medför de flesta ingångna avtal fördelaktigare garantier och ett tryg
gare köp för den anställde. 

180323\fel! talet Jean inte representeras i angivet format.\s 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Elcykel bidrar till minskat beroende av fossila bränslen och gynnar folkhälsan. 
Genom ett bifall till motionen kan anställda få möjlighet att införskaffa en elcykel. Det finns ett 
positivt intresse bland anställda att få utökad möjlighet att införskaffa en elcykel. Vidare är 
beslut om införande av förmånscykel i rätt riktning mot kommunens miljömål om att vara en 
av de 10 bästa miljökommunerna. 
Det som talar emot ett bifall är att staten redan idag har gett privatpersoner att söka bidrag hos 
Naturvårdsverket vid inköp av ny elcykel med 25 %. Subventionen är till viss del tidsbegrän
sad. 

Verksamhet 
Kommunens HR-avdelning har redan erfarenheter kring bruttolöneavdrag i och med införan
det av miljöbil och synfels- och fertilitetsbehandlingar. 
Ett bifall av motionen ger ett positivt signalvärde att ha tillgång till denna förmån till arbetsta
garna. Verksamheten behöver ge information till de anställda om vilka som kan omfattas men 
också att tydliggöra avtalet och dess innebörd. Det kommer att krävas ett visst förberedelsear
bete och uppstart med upphandling. Förutom detta behöver man även ha en organisation i 
förvaltningen om vem som ska ansvara och hantera införandet. Viss administrativt arbete och 
hanteringskostnad tillkommer men arbetsgivare har ofta kompenserat det genom att lägga till 
viss administrationskostnad gentemot den som utnyttjat förmånen. Vissa avtal kan innebära 
att kommunen står som både arbetsgivare och cykel uthyrare gentemot de anställda. 

Det som talar emot införandet av förmånscykel är att Båstads kommun är en förhållandevis 
liten kommun och det är osäkert hur många anställda som berörs och som är intresserad av 
införandet av förmånscykel. Det tillkommer ändå viss hantering av införandet i både tid och 
hantering av löneavdrag. Troligen kommer intresset sjunka efter varje omgång som erbjudan
det aktualiseras. Incitamentet för införandet av förmånscyklar kan ha urholkats trots allmänt 
positivt värde på att ha tillgång till elcykel på sin fritid. 

Ekonomi 
Ett avtal om bruttolöneavdrag avser oftast en tidsperiod om tre år och har sin utgångspunkt att 
den anställde dels är anställd under hela perioden men också att det inte finns någon längre 
tids frånvaro som tjänstledighet. Rent ekonomiskt ger ett bruttolöneavdrag inga stora ekono
miska fördelar i kronor men däremot blir kostnaden fördelad under en längre period som en 
avbetalning. Om avtalet behöver sägas upp i förtid riskerar Båstads kommun att ta över kost
naden för elcykeln för den återstående perioden vilket medför att projektet har svårt att bli 
kostnadsneutral och den ekonomiska fördelen med bruttolön för den anställde försvinner. 

Taina Virmalainen, utredare 

Beslutet ska expedieras till: 
Centerpartiet, Kommunkontorets kansli, HR-avdelning och ekonomiavdelning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om förmånscykel från Centerpartiet genom Uno Johansson och Gösta Gebauer 

Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef 
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Motio 

Förmånscykel 

I , I 
: I . 

ås ta 

Flera kommuner och regioner runt om i Sverige, däribland Region Halland 
och Region Jönköping, erbjuder sina anställa möjlighet till förmånscykel. 

Genom ett bruttolöneavdrag betalas cykeln av på tre år. 

I Halland har intresset varit relativt stort bland de anställda där 1 340 cyklar 
tagits ut på ca 7 000 anställda. Erbjudandet omfattar olika typer av cyklar 
och som är kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Dessutom sköter det företag 
som vunnit upphandlingen all administration vilket ger minimalt med 
merarbete för arbetsgivaren. 

Nyttan med förslaget ser vi är stor, då det gynnar folkhälsa och ligger väl i 
linje med Båstad kommuns inriktning på aktivt miljöarbete och minskat 
beroende av fossila bränslen. 

Införandet av förmånscykel är dessutom en förmån som skulle öka 
attraktiviteten för Båstad kommun som arbetsgivare. 

Centerpartiet föreslår därför fullmäldige besluta att införa möjligheten till 
förmånscykel för anställda i Båstad kommun. 

Båstad 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000634/2017 - 500 

Svar på motion -Återvinningscentralen i Svenstad 

Sida 

22 av 36 

Beskrivning av ärendet Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, 
tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i 
kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett 
det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. 
Därmed kan motionen anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 157. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-14. 
Motion om återvinningscentral. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes kande 



BASTADS KOMML:N 
Kommunstyrelsen 

Motion 

Återvinningscentralen i Svenstad ' • •~ ,•I. I I I I Il •1111111•1 lllll••lllfJll, 

Nuvarande återvinningscentral i Svenstad, Båstad kommer att stängas i november 2020. 

Några ytterligare dispenser är enligt NSR inte möjliga att få av länsstyrelsen. 

Tyvärr så inväntar NSR fortfarande Båstads kommuns ställningstagande om placering av 

ersättnings-ÅVC i Båstads kommun. Detta är mycket olyckligt eftersom sluttäckningsarbetet 

av Svenstadsdeponin måste påbörjas under våren 2018. 

Redan till sommaren 2018 kommer ytorna och den service vi får i Svenstad att begränsas 

väsentligt, enligt NSR. 

Med denna motion vill vi ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med NSR; 

Ta fram en handlingsplan för hur ÅVC-verksamheten i Svenstad efter sommaren 2018, kan 

hanteras på ett säkert sätt för kunder och anställda och att servicen till allmänheten kan 
upprätthållas med nöjaktig kvalite trots starkt begränsade ytor. 

Dessutom ta fram en handlingsplan för hur ÅVC-verksamheten i Båstads kommun ska 

hanteras, om det visar sig att ny ÅVC i vår kommun inte är på plats och klar att ta emot 

kunder, då Återvinningscentralen i Svenstad stängs (november 2020). 

Båstad den 5 juni 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

Thomas Andersson Mats Lundberg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000634/2017 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Återvinningscentralen i Svenstad 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans 
med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med 
ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar fråge
ställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad. 

Aktuellt 
Thomas Anderson (L) och Mats Lundberg (L) motionerade 2017-06-05 om att kommunen ska 
ta fram två handlingsplaner för ÅVC-verksamheten i Båstads kommun. Den ena handlingspla
nen ska omfatta hur servicen och säkerheten kan bibehållas på anläggningen i Svensstad efter 
sommaren 2018. Den andra handlingsplanen ska omfatta hur ÅVC-verksamheten ska upprätt
hållas om en ny anläggning inte är klar när den nuvarande ska stänga 2020. 

Efter samråd med verksamhetsområdet Teknik och service framkommer att kommunen har 
ett pågående projekt med NSRs kontaktperson i frågeställningarna. Ett arbete pågår med att ta 
fram provisoriska lösningar, som sedan kommer att kommuniceras ut. I det pågående arbetet 
kommer även frågeställningen om handlingsplanerna att hanteras. 

Eftersom ett arbete är påbörjat av förvaltningen som omfattar motionens frågeställningar kan 
den därmed anses vara besvarad. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, N ämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

180416\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 23 av 36 

KF§ 138 Dnr KS 001166/2017 - 903 

Svar på motion - angående avgiftsfria resor för äldre 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för 
seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog 
med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner 
som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner har 
begränsat det till vissa tider "lågtrafik". Kommunerna har olika gränser för 
åldersurvalet. Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär 
att seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget 
för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ 
åker gratis. Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det 
ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo-kort för 
seniorer. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 151. 
Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Alexander E Johanzon, daterad 
2018-06-05. 
Motion angående avgiftsfria resor för äldre. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 



B/l.:::.'.TADS KOMMUN 
Kommun styr 1JlH>11 

• Liberalerna 

Motion angående avgiftsfria resor för äldre. 
I ett stort antal kommuner runt om i landet har avgiftsfria resor för äldre infö1ts. I Skåne är det i 
nuläget flera kommuner som har infö1t systemet eller testar detsamma, utifrån något olika modeller 
när på dagen det gäller och från vilken ålder. I de kommuner det har testats eller införts har det 
oftast skett med positivt resultat. Senast i raden av kommuner har Hörby kommun anslutit sig och 
låter invånare över 70 åka gratis inom kommunen. För Hörby kommun skulle det kosta 47600 kr 
enligt aitikel i lokaltidningen 

Ett viktigt syfte är att tidigt visa på möjligheten med kollektivtrafik så att detta blir naturligt och inte 
minst ett självldait val den dag man inte själv kan köra. Därigenom kan också färdtjänstfrågan 
skjutas framåt. 

Dagens betalningssystem ombord på bussar o tåg är också en faktor som begränsar äldres insteg i 
kollektivtrafiken och många reser dessutom oftast under så kallad "lågtrafik", det vill säga under de 
timmar på dagen när trafiken inte är överbelastad. Genom att låta pensionärerna åka avgiftsfritt på 
buss och tåg inom kommunen stärker vi deras möjlighet till ett socialt umgänge utan att detta tär på 
deras privatekonomi. 

Liberalerna föreslår fullmäktige att utreda frågan och presentera ett förslag på införande av 
avgiftsfria resor för äldre personer som är över 70år. 

För Liberalerna i Båstad 

~?L-J>12~ 
Thomas Andersson Mats Lundberg 

Liberalernas rlksorganisation · Box 2253 · 103 16 Stockholm · 08-410 242 00 · www.liberalerna.se · info@liberalerna.se 



rnj' BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2018-06-05 

Handläggare: Alexander E Johanzon 

Dnr: KS 001166/2017-903 

Tjänsteskrivelse 

Ti Il: Kommunfullmälctige 

Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1( 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. 
Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). 

I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som 
erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav 4 kommuner har begränsat det till vissa tider 
"lågtrafik". Kommunerna har olika gränser för ålders urvalet. 

Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa 
kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara 
att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har 
rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo kort för 
seniorer (se bilaga 3) . 

Bakgrund 

Möjligheten att erbjuda seniorer avgiftsfria resor inom kommunen med buss är något positivt 
och öppnar upp för att använda kollektivtrafiken mer än vi gör idag. Seniorer kan lättare åka 
till/från centrum med mera. 

Skånetrafiken har idag avtal med 13 stycken kommuner som erbjuder avgiftsfria resor för 
seniorer. Några av kommunerna är Hässleholm, Kristianstad, Lomma, Helsingborg, Landskrona 
och Lund. Responsen man fått från de som använder erbjudandet är god enligt Skånetrafiken. 
Det normala upplägget är att man skickar utresekort till alla seniorer över beslutade 
åldersgränsen. Utav de som får kortet är det 40 % som använder det. Den genomsnittlige 
resenären gör ca 75 resor per år. De flesta av resorna sker under "lågtrafik" fastän att det är 
möjligt för de äldre i flertalet kommuner att resa utanför "lågtrafik". Erbjudandet från 
Skånetrafiken gäller för alla bussresor och ev. tågresor inom hemkommunen. Det gäller också 
för närtrafikresor. 

Det är hemkommunen som bestämmer vem som får kortet då det är de som skickar en lista 
med namn uppgifter till Skånetrafiken för vem som ska ha kortet. Om någon fyller år i skarven 
mellan utskick får de nästa gång Skånetrafiken skickar ut en ny sändning kort efter 
uppdateringlista från hemkommunen. Om man vill så kan man skicka uppdateringslista varje 
vecka så får man ut korten snabbare till den som ska ha kortet. 
Kollektivtrafiken för de Skånska kommunerna ser olika ut både med antalet avgångar och 
antalet destinationer. 



2( 4) 

Seniorkortet kostar endast pengar då det används och därmed så skulle en person samtidigt 
kunna ha rätt till färdtjänst, och inneha service kort( se bilaga 4 ). 

Aktuellt 

Enligt färska siffror från mars 2018 finns det idag 3322 personer som är 70+ i Båstads 
kommun. 2043 stycken av dessa personer är 75+. 

Ersättning till Skånetrafiken består av: 

• Uppstartskostnad vid tecknande av avtalet. 
• Kostnad för varje nytt kort som utfärdas av Skånetrafiken. 
• Kostnad för varje överföring av information (ca 1-4 ggr i månaden) om de som 

tillkommer resp. utgår ur systemet som tex. in- och utflyttning. 
• Kostnad för varje resa i den allmän kollektivtrafik som görs där Skånetrafiken ger 30 % 

rabatt per resa. 

Skånetrafiken förordar att vi skickar ut till alla som är berättigade enligt urvalsgruppen 
seniorer. Däremot är det inget krav. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 

Att vi som kommun ska bidra och skapa förutsättningar till ökat kollektivtrafikresande är 
viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den hållbara utvecklingen. En 
långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för att kunna skapa 
resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 

Enligt naturvårdverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och
luft/Luftfororeningar / 
orsakar utsläpp från bland annat bilar tusentals människors förtidiga död i Sverige. Det leder 
även till ökade kostnader inom sjukvården. Barn är mer sårbara för förorening enligt WHO. 
http://www.who.int/features/factfiles/children environmental health/en/ 

Kollektivtrafiken kan ha en positiv verkan för att kunna minska utsläppen av bilavgaser i vår 
närmiljö. 

Verksamhet 

Om man väljer att öppna upp för denna möjlighet för seniorer, minskar man viss biltrafik och 
parkerings behov. 

Ekonomi 
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Kostnaderna för denna förmån till seniorerna kan sammanfattas enligt nedan: 

D Kostnad per resa är 25 kr varav Skånetrafiken tar 30 % av kostnaden. Detta innebär en 
kostnad 17,50 kr per resa för Båstads kommun. 

D Uppstartskostnad för kommunen vid tecknandet av avtalet är 10 000 kr. 
D Varje kort som skickas ut kostar 20 kr. I denna kostnad ingår utskick, administrering av 

kort samt hantering vid förlust av kort. 
D Överföring av lista med personuppgifter över seniorer kostar 300 kr per gång. Man 

rekommenderar att detta görs 1-4 ggr per månad. 

Avtal med Skånetrafiken kan tecknas på 1 till 3 år. Från det att ett avtal tecknas med 
Skånetrafiken tar det normalt 3 månader innan avtalet träder i kraft och att korten kan 
levereras ut första gången till de som ska ha korten. När väl avtalet trätt i kraft så kan man göra 
tex. 4 stycken överföringar per månad. Från det att Skånetrafiken får namnlista tillverka de 
kortet och därefter skickas det ut till den senior som ska ha den. 

Exempel på avtal är Hörbys kommun avtal med Skånetrafiken om jojo kort för seniorer( se 
bilaga 2). 

Befolkningsdata för kommunerna bilaga 1a, 1b och 1c. 

Information från ref kommuner om senior resor: 

Hörbys kommun: 
• Seniorer 70+ får kortet. 
• Antalet seniorresor i Hörby kommun för de första 6 månaderna är 1464 st 

Ängelholms kommun 
• Seniorer 75+ får kortet. 
• Antalet seniorresor i Ängelholms kommun under 2017 är 96 726 st 

Örkelljungas kommun 
• Seniorer 70+ får kortet. 
• Antalet seniorresor i Örkelljungas kommun under 2017 är 1844 st 

Om man utgår från de data vi har i Båstads kommun får vi följande räkneexempel. 
Troligtvis blir siffrorna lägre då utbudet av kollektivtrafiken är mindre utbyggt i vår kommun 
än genomsnittet. Siffrorna vi har fått från Skånetrafiken är genomsnittet och som vi ser på 
ovanstående ref. kommuner så har de lägre antalet resor än genomsnittet. 

Beräknings exempel 1: 

Om man utgår från Skånetrafiken erfarenhet skulle kostnad för Båstads kommun kunna bli 
följande per år: 

Det finns 3322 personer som är 70+. Om vi utgår från att 40 % använder kortet blir antalet 
1328 personer. 

Varje person reser i genomsnitt 75 gånger per år. 

Kostnad för att starta upp avtalet är 10 000 kr. 



Kostnaden för varje överföring av information till Skånetrafiken är 300kr per gång. Om vi 
uppdaterar 2 ggr per månad blir kostnaden 300kr * 2*12=7200 kr. 

4( 4) 

Om det tillkommer ca 30 personer per år blir kostnaden för nya kort för dessa 30*20kr= 600 
kr. 

Summering: 

Kortkostnad: 3322 *20 kr =66 440 kr. 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr. 
Reskostnad per år: 75 * 1328 * 17,50 kr=l 743 000 kr. 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 

Totalkostnaden enligt beräkningsexempel 1 ovan: 1 820 040 kr. 

Beräknings exempel 2: 

Om vi endast ger kortet till de som är 75+ blir kostnaden: 

Summering: 

Kortkostnad: 2043 *20 kr= 40 860 kr 
Tillkommande kort: 30 * 20 kr= 600 kr 
Reskostnad per år: 75 * 817 * 17,5 kr =1 072 312 kr 
Engångskostnad vid tecknande av avtal: 10 000 kr. 

Totalkostnad enligt beräkningsexempel 2 ovan: 1123 772 kr. 

Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Alexander Ejwertz Johanzon 

Bilagor: 
Bilaga la: Hörby kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga lb: Ängelholms kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga le: Örkelljungas kommun befolkningssiffror 70+ SCB 2017 
Bilaga 2: Hörbys kommuns avtal med ST=Skånetrafiken senior resor 
Bilaga 3: Skånetrafiken jojo Senior(kort) 
Bilaga 4: Skånetrafiken jojo Service resor(kort) 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000290/2017 - 900 

Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

Sida 

24 av 36 

Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt 
nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa 
att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och 
kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas 
och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare 
kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination 
med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att 
motionen kan anses vara besvarad. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Johan Olsson Swanstein (M), Ib Nilsson (C) och 
Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 159. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-05-15. 
Motion om verksamhets- och kvalitetssystem. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ib Nilsson (C) och Thomas Andersson (L): Bifall till 
motionen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



MOTION OM KOMMUNENS VERKSAMHETS- OCH KV ALITETSSYSTEM 

Har Båstads kommun idag ett fungerande verksamhets- och 
kvalitetssystem? 

Allt oftare genomförs särskilda revisioner och dyrbara utredningar för att i efterhand 
undersöka varför inte verksamheten har lyckats nå sina mål alternativt att man har 
överskridit budgeten. Varför detta? 
Klarar inte kommunens verksamhets- och kvalitetssystem av att hantera detta i realtid, 
tillämpas inte systemet fullt ut eller saknas det ett för kommunen gemensamt system? 
Var har medborgardialogerna tagit vägen? Hur förankras kommunens verksamhet hos 
kommuninvånarna? 

För att få svar på dessa frågor och ytterligare ett antal till, yrkar Bjäre Båstad 
Moderaterna att fullmäktige beslutar om en revidering av kommunens verksamhets
och kvalitetssystem. Detta för att säkerställa att kommuninvånarna får rätt information, 
i rätt tid och att man känner sig delaktiga i både den politiska som den kommunala 
verksamheten. 

Ett svagt och otydligt verksamhets- och kvalitetssystem utgör ett hot mot 
demokratin i Båstads kommun. 

Bjäre Båstad Moderaterna yrkar följande: 
Att kommunfullmäktige beslutar om en revidering av Båstad kommuns 
verksamhets- och kvalitetssystem för att säkerställa att detta på ett bättre sätt 
stödjer demokratin och kommunens verksamheter. 

Båstad 2017-02-27 

Bjäre Båstad Moderaterna ) , 

~~~ __, · 
Göran Brauer j han Olsson Swanstein 

( ,· c { ( ( (_ 
Christer de la Matte 

•• • • •• 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-12 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000290/2017 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Verksamhets- och kvalitetssystem 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitet
s- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information 
och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. 

Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan 
idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i 
kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen 
kan anses vara besvarad. 

Aktuellt 
Göran Brauer (M) m.fl. motionerade 2017-02-27 om att Båstads kommun ska revidera sitt nu
varande kvalitets- och verksamhetssystem, för att på så vis säkerställa att invånarna får rätt 
information i rätt tid och att man känner sig delaktig i den politiska och kommunala verksam
heten. Vidare inleds motionen med frågeställningar om varför verksamheterna inte klarar att 
uppfylla målen eller inte håller budget. 

Kommunen har en målstyrningsmodell där kommunfullmäktiges vision bryts ned till fullmäk
tigemål och specifika nämndsmål. Målen utgör underlag för nämndernas och kommunstyrel
sens antagna nämndsplaner. Planerna ska sedan omvandlas till avdelnings- och individmål, 
som tillsammans ska åstadkomma det som nämnderna och kommunfullmäktige beslutat. För 
att följa upp finns en rad olika instrument - såsom sevicedeklarationer, interna kontrollplaner, 
beslutsloggar, årsredovisning med mera. 

Politiken kan, med dagens verktyg, arbeta för att öka kvaliteten och medborgarnas inflytande i 
linje med motionärens intention. Detta görs med stöd av exempelvis 8 kap. 3 § kommunallagen 
om att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Baserat 
på det kan nämnder och kommunstyrelse arbeta mer med sina interna kontrollplaner för upp
följning, eller ställa krav på att medborgardialog genomförs i viktiga frågor. Det finns alltså 
inga hinder idag för att genomföra det som motionärerna önskar. 

Utöver vad som kan göras idag, så har kan nämnas att kommunrevisionen har ett uppdrag se
dan 2017 att granska kommunens styrmodell. Den granskningen ska bland annat besvara föl
jande frågeställningar: 

• Är kommunens styrmodell tydligt dokumenterad och kommunicerad? 
• Finns det ett tydligt motiv bakom valet av styrmodell? 
• Är modellerna för resursfördelning tydliga och ändamålsenliga? 
• Är ansvar och roller tydliga i styrmodellen? 

180912\fel! talet Jean inte representeras i angivet format.\s 



2 (2) 

• Är styrmodellen ändamålsenlig i relation till effektivitet och kvalitet? 

I februari meddelade även kommunrevisionen, genom skrivelse, till kommunfullmäktige att: 

Det är oroande att [styr]modellen inte verkar vara förankrad, inte ger rätt incitament för att 
styra verksamheten på nämnds- och förvaltningsnivå eller ger befogenheter i centrala frågor. 
Utifrån ett revisionellt perspektiv vill vi understryka att en styrmodell som inte uppfattas ge be
fogenheter i relation till ansvaret, gör att vår ansvarsprövning av nämnderna riskeras att ur
vattnas. 

Kommunrevisionens arbete med granskningen inväntar för närvarande utredningarna om 
nivåerna för pengar för skola och omsorg. Sett utifrån motionärernas intention, om över
syn/revidering, kommer granskningsrapportens utredning att ge svar på motionärernas fråge
ställningar. 

Eftersom en utredning är nära förestående om styrmodellen, och möjligheter finns för att sä
kerställa kvalitet och medborgardialog, föreslås att motionen därmed anses vara besvarad. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Om motionen bifalls, att en revidering ska ske, innebär det ett omfattande arbete för förvalt
ningen. Ifall kommunfullmäktiges vilja är att bifalla motionen bör man istället besluta att frå
gan, med dess konsekvenser, får utredas vidare inför slutgiltigt beslut. I en sådan utredning får 
exempelvis avstämning ske med kommunrevisionen om deras utredning. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion. 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 

KF § 140 Dnr KS 001043/2017 - 600 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps 
hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

25 av 36 

Beskrivning av ärendet Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta 
arbetsmarknadsinsatser till Boarps hembygdsgårdsförening. Regeringen hade 
beslutat om att extratjänster får tillsättas inom kommunal verksamhet och 
inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell verksamhet eller 
verksamhet för bevarande av kulturarv. Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet 
att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen personer med utländsk 
bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 19 januari 
2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med 
erfarenhet från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

och väveri anställda i extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av 
staten. 

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 171. 
Tjänsteskrivelse från avdelningschef Ritva Veeborn, daterad 2018-05-24. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade 
arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps 
Hembygdsgård. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion om att Båstads kommunen erbjuder Boarps hembygdsgård stöd i 
form av arbetsmarknadsinsatser! 

Boarps hembygdsgård är en viktig kulturbärare av hur det såg ut i Sverige förr i tiden. 
Föreningen anordnar även olika evenemang. 

Byggnaderna kräver en hel del underhåll. Detta är kostsamt samt arbetskrävande. 

Föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få medlemmar som kan bidra till renove
ring och målningsarbete mm Även att deras ekonomi är käl".'t att klara detta uppdrag. 

(S) yrkar att: förvaltningen ges i uppdrag att utreda om arbetsmarknadsinsatser kan använ
das för att stötta upp hembygdsföreningen. 

/!JA;, J i(_ Jti;c:__ 
För (S). lngel/;t~f~nsson. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-24 

Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: KS 001043/2017 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård 
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade arbetsmarknadsinsatser redan 
används för att stötta upp Boarps Hembygdsgård. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta arbetsmarknadsinsatser till 
Boarps Hembygds gårdsförening. Regeringen hade beslutat om att extratjänster får tillsättas 
inom kommunal verksamhet och inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell 
verksamhet eller verksamhet för bevarande av kulturarv. 

Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen 
personer med utländsk bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 
19 januari 2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med erfarenhet 
från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil och väveri anställda i 
extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av staten. 

Bakgrund 
Boarps Hembygdsgård är en viktig kulturbärare av hur det såg ut i Sverige förr i tiden. 
Föreningen anordnar även olika evenemang. Byggnaderna kräver en hel del underhåll som är 
kostsamt samt arbetskrävande. Föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få 
medlemmar som kan bidra till renovering och målningsarbete mm. Även att deras ekonomi är 
kärv att klara detta uppdrag. Ingela Stefansson (S) yrkar att: Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda om arbetsmarknadsinsatser kan användas för att stötta upp hembygdsföreningen. 

Ritva Veeborn 
Avdelningschef, Bildning och arbete 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson (S) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

Dnr KS 000747 /2017 - 600 

Svar på motion - Ökning av antalet SFl-timmar 

Sida 

26 av 36 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars 
undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en 
motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att 
detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som 
fullmäktige tog avseende användande av de överskott som 
integrationsverksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår 
ett projekt med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid 
men också på ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. 
Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 
miljoner kr under tre år. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S) 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 173. 
Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2018-05-21. 
Motion om ökning av antalet SFI-timmar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion fler SFl-timmar. 

Att lära sig Svenska språket, bidrar till: 

2017.06.24 

vidare studier, etablera sig på arbetsmarknaden, integration i samhället. 

Ju snabbare detta går, är en vinst för den enskilde och för samhället. 
Idag har Båstads kommun 15 timmars Sfi = minimum nivå. 

Därför vill Socialdemokraterna öka antalet SFI timmar. 
Gärna i kombination med praktik eller möjlighet till arbete. 

3 hela Sfi dagar och 2 dagar som kan användas till praktikplats eller arbete. 
(Att bygga upp ett nätverk underlättar också etableringen på arbetsmarkna
den) 

(S) yrkar bifall till motionen. 

1,riiL Jld _____ ------
För (S) Ingela Stefansson. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-21 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 000747/2017-600 

Motion om fler SFl-timmar 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars undervisnings i 
svenska för invandrare. 

Aktuellt 
Socialdemokraterna har lämnat en motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att 
man gärna ser att detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. 
I det beslut som fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrationsverk
samheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt med förstärkt SFI
undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på ett flexiblare sätt så att fler kan 
kombinera svenska och praktik. Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, 
budgeten är 1 miljoner kr under tre år. 

Konsekvenser av beslut 
Avsikten är att påskynda etablering och väg till fortsatta studier och/eller arbete för nyanlända 
i Båstads kommun. 

Bildning och arbete 
Henrik Andersson, Bildningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
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BASTA DS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-19 27 av 36 

KF § 142 DnrKS000997/2017-600 

Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge 
våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och 
kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik 
utveckling. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Uno Johansson (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 174. 
Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2018-05-21. 
Motion om kulturkort för barn och ungdomar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ge våra unga 
möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för målgruppen 
anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkansmöjligheter 
liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar som krävs för att 
kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kulturkort förr ar1111 och ungdomara 

Att ge våra barn och unga möjlighet delta i olika kulturevenemang och 
kulturkurser kommer att bidra till en flerkulturell och innehållsrik 
utveckling . 

Kulturkortet kan innehålla rabatter på kulturkurser, tex musik, 
konsthantverk, dans, teater och bild. 

Kulturkortet kan dessutom innehålla rabatter till olika kulturevenemang 
inom kommunen. 

Målgruppen kan vara högstadiet och gymnasiet. 

Utan att ge fler förutfattade åsikter och synpunkter yrkar Centerpartiet att 
en utredning visar möjligheterna. 

Andra kommuner, t ex Nacka, har genomför liknande kulturkort. De kan 
ha olika namn med syftet är alltid positivt, att bidra i barn och ungas 
utveckling inom kulturområdet. 

Centerpartiet yrkar 

Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
och söka samarbetspartners för ett kulturkort för barn och unga enligt 
ovanstående andemening. 

20170829 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-09-12 
Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000997 /2015 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Kulturkort för barn och ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäkte ger kulturavdelningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge våra 

1 (1) 

unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för målgruppen anpassat kul
turkort. I utredningen ska redovisas samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella 
och andra förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Båstad har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge våra 
barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser i syfte att bland 
annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling. 

Bakgrund 
Uno Johansson (C) motionerade 2017-09-20 om att kommunen ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att söka samarbetspartners för ett kulturkort. 

Aktuellt 
I det av kommunfullmäktige beslutade "Kulturprogrammet för Båstads kommun" finns ett mål 
som lyder "Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att uppleva och skapa kultur, 
med ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter, inte minst för barn, unga och äldre''. De 
nationella kulturmålen liksom de regionala lyfter fram barns och ungas rätt till möjligheter att 
producera och konsumera kultur på olika sätt. I Båstads kommun finns en plan för hur kultur
avdelningen i samverkan med kulturskolan, grundskolan, förskolan och biblioteket, arbetar 
med kultur för barn och unga "Kultur för lärande". Men det är positivt att utveckla arbetssätt 
och möjligheter att nå våra barn och unga på andra sätt till exempel genom ett kulturkort. 
Rent praktiskt innebär ett kulturkort ett kreativt tänk, administration och ekonomi. I dagsläget 
är bedömningen att det inte finns ekonomiska eller personella resurser vid kulturarvdelningen 
att ombesörja verkställande och handhavande av ett kulturkort. Men det är av intresse att un
dersöka möjligheterna att genomföra ett kulturkort för unga. 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg och kulturskolechef 

180912\fel! tal et l<an inte representeras i angivet format.\s 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-09-19 

Dnr KS 000883/2017 - 100 

Svar på medborgarförslag-vänort Vidin, Bulgarien 

Sida 

28 av 36 

Beskrivning av ärendet Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i 
Bulgarien. Baserat på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, 
föreslås att medborgarförslaget avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett 
plats, är ej att rekommendera om förutsättningarna ej finns för att driva ett 
aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas ekonomiska och 
personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-07, § 158. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2018-04-12. 
Medborgarförslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

Justerandes si naturer 



RSMH NV. Skåne 

Vantingevägen 335 

262 91 Ängelholm 

Medborgarförslag från RSMH NV. Skåne: Vänort 

Härmed lämnar vi ett medborgarförslag om att Båstads kommun skall bli vänort med Vidin i 
Bulgarien. 

Bakgrund 

Sedan drygt fem år så har ett femtontal EU-migranter från Vid in uppehållit sig i Båstads 

kommun. Initialt försörjde de sig själva och sina närmaste genom tiggeri. De levde under 

ytterst primitiva förhållanden då de oftast övernattade i sina bilar. Efter något år eskalerade 

deras svårigheter. Då de förnekades att uppehålla sig i Båstads centrala delar samtidigt som 

de blev bryskt bortjagade från affärerna av ett rumänskt syndikat. 

Vår förening upplät då boenden till dem samt arrangerade alternativa 

försörjningsmöjligheter i form av pant och polleninsamling och via en loppmarknad som 

drivs i föreningens regi. Under den tid som vi har lärt känna EU-migranterna så har vi 

uppfattat att de egentligen har en önskan om att bo och verka i sitt hemland men att det för 

närvarande ter sig nära nog utopiskt eftersom Vidin precis som övriga Bulgarien brottas med 

ekonomiska, sociala och strukturella problem. Dessutom förekommer det en utbredd och 

allmänt accepterad antiziganism vilket ytterligare försvårar en etablering för den grupp som 

nu har sökt sig till Sverige. 

Saken 

Vi menar att en formaliserad kontakt kommunerna i mellan kan bli en viktig komponent till 

att hjälpa EU-migranterna att skapa sig en dräglig framtid i sitt hemland. Dessutom skulle det 

berika båda parter med ett utbyte vad det gäller handel, turism och kultur. Vidin ligger 

vackert beläget vid Donaus strand och gränsar till Rumänien som ligger på andra sidan av 

floden. Vi menar att det finns en stor framtida potential till utveckling, sammarbete och 

tillväxt för alla parter och att just Vid in är en lämplig ort eftersom det redan finns 

upparbetade kontakter mellan de två orterna. 

/.~ /~·--y __ 
? 

Hans Johansson 

RSMH NV. Skåne 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-12 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000883/2017 -100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i Bulgarien. Baserat 
på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, föreslås att medborgarförslaget 
avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett plats, är ej att rekommendera om förutsättning
arna ej finns för att driva ett aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas eko
nomiska och personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt. 

Aktuellt 
I medborgarförslaget framförs förslag om att kommunen ska ingå vänortsavtal med staden 
Vidin i Bulgarien. Kommunen har inget att erinra om syftet, val av ort eller nation - utan istället 
kring formerna för vänortssamarbete. 

Genom beslut i kommunfullmäktige 2010-10-27 (§ 169) ingick kommunen i ett vänortsavtal 
med staden Mielno i Polen. Det har initialt varit ett aktivt samarbete, men över åren övergått 
till en mer passiv samverkan. Anledningen till det är inte av ointresse utan istället för att kom
munens kärnverksamheter måste prioriteras ekonomiskt och personellt. Att ingå i ytterligare 
ett vänortsavtal utan ytterligare ekonomiska och personella resurser kommer ej att leda till de 
positiva samverkansvinster som samarbetet syftar till. På basis av det rekommenderas att 
medborgarförslaget avslås. 

Om det råder en vilja att bifalla medborgarförslaget bör kommunfullmäktige i sådana fall före
slå att en utredning får göras kring konsekvenser för den kommunala ekonomin och verksam
heterna. Alltså hur finansiering ska ske och vilka personella resurser som krävs för ett aktivt 
samarbete. 

Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag. 

180412\fel! taletlcan inte representeras i angivet format.\s 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-19 

DnrKSOOOS04/2018-100 

Sida 

29 av 36 

lnterpellationsdebatt-Avskedande av kommundirektör och 
kärnvärden 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har interpellerat kommunalrådet Bo Wendt 
(BP) om avskedandet av kommundirektören och kommunens kärnvärden. 

Yttrande Under interpellationsdebatten deltar Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Bo 
Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Interpellation från Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 
Svar på interpellationen från Bo Wendt (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Interpellation till Kommunstyrelsen vid kommunfullmäktige Båstad 
180516 

När man frågar folk om alla älskar chefen på deras arbetsplats biukar de le och 
svara nej. Ibland påpekar de att en chefs uppgift ofta är att förändra och det är 
inte populärt. En chef måste fatta obekväma beslut. Det är vanligt att chefen 
kritiseras i medarbetainas enkäter. 

Det plötsliga avskedandet (på vaga grunder) av Kommundirektör Kristina 
Geiger efter en omdiskuterad arbetsmiljöenkät förvånar mig och många andra. 

Båstad kommun har vissa käinvärden; Professionalism, Arbetsglädje och 
respekt. 
Man betonar "ett lösningsorienterat arbetssätt, omdöme och tolerans", "man ska 
arbeta för att hitta lösningar. 
Båstad kommun ska ha ett kreativt och tillåtande arbetsklimat, respekt är viktig, 
man ska agera med ansvar, öppenhet och tydlighet samt ge förutsättning för 
förståelse, delaktighet och feedback. Man ska ta ansvar för att hantera dialog, 
förtroende och olikheter. Problem är gemensamma och ska lösas tillsammans. 

1) Har avskedandet av Kommundirektör Kristina Geiger skett i enlighet med 
Båstad kommuns kärnvärden ? 

2) Underlättar detta den framtida chefsrekryteringen? 

Båstad 13 maj 2018 1 ~ 

M~E ·i 4.M~b ~ ananne rt1(Sson- JO erg 
Ledamot i kommunfullmäktige i Båstad ( bp) 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunkontor 

Datum 
2018-06-14 

Vårtdnr 
000504/2018 -100 

1 (1) 

Svar på interpellation från Marianne Mjöberg angående avskedande av kom
mundirektör 

Marianne Mjöberg skriver: När man frågar folk om alla älskar chefen på deras arbetsplats 
brukar de le och svara nej. Ibland påpekar de att en chefs uppgift är ofta är att förändra och 
det är inte populärt. En chef måste fatta obekväma beslut. Det är vanligt att chefen kritise
ras i medarbetarnas enkäter. Det plötsliga avskedandet av på vaga grunder av Kristina Gei
ger efter en omdiskuterad arbetsmiljöenkät förvånar mig och många andra. 

Marianne frågar: 

1. Har avskedandet av kommundirektören skett i enlighet med kommunens kärnvär
den? 

2. Underlättar det den framtida chefsrekryteringen? 

Svar 1: Frågan är lite svår att besvara utifrån kommunens kärnvärden men jag väljer att 
utveckla den mer under punkt 2. Helt klart anser jag att oppositionens agerander strider 
mot en punkt i våra kärnvärden genom att vi skall agerå med ansvar, öppenhet och tydlig
het samt ge förutsättningar för förståelse, delaktighet och feedback. Processen saknade allt 
vad öppenhet, tydlighet och feedback enligt min uppfattning. 

Svar 2: Personligen tror jag det försvårar framtida rekrytering då det uppfattas negativt att 
det är oppositionen som går samman och avskedar kommundirektören mot det styrande 
partiets vilja. Arbetsmiljöenkäten gjordes vid sämsta tänkbara läge strax efter en omorga
nisation och lönerevision. Vid sådana tillfällen finns alltid utrymme för missnöje och man 
får inget representativt svar. Frågor som har du förtroende för kommundirektören och har 
du det senaste året eller halvåret funderat på att byta jobb var olyckliga att ställa. 

Bo Wendt (BP) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstads kommun 

Kommunkontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 oo vx 
Plusgiro: 111111 -1 
arg.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Beskrivning av ärendet Inkommen fråga från från Claes Sundin (-) till kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP) gällande tillstånd för tiggeri. 

Yttrande Under ärendet ställer Claes Sundin (-)frågan och Bo Wendt (BP) svarar. 

Underlag till beslutet Fråga från Claes Sundin (-). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Enkel fråga till KSO 

Från: 

Till: 

Datum: 

Ärende: 

Bifogade filer: 

Hej Olof, 

Claes Sundin <sundin@bjarenet.com> 

Olof Nilsson <Olof.Nilsson@bastad.se> 

måndag den 18 juni 2018 22:04 

Enkel fråga till KSO 

Mime.822 

Med tanke på vår statsministers uttalade i nyheterna om det beslut som togs i Eskilstunas KF om tiggerifrågan, vill jag ställa en 

enkel fråga till Bosse Wendt (KSO) på det kommande KF nu på onsdag, den 20 juni. 

Skulle du kunna tänka dig att införa en ändring av ordningsstadgan, så som de gjorde i Eskilstuna, så att man måste kräva 

tillstånd för att tillåtas tigga? 

Claes Sundin 

(Partilös - fast förankrad borgerlig) 
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Frågor till kommunstyrelsens ordförande - Policy för 
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Beskrivning av ärendet Frågor inkomna från Ingela Stefansson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP) gällande policy för arbetskläder, fordonspolicy och försköning 
av rondeller. 

Yttrande Under ärendet ställer Ingela Stefansson (S) frågorna och Bo Wendt (BP) svarar. 

Underlag till beslutet Frågor från Ingela Stefansson (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågorna får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt (BP). 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Fråga t ill kommunstyrelsens ordforande.1.d?.1.$:.:: .. 1 . .o..~ ... 1 ...... ,, 

Policyn arbetskläder. 

Socialdemokraterna fick bifall till sitt yrkande att en kommungemensam 
policy skulle tas fram för att säkerställa att arbetskläder fördelades efter 
behov och på ett rättvist sätt. 
Policyn är antagen av kommunfullmäktige. 

Men nu undrar (S) hur det går med efterlevnaden av policyn ? 

Hur fördelas arbetskläderna i den olika yrkesgrupperna som har behov av 
arbetskläder? 

(S) kommunfullmäktigegrupp. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fordonspolicy. 

(c ) och (S) har lämnat in en motion om en fordonspolicy. 
policyn gäller trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten. 

Vi anser att kommunen borde prioritera att ta fram en sådan. 

Fråga. När beräknas en sådan policy vara klar? 

(S) kommunfullmäktigegrupp. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande. 2018.07.04 

(s) har fått bifall till att försköna rondellerna på södra sidan. 

Fråga. När kommer det att bli lika fint i rondellen vid Åkagårdens golfklubb 
och nedfarten till nya stationen i Förslöv, som det brukar vara i rondellen vid 
Prästgårdsparkeringen ? 

(S) kommunfullmäktigegrupp. 
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Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i 
demokratiberedningen - Håkan Mörnstad (BP) 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ledamot och ordförande i Demokratiberedningen. 

Underlag till beslutet Avsägelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Kommunfullmäktige 

Båstads kommun 

Jag önskar härmed lämna mitt uppdrag som ledamot och ordförande I Demokratiberedningen 

/ 
//!b-~ 

Håkan Mörnstad 
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Beskrivning av ärendet Håkan Philipsson(BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ledamot och vice ordförande i Demokratiberedningen. 

Underlag till beslutet Avsägelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Till Kommunfullmäktige i Båstads kommun 

Avsägelse av uppdrag. 

Härmed avsäger jag mitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Demokratiberedningen i 
Båstads kommun. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad togs beslut om politikerarvoden under nästa 
mandatperiod. Demokratiberedningens förslag stod mot kommunstyrelsens förslag och det senare 
vann en nära nog fullständig majoritet, endast en röst hördes för Demokratiberedningens förslag. 

På uppdrag av KF arbetade Demokratiberedningen under ett och ett halvt år med att ta fram ett 
förslag till politikerarvoden. Efter två remissrundor till de politiska partierna och en förfrågan om 
överläggning med gruppledarna - som dessa inte kunde avsätta tid för, nådde vi fram till ett nästan 
helt enigt förslag från Demokratiberedningen. Detta överlämnades för gängse politisk behandling. 

På Kommunstyrelsen presenterades så ett helt annorlunda förslag, sammanställt av några 
partigruppledare. Någon information om detta hade inte lämnats till Demokratiberedningen. 
Förslaget från gruppledarna kan ses som ett agerande i egen sak då dessa säkert när förhoppningar 
om att återkomma i sina roller också nästa mandatperiod. I princip vill grnppledarna inte ha någon 
förändring. 
Beredningens arbete förbigås med tystnad. Överkörningen är total. 

Utgångspunkten för beredningen var att stimulera demokratin och att bredda basen för politiker 
som kan få arvode, det vill säga timarvode. Nuvarande system med fasta arvoden till gruppledare 
utan prestationskrav, menar beredningen är fel. Istället förordas ett timarvode vid närvaro vid 
sammanträden och förrättningar. 

Vi ville gärna också se att ej tjänstgörande ersättare vid närvaro på sammanträdena ska erhålla 
timarvode. En stimulans som vi menar är viktig och som är vanlig i många andra kommuner. Så är 
det också i NSR och NSVA där Båstads kommun har representanter i styrelserna. 

Detta som några exempel på sådant som vi tror skulle främja en demokratiutveckling. 
Men ingenting av det vi föreslagit föll i god jord hos gruppledama. Extra tydligt demonstrerat då 
det i gruppledarnas förslag framgår att noll kronor ska anslås till den fasta Demokratiberedningen 
under kommande mandatperiod. Det betyder alltså att Demokratiberedningen i sin nuvarande 
utformning inte ska finnas kvar. Fast då krävs det en omarbetning av den politiska organisationen, 
men det ordnar säkert gruppledarna ... 

Kostnaderna med Demokratiberedningens förslag är marginellt högre än tidigare. I jämförelse med 
andra kommuner är kostnaden för den politiska organisationen och politikerna relativt låg. 

Visst behövs det en fast Demokratiberedning i Båstads kommun. Men då krävs det också att 
gruppledare och andra ledande politiker tar beredningens arbete på allvar. Det är väl uppenbart för 
de flesta att demokratin i Båstads kommun behöver utvecklas i en positiv anda. Där torde 
Demokratiberedningen ha en viktig framtida roll att spela, i öppen dialog med Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige. 



I rådande situation är det inte konstruktivt at arbeta vidare under återstoden av mandatperioden. Det 
är tydligt att Demokratiberedningen saknar gmppledarnas förtroende. 

Jag vill också passa på att tacka Demokratiberedningens ledamöter för ett väl utfört arbete, på 
uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Sto11 tack också till Olof Nilsson som vruit oerhört viktig för oss i beredningen, som 
tjänstemannastöd/koordinator 

Stora Hult den 28 augusti 2018 

v{tavi_ ~f [;f~ 
Håkan Philipsson 
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Väckt motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-07-05, angående säkerhets-, kris- och 
beredskapssamordnare från Ingela Stefansson (S) ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Redovisning Motionen redovisas av Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Motion. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Utdra sbes rkande 
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Motion Säkerhet, kris och beredskaps samordnare. 2018.07 .04 ..... ~ ................ .. 

Under denna mandatperiod har säkerhetsarbetet bantats ned. 
- tjänsten som kommunens säkerhets, kris och beredskaps-ansvarige togs bort. 
- Fältsekreterare har avvecklats - de som gjorde ett viktigt arbete kvällar och nätter och 

har ett förebyggande arbete främst mot ungdomar och andra som rör sig ute på kvällar 
och nätter. Men även samverkar med skolan, ungdomsgårdar mfl . 

-Brottsförebyggande rådet har avvecklats= Välbefinnanderådet. 
Här ingick trygghet, hälso- och brottsförebyggande arbete. 

Oppositionen har högljutt påtalat vikten att prioritera upp detta arbete, för att Båstads 
kommun skall fortsätta att vara en trygg plats där alla tillsammans kan trivas och känna sig 
t~·ygga. 

Dna-projektet som kommunen drivit tillsammans med Stiftelsen Gripen är däremot ett 
lyckosamt nytt projekt. 

Men som sagt vi behöver ha en anställd med kompetens i dessa frågor som driver arbetet 
framåt. 

Alla partier verkar nu överens att tjänsten skall tillbaka och även förvaltningens 
budgetförslag har denna tjänst som högsta prioritering inför höstens reviderade budget 2019. 

(S) yrkar att förvaltningen undersöker hur mycket pengar som finns att söka till denna 
tjänst? 

• Överenskommelserna omfattar ekonomisk ersättning för de uppgifter som 
kommuner och landsting åläggs i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 

• Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av 
staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. 

Vidare vill vi att förvaltningen undersöker om det skall vara en 1 OOo/o tjänst 
eller om det går att dela tjänsten med en närliggande kommun? 

~~ 
För (S) Ingela Stefansson. 
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Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2018-06-20, ska godkännas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Medborgarförslag 

Viveca Nilsenius I Hey Honey 
Naturlil< biodling på Bjäre 
Hillarpsvägen 168 BÅSTADS KOMMUN 
269 91 Båstad Kommunstyrelsen 

info@hey-honey.se 
www-hey-honey.se 
0703-9007 43 

2018 -06- 0 8 
onr.~ ... Q.QQ .'?:.V~t.to\ ~ 
.............. .. --:.2@ .. ...... .... . 

Låt Bjäres 'rägrenar blom111a - för 
pollinerarnas väln1ående och vår njutning! 

Pollinerarnas utsatthet är i dag ett ytterst hett ämne på agendan, både inrikes och utrikes. 
Det största hotet för binas och alla pollinerares överlevnad i dag är människan. Av denna 
anledning är det också människan som kan vara den största räddaren, med förändrat 
beteende och aktiva handlingar. 

Ett varierat näringsutbud är a och o för pollinerare precis för oss människor. De behöver 
en bred sammansättning av olika sorters pollen och nektar för en god näringsstatus och 
hälsa. Vid näringsfattig kost följer en biologisk stress som bl a sänker immunförsvaret och 
inbjuder till sjukdomsangrepp. Pollinerarna är inte helt olika oss. 

Nu har några av de livsskadliga neonikotininerna förbjudits i EU och detta är mycket 
positivt - och förhoppningsvis bara en början på förbudet av gifter inom jordbruket. Men 
detta förbud räcker inte som enda räddningsåtgård utan måste kompletteras med fler 
aktiva handlingar, som t ex att bredda nektar och pollenutbudet i närområdet för 
pollinerarna. 

Jag heter Viveca Nilsenius och har biodlingsföretaget Hey Honey här på Bjäre. Sedan 
2013 har jag drivit en större konventionell yrkesbiodling med honungsförädling i fokus. 
Mitt stora intresse för bin, natur och biologisk mångfald gjorde att jag 2016 beslutade mig 
för att ställa om hela min verksamhet till naturlika metoder i Warrekupa. Med bivänliga 
metoder tillåts bina nu leva ett stressfritt liv som inte inkräktar på deras naturliga beteende. 
Mitt fokus har flyttats från honung till bin. 

De senaste åren har jag bott på Gotland och drivit min verksamhet där. Ett skönare 
smörgåsbord för pollinerare kan man inte tänka sig; blommande vägrenar hela säsongen. 
På Gotland har politikerna genom ett medborgarförslag insett medvärdet av blommande 
vägrenar - både för pollinerare och människor. 

Bilden av Bjäre är att regionen erbjuder de bästa naturupplevelser och jag håller till stor 
del verkligen med. Det är en underbart vacker trakt. Överlag fredas Bjäres vägrenar från 
att klippas ned och det är mycket positivt . Problemet som jag - och pollinerarna - ser det, 
är att vägrenarna består av väldigt ringa blommande växlighet! 



Bjäres ensidiga växtlighet i vägrenar i form av mestadels gräs ger ett mycket dåligt pollen -
och nektartillsl<ott för pollinerare. 

Också en stor del av Bjäres landsbygd är i dag på gränsen till odlingsöken tör våra 
pollinerare, inte helt olikt slätterna i sydliga Skåne. Vi måste därför med ett gemensamt 
och kreativt engagemang finna lösningar tör att främja pollinerarnas överlevnad . Det finns 
ingen tid att vänta! 

ag föreslår att Bjäres vägrenar berikas med frösådd av Blomsterblandning 
'Pollen och Nektar, en aktiv och angelägen hjälP-åtgård för våra pollinerar_e_. ~ 

Frösådd av pollinerarväxter är att föredra framför färdiga plantor, även märkta sk Bee
Friendly. Framodlade kommersiella plantor innehåller mängder med kemiska medel som 
bina sedan får i sig vid nektar- och pollenbesök. En noggrann kontroll av förädlings
processen vid köp av plantor är nödvändig, vilket inte är nödvändigt vid frösådd. 

De blommande vägrenarna på Gotland är något som alla turister minns - njutning för 
allmänheten och mätta pollinerare. Låt Bjäre visa sitt aktiva stöd för pollinerarna på ett 
mycket enkelt och naturligt sätt genom att berika vägrenarna med träsådd av blommor! 

Jag samverkar gärna i frågan i den mån ni önskar och tillsammans hoppas jag att vi gör 
allt vi kan tör att värna våra pollinerare! 

Med vänliga hälsningar 

Viveca Nilsenius 
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Beskrivning av ärendet Mandatperiodens ordförande, Håkan Mörnstad (BP), håller avslutande 
anförande och tackar kommunfullmäktiges ledamöter och förvaltningen för 
den gångna mandatperioden. Därefter önskar han nya kommunfullmäktige 
lycka till. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


