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2019-01-30 
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1 av 22 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 30 januari 2019 kl 18:30-20:03 

Se bifogad nävarolista. 

Övriga 
närvarande: Philip Norrman, sekreterare 

Olof Nilsson, kanslichef 
Erik Lidberg, kommundirektör 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Adem Qerimaj (S) och Hans Grönqvist (BP), ersättare Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) 

Kommunhuset 2019-02-06, kl. 15.00 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare ~ 
Hans Grönqvist (BP) 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2019-01-30 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-02-06 till och med 2019-02-28 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

§§ 1-19 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-01-30 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

Ledamot Tie ersättare Ja Nej Avst ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ./ D D D D D 
Bo Wendt (BP) ./ D D D D D 
Uno Johansson (C) ./ D D D D D 
Ingela Stefansson (S) ./ D D D D D 
Birgitte Dahlin (L) ./ D D D D D 
Carolin Gräbner (SD) ./ D D D D D 
Jonas Nilsson (MP) ./ D D D D D 
Krister Lilja (KD) ./ D D D D D 
Ulf Jiewertz (M) ./ D D D D D 
Eddie Grankvist (BP) ./ D D D D D 
Kerstin Gustafsson (M) ./ D D D D D 
Ebba Krumlinde (C) ./ D D D D D 
Adem Qerimaj (S) ./ D D D D D 
Hans Grönqvist (BP) ./ D D D D D 
Linda Ivarsson (M) ./ D D D D D 
Inge Henriksson (BP) ./ D D D D D 
Jens Nygren (L) ./ D D D D D 
Claes Wallin (SO) ./ D D D D D 
Stefan Olsson (C) ./ D D D D D 
t>Helas S•vattberg ES3 Irene Ebbesson (S) ./ D D D D D 
Ann Elofsson (M) ./ D D D D D 
Håkan Mörnstad (BP) ./ D D D D D 
Tony Ivarsson (M) ./ D D D D D 
Gösta Gebauer (C) ./ D D D D D 
DELSUMMA: I 24 

1 (4) 

§ § § § 

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 
ID D D D 
D D C 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 



2 (4) 

Omröstningar 
När- § § § § § § § § § 
varo 

Ledamot Tii? ersättare ja Nej Avst Ja Nej Avst ja Nej Avst 

Jfflttts FeHitt Perssett fBP3 Haakon Böcker (BP) ./ D D D D D D D D D 
Ingrid Zäther (S) ./ D D D D D D D D D 
Susanne Jung (M) ./ D D D D D D D D D 
Mats Lundberg (L) ./ D D D D D D D D D 
Marianne E. Mjöberg (BP) ./ D D D D D D D D D 
f aal~iffl 6räbtter fSB3 D D D D D D D D D 
Gösta Sandgren (M) ./ D D D D D D D D D 
lb Nilsson (C) ./ D D D D D D D D D 
Ingvar Bengtsson (S) ./ D D D D D D D D D 
Claes Sjögren (BP) ./ D D D D D D D D D 
l/ie~er '.fät'ftfj'v'ts~ EM3 Mona Källbäck (M) ./ D D D D D D D D D 
Lina Andreasson (MP) ./ D D D D D D D D D 
Håkan Hagström (M) ./ D D D D D D D D D 
f 8fl:äft /,t'ft8i8SS8ft f6j Linnea Gunnarsson (C) ./ D D D D D D D D D 
Heletta St:riak EBP3 Karin Schmidt (BP) ./ D D D D D D D D D 
Jessica Andersson (S) ./ D D D D D D D D D 
Thomas Andersson (L) ./ D D D D D D D D D 
TOT ALSUMMA: 40 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

KF § 1 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 2 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 3 Dnr KS 000045/2019 - 900 
Informationsärenden 

KF§4 
Delgivningar 

Dnr KS 000004/2019 - 900 

KF § 5 Dnr KS 001104/2018 - 200 
Del av Hemmeslöv 5:9 - Etablering norr om cirkulationsplatsen 

KF § 6 Dnr KS 000744/2018 - 905 

Sida 

2 av 22 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

KF § 7 Dnr KS 001633/2014 - 901 
Ändring av reglementen avseende alkohol- och serveringstillstånd 

KF § 8 Dnr KS 001024/2017 - 200 
Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar 

KF § 9 Dnr KS 001081/2018 - 380 
Uppdatering av regler för stöd till föreningar 

KF § 10 Dnr KS 001073/2018 - 200 
Uppdatering av regler för tomtförsäljning 

KF § 11 Dnr KS 000567 /2018 - 500 
Borgen - Sydvatten AB 

KF § 12 Dnr KS 000058/2019 - 903 
Val av revisor och ersättare till AV Media Skåne 

KF § 13 Dnr KS 000063/2019 - 903 
Avsägelse av samtliga uppdrag - Suzanne Kroksdotter (SD) 

KF § 14 Dnr KS 000009 /2019 - 900 
Medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverskamhet 

KF § 15 Dnr KS 000085/2019 - 100 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande - Bjärehemmet 

KF § 16 Dnr KS 000088/2019 -100 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2019-01-29 - Bjärehemmet 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

KF § 17 Dnr KS 000096/2019 - 903 

Sida 

3 av22 

Fyllnadsval för ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter Suzanne Kroksdotter(SD) 

KF § 18 Dnr KS 000097 /2019 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen efter Suzanne Kroksdotter(SD) 

KF § 19 Dnr KS 000098/2019 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i Valberedningen efter Suzanne Kroksdotter(SD) 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av22 

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: 

Utse Hans Grönqvist (BP) och Adem Qerimaj (S) som justeringspersoner. 

Utse Linnea Gunnarsson Evertsson (C) som ersättare. 

Justeringen äger rum 2019-02-06 klockan 15.00 på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 5 av22 

KF§ 2 Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

Beslutsärenden: 

KF § 17 Fyllnadsval för ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter Suzanne 
Kroksdotter (SD). 

KF § 18 Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen efter Suzanne Korksdotter 
(SD). 

KF § 19 Fyllnadsval för ersättare Valberedningen efter Suzanne Kroksdotter 
(SD). 

Informationsärenden: 

Årets intraprenör 2018. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 

KF§ 3 Dnr KS 000045/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2019-01-30 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

-Information om fullmäktigeutbildningar (Erik Lid berg, kommundirektör) 
-Information om arvodesreglemente (Olof Nilsson, kanslichef) 
-Årets intraprenör (Philipp Seuffer, HR-chef) 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sida 

6 av 22 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 7 av22 

KF§4 Dnr KS 000004/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

-Granskning av kommunens målstyrning 

Underlag till beslutet 

Beslut 

-Granskning av intern kontroll 
-Granskning av kommunens fordonshantering 
-Granskning av kommunens kostnader för resor och representation 
-Protokoll från senaste sammanträde med revisionen 

Övrig delgivning: 

En namninsamling för bevarandet av Bjärehemmet i Västra Karup har samlat in 
över tusen namnunderskrifter. Ansvariga är Bo Stark och Magnus Ivarsson. 
(Samtliga namnunderskrifter finns tillgängliga på kansliet i kommunhuset.) 

-Granskning av kommunens målstyrning 
-Granskning av intern kontroll 
-Granskning av kommunens fordonshantering 
-Granskning av kommunens kostnader för resor och representation 
-Protokoll från senaste sammanträde med revisionen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 8 av22 

KF§ 5 DnrKS001104/2018-200 

Del av Hemmeslöv 5:9- Etablering norr om cirkulationsplatsen 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för 
verksamhetslokaler från byggföretaget MIMS Invest AB. Företaget har 
specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för kommersiella ändamål och 
har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i Båstads 
kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. Köp redo AB vill uppföra en 
byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med hyresgästen 
COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre 
kustvägen och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och 
företaget arbetat fram en lämplig disposition för tomten och ett förslag till 
optionsavtal har tagits fram. Syftet med optionsavtalet är att ge företaget tid att 
förprojektera och ta fram bygglovshandlingar med målsättning att företaget vid 
optionstidens slut ska förvärva optionsområdet. Optionsavtalet innehåller 
specifika villkor som överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant villkor 
avser prissättning och ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för 
projektet. För att företaget ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att 
pågående detaljplan för området vinner Jaga kraft. Företaget kan dock på egen 
risk söka bygglov med stöd i befintlig detaljplan. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-09. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist. 
Orienterings bild 
Registrerings bevis 
Förslag till optionsavtal 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-11-29. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001104/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Etablering norr om cirkulationsplatsen, del av Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för verksamhetslokaler från byggfö
retaget MIMS Invest AB. Företaget har specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för 
kommersiella ändamål och har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i 
Båstads kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. 
Köp redo AB vill uppföra en byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med 
hyresgästen COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och företaget arbetat fram 
en lämplig disposition för tomten och ett förslag till optionsavtal har tagits fram. Syftet med 
optionsavtalet är att ge företaget tid att förprojektera och ta fram bygglovshandlingar med 
målsättning att företaget vid optionstidens slut ska förvärva optionsområdet. 

Optionsavtalet innehåller specifika villkor som överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant 
villkor avser prissättning och ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. 
För att företaget ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för 
området vinner laga kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med stöd i befintlig 
detaljplan. 

Bakgrund 
Företaget Köp redo AB tog tillsammans med COOP och OK/Q8 kontakt med kommunens re
presentanter för att undersöka möjligheten till en etablering i kommunen. Då verksamheten 
anses kunna komplettera befintlig i området och överensstämmer med det ändamål som anges 
i detaljplanen, har frågan beretts mer ingående. Företaget har presenterat sitt koncept, exte
riört skissmaterial och en tidplan samt hur verksamheten kan samverka med kommande 
grannetablering. 

Aktuellt 
Aktuellt för området är en ny detaljplan som tillkomit främst för att hantera dagvattenfördröj
ning och ledingsstråk över tomten i syfte att uppnå en goda etableringsförutsättningar. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förvaltningen anser etableringen vara just av den sort som är önskvärd i det specifika läget. 
Det är en väl tilltagen byggrätt som kommer till sin rätt i samarbete med en resursstark intres-

' 

'"""'"'"""'""'""'.'''"'""''""""""'""'"'"'"'""'~ ~'''"'"" \~ 



2 (2) 

sent som liksom kommunen värnar en tilltalande exteriör och hållbara lösningar. Etableringen 
kommer att tillföra ett fyrtiotal nya arbetstillfällen till kommunen och konceptet förväntas 
komplettera befintlig dagligvaruhandel i Båstad. 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
• Köp redo AB 
• Coop Butiker & Stormarknader AB 
• enheten för samhällsbyggnad 
• NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Orienteringsbild 
2. Förslag till optionsavtal 

Samråd har skett med: 
Enheten för samhällsbyggnad 

JI/ 



Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Köp redo AB (559178-5828), Vattenverksgatan 64, 212 43 Malmö 

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

1 § Objekt 

K S OOl \oL{( 

'2.å\ ~ - 7...00 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras nedan. Området omfattar 
uppskattningsvis 8 500 m2 och slutlig byggrätt kommer att framgå av ny detaljplan för 
området. Arealen fastställs dock först när lantmäteriet styckar av området. 

J() , 



2 § Bakgrund 

Kommunens representanter har tillsammans med exploatören fört diskussioner om att 
möjliggöra en etablering söder om Båstads nya station för ändamålet detalj- och 
partihandelsverksamhet kompletterat med andra verksamheter. 

Bolaget Köp redo AB bildades 2018 specifikt för ägande och förvaltning av byggnaden 
inom optionsområdet. Företaget ska enligt bolagsregistret äga och förvalta fastigheter 
och därmed förenlig verksamhet. 

Coop Butiker & Stormarknader AB bedriver detalj- och partihandelsverksamhet 
huvudsakligen i Sverige. Bolaget skall också bedriva för verksamheten ändamålsenlig 
fastighets- och industri verksamhet, samt annan med ovanstående förenlig verksamhet. 

Exploatören avser att bygga en lokal i två plan, för att etablera samarbetsparten/ 
hyresgästen COOP i bottenplan och hyra ut övriga lokaler till andra aktörer. Byggnaden 
kommer visuellt anpassas till COOPs koncept och byggnaden förväntas få en byggyta om 
ca 4 000 kvm. COOPs verksamhet förväntas sysselsätta ett fyrtiotal personer. 
Markdisponering och exteriör framgår av bilaga 1 och 2. 

3 § Syfte 

Optionsavtalet syftar till att ge exploatören möjlighet att med tillfällig ensamrätt till det 
aktuella området förprojektera det. 

4 § Åtaganden 

Kommunen åtar sig att under den tidsperiod optionen löper reservera området åt 
exploatören och att medverka till att överlåtelse av området möjliggörs. Kommunen ska 
förse exploatören med befintlig information om tomtens beskaffenhet och tillhandahålla 
digital primärkarta. 

Primärkarta är inte att likställa med nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta söks och 
bekostas av exploatören. 

Inom optionstiden ska exploatören genomföra de undersökningar som behövs för 
projektet, exempelvis för geoteknik och vibrationer. Exploatören ska också presentera 
kommunen material utvisande markdisposition, exteriör och volymer. 

Exploatören åtar sig att senast två månader innan optionstiden löper ut inlämna 
ansökan om bygglov. Lov för planerad byggnad kan sökas med stöd i gällande detaljplan 
i avvaktan på den nya. 

Om bolaget väljer att inte nyttja optionen, eller inte ansöker om bygglov inom utsatt tid, 
upphör optionen och bägge parter står sin del av de kostnader som uppkommit under 
optionstiden kopplat till detta avtal. 



5 § Detaljplan 

För området gäller detaljplan, lagakraftvunnen 2014-03-27. Ändring av detaljplan har 
påbörjats av kommunen i syfte att tillgängliggöra mer byggbar mark och reglera 
nödvändigt omhändertagande av dagvatten från exploateringen. Den nya detaljplanen 
förväntas vara ute på samråd under kvartal 4 2018. 

Gällande detaljplan 

6 § Optionsperiod 

Denna option gäller i 6 månader från det att avtalet godkänts av kommunfullmäktige. 

7 § Köpekontrakt, köpeskilling och kostnader 

Under förutsättning att exploatören sökt bygglov och den nya detaljplanen har antagits 
ska kommunen upprätta köpeavtal. 

I köpeavtalet kommer kommunen bland annat ställa krav på att exploatören under 
angiven tid bebygger fastigheten innan köpebrev upprättas och försäljningen slutförs. 
Kommunen kan också komma att använda olika alternativ för att säkerställa att 
exploatören genomför vad som avtalats genom exempelvis vitesklausuler. 

Prissättningen för marken uppgår till 350 kronor/m2
• Den slutliga arealen för området 

fastställs av lantmäteriet i samband med avstyckning. Priset är beräknat mot bakgrund 
av kostnadstäckning för exploatering av planområdet, för kostnader kopplade till 
utbyggnad av bland annat infrastruktur i anslutning till Båstads nya station och anpassat 
till efterfrågan på marknaden. 

Utöver köpeskillingen tillkommer bl.a. kostnad för fastighetsbildning, anslutningsavgift 
för VA, el, fiber m.m. samt avgift i samband med bygglovsprövning. 



8 § Arrendekontrakt 

I det fall exploatören sökt bygglov innan den nya detaljplanen har antagits ska 
exploatörens markåtkomst lösas genom upprättande av arrendekontrakt. Exploatören 
är medveten om att det alltid föreligger risker med att föregå en lagakraftvunnen 
detaljplan, då den kan överklagas. 

9 § lnformationsskyldighet 

Det åligger parterna att omgående och skriftligen informera varandra om eventuella 
förändringar som kan påverka projektets förutsättningar. 

9 § Överlåtelse 

Exploatören äger ej rätt att överlåta detta avtal till annan aktör. 

10 § Övrigt 

Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 
Eventuella ändringar i eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och 
undertecknas av båda parterna för att utgöra bindande avtalsinnehåll. 

I den södra delen av detaljplaneområdet planeras det för ytterligare en etablering. Båda 
etableringarna inom detaljplanerområdet ska dela in och utfart varför detta kommer att 
regleras i köpeavtal och fastighetsbildning. I det fall den södra delen av området 
exploateras i senare skede, står exploatören för att anlägga in och utfart till området. 

I det fall samarbetet mellan exploatören och COOP upphör har kommunen rätt att med 
omedelbar verkan återkalla optionen utan föregående beslut. I det fall optionen 
återkallas står var part sina nedlagda kostnader. 

11 § Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 

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

Båstad 2018-
För Köp redo AB 

Båstad 2018-
För Båstads kommun 

J(). 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 9 av 22 

KF§ 6 DnrKS000744/2018-905 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Beskrivning av ärendet Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-12-05. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner. 
Bekräftelse angående borgensförbindelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(pub!) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-15 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000744/2018-905 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar av
seende derivat 

Förslag till beslut 

I. Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 ("Borgens
förbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åt
gärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 no
vember 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av med
lemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Båstads kommun den 14 no
vember 2011, vari Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avse
ende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse från och med 2019-01-01 tillträdande kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein och ekonomichef Elisabet Edner att för kommunens räkning underteckna alla hand
lingar med anledning av detta beslut. 

Bakgrund 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotter
bolaget Kommuninvest i Sverige AB (pub!) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin 
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbin
delse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Båstads kommun utfärdade sin borgens
förbindelse den 15 maj 1996 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäk
tige den 28 oktober 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alter
nativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Gil
tighetstiden för Båstads kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. 
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen 

~ \41 
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och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket 
stor vikt att Båstads kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar 
ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommu
ninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verk
samhet. Båstads kommun undertecknade Regressavtalet den 14 november 2011 och Garanti
avtalet den 14 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindel
sen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i sam
band med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar 
såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen") . 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar tecknar 
borgensförbindelse. Godkänns inte förlängningen av borgen minskar kommunens möjligheter 
att ta lån till bästa möjliga ränta. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kom
muninvests motpartsexponering avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgens
förbindelse. 
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Båstads kommun 
Att: Elisabet Edner 
269 80 Båstad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -08- 13 
Dnr.J~f gg.QJ-.4.'i./ .. . 
.......... 2.0.1 .~.:: .. 9.0.5: .. .. .. 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Båstads kommun som är medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksarnhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Båstads kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 maj 1996 
och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 oktober 2009. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens
förbindelser 1 samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Båstads kommuns borgensåtagande kommer 
således inom ko1t att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Båstads kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
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Kommuninvests verksamhet. Båstads kommun undertecknade Regressavtalet den 
14 november 2011 och Garantiavtalet den 14 november 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 
som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. 

Båstads kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att Båstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 
1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Båstads kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Båstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Båstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Båstads kommun bekräftar att garantiavtalet unde1iecknat av Båstads 
kommun den 14 november 2011, vari Båstads kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att 
vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor 
från uppsättandet, dvs. 3 veckor+ 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som 
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tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. 
Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen 
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Malmö. 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 
unde1iecknas av de två företrädare för Båstads kommun som kommunfullmäktige 
bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och 
bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen 
bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid 
tiden för undertecknandet. 

5. Båstads kommun ska därefter till Advokatföman Lindahl översända följande: 

A) Lagakraftvunnet protokoll 
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 
ovan (inldusive anslagsbevis och lagakraftbevis). 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall. underlag enligt punkt 4) 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfinnan Lindahl 
senast den 31 maj 2019. 

Vi har uppdragit åt Advokatföman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelsema och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatföman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 
ida.karlsson@lindahl.se. 

Handlingar skickas till: 
Advokatföman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Fredrika Nmman 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse 

Hätmed bekräftas 

att ingången borgensförbindelse av den 15 maj 1996 (''Borgensförbindelsen"), vari 
Båstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt 
gäller; 

att Kommuninvest äger företräda Båstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer; 

att regressavtalet unde1iecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt 

att garantiavtalet unde1iecknat av Båstads kommun den 14 november 2011, vari 
Båstads kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
deiivat regleras, alltjämt gäller. 

I ----------
01i Datum 

För Båstads kommun 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

N amnfö1tydligande 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

N amnfö1tydligande 
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KF § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 001633/2014 - 901 

Ändring av reglementen avseende alkohol- och 
serveringstillstånd 

Sida 

10 av 22 

Beskrivning av ärendet Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom 
alkohollagstiftningen. Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts 
från verksamhetsområdet bildning och arbete till verksamhetsområde 
samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör myndighetsutövning mot 
enskild och det finns synergieffekter i att samordna myndighetsutövningen 
inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för kommunens 
uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. Vidare föreslås en uppdatering av 
hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter hanteras samt några 
förtydligande av ansvarsområden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 2018-12-
05, med tillhörande bilagor. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-09. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson. 
Reglemente för myndighetsnämnden. 
Reglemente för kommunstyrelsen. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Revideringen av kommunstyrelsens reglemente fastställs. 

2. Revideringen av myndighetsnämndens reglemente fastställs. 

Utdra sbes rkande 
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Tj än stes krive I se 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2018-12-05 

Handläggare 
Roger Larsson 
roger.larsson@bastad.se 
0431-77735 

Diarienummer: KS 001633/2014 -901 

Till: Kommunfullmäktige 

Ändring av reglemente för kommunstyrelse och 
myndighetsnämnd gällande alkohol- och serveringstillstånd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Fastställa revideringen av myndighetsnämndens reglemente. 

Sammanfattning 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. 
Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning 
och arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. 

Vidare föreslås en uppdatering av hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter 
hanteras samt några förtydligande av ansvarsområden. 

Ärendet och dess förutsättningar 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. Detta 
regleras i KS:s reglemente 5 § 3. Handläggningen av ärendena gällande alkoholtillsyn och 
serveringstillstånd har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning och 
arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 

26980BÅSTAD ~ 
Telefon: 0431-77000vx w 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.09 
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Sam häl Is byggnad 

Tjänsteskrivelse 

myndighetsutövningen inom alkohol- tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden genom att 5 § 3. i KS:s reglemente stryks och 
motsvarande skrivning förs in i 1 § i MN :s reglemente. 

Vidare föreslås en uppdatering i KS:s reglemente 5 § 10. och MN:s reglemente 3 § genom att 
det lagrum som personuppgifter hanteras enligt är ändrat från den upphävda 
personuppgiftslagen, PUL, till EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

Det föreslås också förtydligas i KS:s reglemente 5 § 5. att det är som byggnadsnämnd 
kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom planväsendet och i 6 § 4. att det är 
som fastighetsägare kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning. 

Motsvarande förtydliganden föreslås i 1 § i MN:s reglemente att det är som byggnadsnämnd 
myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och som 
miljönämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet, samhällsbyggnad, teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för myndighetsnämnden 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.1 1.09 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 11 av 22 

KF§ 8 Dnr KS 001024/2017 - 200 

Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA
kostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Mats Lundberg (L), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-09. 
Tjänsteskrivelse från fastighet- och fritidschef Hans Paganus. 
Minnesanteckningar från möte med föreningar 
Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler 
och arenor. 

Yrkanden Mats Lundberg (L), Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall 
tiJl kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 - Anläggningsstöd. 
Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 
vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år. 

2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd tiJl 
föreningar. 

3. Föreningarna uppmanas att söka investerings bidrag tiJl energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 

4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-12-11 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 001024/2017-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningen med 
egna lokaler och arenor 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 (3) 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 - Anläggningsstöd. Anläggningsstödet täcker 
hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för vatten enligt gällande VA-taxa, mot
svarande 20 mm ledning. Bidraget söks i samband med driftsbidraget och skickas in 
senast den 15 februari varje år. 

2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till föreningar. 
3. Föreningarna uppmanas att söka investerings bidrag till energi- och vattenbesparande 

åtgärder. 
4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen anlägg

ning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt bidrag. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Liberalerna som tar upp förändringar i VA-kostnader för före
ningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA-taxans 
struktur har ändrats för att följa branchorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. 
Förvaltningen föreslås dels få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
och dels undersöka om snålspolande munstycken kan ingå i stödet för att få ned vattenför
brukningen och uppvärmningskostnaderna för varmvatten. 

Aktuellt 
Förändringen av VA-taxan till Svenskt Vattens rekommenderade struktur i Båstads kommun 
(från 2016-01-01, samma struktur som i övriga NSVA-kommuner) och införande av vattenmä
tare har påverkat föreningarna genom höjda kostnader. 

Nästan alla föreningar har fått installerat vattenmätare som släpper igenom 2,5 kubikmeter 
vatten/timme (20 mm ledning), men två av föreningarna har fått vattenmätare som är för 
stora för verksamheten och som således ökar kostnaderna rejält. Detta är påtalat till förening
arna. Grundavgiften för 20 mm ledning är 2213 kr/år (2018). 

Den rörliga förbrukningsavgiften varierar kraftigt mellan föreningarna, dels beroende på hur 
mycket verksamhet de har, dels på att även andra icke bidragsberättigade verksamheter är 
inkopplade på vattenmätarna och dels på att enstaka föreningar inte har fått vattenmätare 
installerad utan bara betalar en grund- och nyttoavgift. 



2 (3) 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Finansiering av Anläggningssstöd sker genom omfördelning av medel inom ansvar 4001, konto 
3002 Stöd till föreningar. 

Om föreningarna ska ersättas fullt ut för förbrukningsavgiften krävs att Teknik och service får 
en utökad budget med 300 tkr. Detta alternativ förordas inte, föreningarna uppmanas istället 
att söka ytterligare stöd i samband med energi- och vattenbesparande åtgärder. 

Teknik och service 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av regler för stöd till föreningar 

Sida 

12 av 22 

Beskrivning av ärendet En uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 
gällande investeringsbidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta 
och reglerade för att underlätta fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur 
man ska söka behöver bli bättre bland sökande föreningar. Båstads kommun 
stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs 
av kommunfullmäktige 2016-04-13 § 81. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-09. 
Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus. 
Bilaga - uppdatering av bidragsbestämmelserna för barn- och 
ungdomsföreningar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagt förslag till uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och 
ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 januari 2019. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-12-12 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr:KS001081/2018-380 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

1 (2) 

Uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Bilagt förslag till uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 
antas och börjar gälla från den 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar gällande investe
ringsbidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta och reglerade för att underlätta 
fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur man ska söka behöver bli bättre bland sökande 
föreningar. 

Bakgrund 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun
fullmäktige 2016-04-13 § 81. 

Aktuellt 
Alla bidrag - startbidrag, verksamhets bidrag, driftsbidrag, lokalbidrag och ledarutbildnings bi
drag - är idag reglerade och är därmed okomplicerade att administrera. Investerings bidraget 
är inte så reglerat utan lämnar en del att önska. 
Följande reglering föreslås: 
-För ansökningar upp till och med SO 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag 
-För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max SO% av sökt bidrag* 
-För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag* 
* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken bi
dragsgivare och hur mycket man söker. 
Beskrivning om varför föreningen söker bidrag och hur sökt investerings bidrag gynnar barn
och ungdomsverksamheten ska bifogas ansökan. 

Jf. 



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Inga 

Verksamhet 
Enklare och lättare att fördela sökta investerings bidrag. 

Ekonomi 
Enklare att hålla sig inom kommunens budget för investerings bidrag. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen 

Teknik och service 

Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 

2 (2) 



Datum 

BÅSTADS 
KOMMUN 

2018-11-15 
Handläggare 
Hans Paganus 
Vårt dnr 
KS001081/2018-380 

Uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

Idag står följande i bidrags bestämmelserna: 

"Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl, offerter och ev. ritningar . 

... och förening/organisation kan få högst 75 % av sökt/faktisk kostnad. 

Bilaga 1 
1 (1) 

Om sökt investeringsbidrag är större än 50 000 kr, ska föreningen även söka bidrag hos 
extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken bidragsgivare och hur mycket man söker. 
Om bidrag beviljas av annan extern bidragsgivare, får föreningen högst 75 % av mellan
skillnaden." 

Ovanstående föreslås strykas och följande skrivning antas: 

-För ansökningar upp till och med 50 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag. 
-För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max 50 % av sökt bidrag* 
-För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag* 

* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken 
bidragsgivare och hur mycket man söker. 

Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl, offerter, ev. ritningar samt en beskrivning 
om varför föreningen söker bidrag och hur sökt investeringsbidrag gynnar barn- och ung
domsverksamheten. 

Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
bastads.kommun@bastad.se ;;dse ~& 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-01-30 13 av 22 

KF§ 10 Dnr KS 001073/2018 - 200 

Uppdatering av regler för tomtförsäljning 

Beskrivning av ärendet För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband 
med försäljningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för 
försäljning av kommunala villatomter. Förtydligandet avser regler kring 
reservationen av villatomten och hur reservationen kan förlängas och 
begränsning med en ansökan per familj. I samband med villatomtförsäljningar 
har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning tagits fram. 
Revidering av regler för tomtförsäljning föreslås enligt följande tillägg: 
- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 
förlängas maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-eller 
särboende. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-09. 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 
Bilaga - uppdatering av regler för tomtförsäljning. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 

- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 
förlängas maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 

- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och 
sam-/ särboende. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-11-13 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS001073/2018-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av Regler för tomtförsäljning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidering av "Regler för tomtförsälj
ning" med följande tillägg: 

1 (2) 

- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maxi
malt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 

- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med villatomtförsäljningar har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning 
tagits fram. 
Revidering av regler för tomtförsäljning föreslås enligt följande tillägg: 

Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas 
maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-eller särboende. 

Bakgrund 
Kommunala villatomter säljs och fördelas via kommunens tomtkö. Regler för tomtförsäljning
en är beslutade av kommunfullmäktige. Reglerna har behov av revidering för att förtydliga 
kommunens villkor för försäljning av kommunala villatomter. 

Aktuellt 
För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband med försälj
ningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för försäljning av kommunala 
villatomter. 
Förtydligandet avser regler kring reservationen av villatomten och hur reservationen kan för
längas och begränsning med en ansökan per familj. 

J(/ 



Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 

2 (2) 

Revideringen innebär att reglerna för tomtförsäljning får tydligare villkor som underlättar 
handläggningen. 

Ekonomi 
Inga. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknisk chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till reviderade Regler för tomtförsäljning 



rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 000567 /2018 - 500 

Borgen - Sydvatten AB 

Sida 

14 av 22 

Beskrivning av ärendet I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 
uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. För att Sydvatten i sin upplåning ska 
få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i konsortialavtalet §7 
att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har 
beslutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att 
ställa borgen som en del i avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet 
skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. I §7 står även att "Beslut om att 
begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med 
minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder 
sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga 
åtgärder omgående vidtas. För att undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott 
mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om 
utökad borgensram." 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Hans Grönqvist (BP), Johan Olsson 
Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-09. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner. 
Borgensram 
Konsortieavtal för regional vattenförsörjning, 
Tilläggs avtal. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-12-14 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000567 /2018-500 

Borgensförbindelse Sydvatten 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

Bakgrund 

1 (2) 

I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars uppgift är att uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägar
kommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar. 

För att Sydvatten i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns 
i konsortialavtalet §7 att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att 
begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som en del i 
avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. 

I §7 står även att "Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fatt
tas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två 
tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan be
gäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att und
vika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolags
stämman om begäran om utökad borgensram." 

Ekonomi 
Kommunens finanspolicy säger" Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommun
koncernen. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål." Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld. 

Sydvatten kommer för denna risk för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägar
kommunerna i förhållande till borgensåtagandet. 

Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Sydvatten AB 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Konsortialavtal för regional vattenförsötjning genom Sydvatten AB 
Delägarnas borgensåtagande 2018 
Tilläggsavtal Båstad 2018 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 000058/2019 - 903 

Val av revisor och ersättare till AV Media Skåne 

Sida 

15 av 22 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska besluta om val av revisor och ersättare till AV Media 
Skåne. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från revisionens sammanträde 2019-01-15. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till revisor för AV Media Skåne utses Christer Linden (M). 

2. Till ersättare för AV Media Skåne utses Erik Lundvall (L). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2019-01-30 

Onr KS 000063/2019 - 903 

Sida 

16 av 22 

Avsägelse av samtliga uppdrag - Suzanne Kroksdotter (SD) 

Beskrivning av ärendet Suzanne Kroksdotter (SO) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig 
samtliga politiska uppdrag i Båstads kommun. Fyllnadsval ska förrättas efter 
avgående Suzanne Kroksdotter (SO) . 

Underlag till beslutet Avsägelse. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 000009 /2019 - 900 

Sida 

17 av 22 

Medborgarförslag - Båstads kommun ska driva en kommunal 
återbruksverskamhet 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, inkommen 2019-01-03, ska godkännas och skickas för 
beredning. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Philip Norrman. 
Medborgarförslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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18 av 22 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande - Bjärehemmet 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg har skickat in en Enkel fråga gällande 
nedläggningen av Bjärehemmet till kommunstyrelseordförande Johan 
Swanstein Olsson. 

Yttrande Under ärendet ställer Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 

Underlag till beslutet Enkel fråga från Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande Johan 
Swanstein Olsson (M). 

Utdra sbes rkande 



Enkel fråga till KSO vid kf30 januari 2019 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 ~01~ 2 9 
Dnr.~ ~ ... . 9.0!'!?. ?.'?:/ .... 
o.7..9..~ .. ,,, ;: ,, Q.Q, ... ,11,u aa 

1000 personer har protesterat mot den snabba nedläggningen av 
avdelning 3-4 vid Bjärehemmet. Den ursprungliga planen var att de 
skulle flytta samtidigt till Haga Park år 2020. 
30 juni 2019 stängs 3-4:an. De gamla 
sprids i kommunen. Det är mycket svårt för 9 gamla, sköra människor att 
lämna sin trygga grupp och tvingas flytta till okänd plats med ny personal. 
"Båstad ett bättre sätt att leva" gäller inte för dem. 
Varför är det nödvändigt forcera utflyttningen från Bjärehemmet? 

,.ttl~ q_ Lf!..0 
Marianne Eriksson-Mjöberg / 
B järepartiet 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2019-01-29-
Bjärehemmet 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående nedläggning av Bjärehemmet från 
Ib Nilsson (C). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har 
godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Interpellation. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



CENTERPART IET 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2019-01-29 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 ~01= 2 9 
Dnr.\.. <$. .. .. . .. QQ.~.'!! ( 

\ - '\ ·o t' 
•• • .. . ......... . . ....... 11.111111111: 

Ur Samverkan för Bjäres budget framkommer att Bjärehemmets 3:4 läggs ned innan Haga Park i 

Förslöv är färdigställt och kan ta emot boende och bedriva vård. Denna aweckling av Bjärehemmet 

innefattar nio vård- och omsorgsplatser. 

Centerpartiet ser att avvecklingen kommer att drabba de boende på Bjärehemmet hårt och även alla 

äldre i Båstad kommun som behöver en vård- och omsorgsplats, en plats på korttidsboende eller en 

plats för avlastning. 

I dagsläget har Båstad Kommun stora svårigheter att fylla det samlade behovet av kommunala 

vård platser. Det skall nämnas att det inte är ovanligt att den som fått bistånd till avlastningsplats fått 

flytta denna i tid eftersom platserna inte räcker till. 

Centerpartiets anser att kommunen inte har råd att awara vårdboendeplatser eftersom en 

avveckling lägger ytterligare börda på de som vårdar sina anhöriga som inte får den avlastning som 

beviljats bistånd för, och därmed inte den vila som är en förutsättning för återhämtning. 

1. Hur tänker ni lösa platsfrågan för våra äldre om ytterligare nio platser tas bort innan Haga 

Park kan ta emot boende? 

2. Är tanken att ännu mer vård ska ske i hemmet eller avser kommunen köpa platser utanför 

kommunen till en hög kostnad? 

3. Tror ni att det blir en ekonomisk besparing att stänga Bjärehemmet? 

4. Anser ni att den eventuella besparing som görs är viktigare än att ta hänsyn till välbefinnande 

och god omsorg? 

För Centerpartiet 

lb Nilsson Sonia Larsson 

Jt/ 
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Fyllnadsval för ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter 
Suzanne Kroksdotter (SD) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förättas för ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter 
Suzanne Kroksdotter (SD). 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Carolin Gräbner (SD). 

Yrkanden Carolin Gräbner (SD): Föreslår Sebastian Gustafsson Strömbrink. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Carolin Gräbners (SD) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Sebastian Gustafsson Ström brink 
är vald som ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

'\ 

Följande utses som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden under perioden 

2019-01-30 till 2022-12-31: 

Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
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Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Onr KS 000097 /2019 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen efter Suzanne 
Kroksdotter (SD) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förättas för ny ersättare i kommunstyrelsen efter Suzanne 
Kroksdotter (SO). 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Carolin Gräbner (SO). 

Yrkanden Carolin Gräbner (SO): Föreslår Joakim Gräbner (SO). 

Sida 

21 av 22 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Carolin Gräbners (SO) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Joakim Gräbner (SO) är vald som 
ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ersättare i kommunstyrelsen under perioden 

2019-01-30 till 2022-12-31: 

Joakim Gräbner (SO). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 

Dnr KS 000098/2019 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i Valberedningen efter Suzanne 
Kroksdotter (SD) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förättas för ny ersättare i valberedningen efter Suzanne 
Kroksdotter (SD). 

Underlag till beslutet Under ärendet yttrar sig Carolin Gräbner (SD). 

Yrkanden Carolin Gräbner (SD): Föreslår Claes Wallin (SD). 

Sida 

22 av 22 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Carolin Gräbners (SD) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Claes Wallin (SD) är vald som ny 
ersättare i Valberedningen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ersättare i Valberedningen under perioden 

2019-01-30 till 2022-10-14: 

Claes Wallin (SD). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


