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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Sida 

1 av 31 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 24 april 2019 kl 18:30-21:45 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 
Elin Ax, kommunjurist 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare 
Ingvar Andreasson (BP), kommunrevisionens ordförande 
Tomas Nerd (S), utbildningsnämndens ordförande 

Niclas Svanberg (S) och Ann Elofson (M), ersättare Håkan Mörnstad (BP) 

Kommunkansliet 2019-05-06, kl.15:00 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2019-04-24 

Från och med 2019-05-06 till och med 2019-05-28 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 

§§ 46-73



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-04-24 

Omröstningar 
När- § § § § § 
varo 

Ledamot Ti2 ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ✓ D D D - n 
Be 1/Jetult {BPl Karin Schmidt (BP) ✓ D D D D D 
Uno Johansson (C) ✓ D D - D D ·-
Ingela Stefansson (S) ✓ D D D D D 
Birgitte Dahlin (L) ✓ 

- D D D D 
taf'eliR Gf'ähRef' {SE.I~ D D D - D 
Jonas Nilsson (MP) ✓ D D D - D ·-
Krister Lilja (KD) ✓ D D D - D ~ 

✓ D D - D D Ulf Jiewertz (M) 

✓ D D - D D Eddie Grankvist (-) 
~ 

D D - D D Kerstin Gustafsson (M) ✓ 

Ebba Krumlinde (C) ✓ D D D D D 
.----, 

D D D D 1~.fl:effl ~erifflaj ES3 Irene Ebbesson (S) ✓ '----' 

Hans Grönqvist (BP) ✓ D LJ D D D 
✓ D D D - D Linda Ivarsson (M) ·-

D D D - D Inge Henriksson (BP) ✓ 1---..J 

Jens Nygren (L) ✓ D D D - D 
D D D - D Claes Wallin (SO) ✓ J___J 

St:efzttt 81ssett E63 Emma Jönsson (C) ✓ [7 n D n n 
D D - D D Niclas Svanberg (S) ✓ ~ 

D D - D D Ann Elofsson (M) ✓ ·-
D D - D D Håkan Mörnstad (BP) ✓ ~ 

D D - D D '.fetty I1vat=ssett EM3 ·-
Eiäst:a Ei ebzttt et= E63 Linnea Gunnarsson (C) ✓ D D D D D 
DELSUMMA: 22 

1 (4) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 
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D D D D - 1-=- 1=1 D ~ - D D D ·-- D D D 



2 (4) 

Omröstningar 
När- § § § § § § § § § 
vara 

Ledamot T" ersättare 

ftttttts FolliH PerssoH (BP) Haakon Böcker (BP) ✓ 
Ingrid Zäther (S) ✓ 

Susanne Jung (M) ✓ 

Mats Lundberg (L) ✓ 
Marianne E. Mjöberg (BP) ✓ 

Joalciffl GFäbH.ef (SD) 

Gösta Sandgren (M) ✓ 

Ib Nilsson (C) ✓ 

Ingvar Bengtsson (S) ✓ 

Claes Sjögren (BP) ✓ 

Victor Törnqvist (M) ✓ 
Lina Andreasson (MP) ✓ 

HåkaH HagstFÖffl (M) Mona Källbäck (M) ✓ 

Johan Arnoldsson (C) ✓ 

Helena Stridh (BP) ✓ 

Jessica Andersson (S) ✓ 
Thomas Andersson (L) ✓ 

TOTALSUMMA: 38 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 

KS § 46 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KS § 47 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 48 Dnr KS 000045/2019 - 900 
Informationsärenden 

KS § 49 
Delgivningar 

DnrKS000004/2019 - 900 

KS § 50 Dnr KS 000210/2019 - 900 
Miljöbokslut 2018 

KS § 51 Dnr KS 000202/2019 - 906 
Årsredovisning 2018 för Båstads kommun 

KS § 52 Dnr KS 000341/2019 - 900 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2018 

KS § 53 Dnr KS 000209 /2019 - 905 
Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt justering av 
investerings budget 2019 

KS § 54 Dnr KS 001060/2018 - 901 
Demokratiutveckling i Båstads kommun 

KS § 55 Dnr KS 000230/2018 - 600 

Sida 

2 av 31 

Svar på motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för 
alla elever 

KS § 56 Dnr KS 000506/2018 - 700 
Svar på motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

KS § 57 Dnr KS 000677 /2018 - 100 
Svar på motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 

KS § 58 Dnr KS 000510/2018 - 200 
Svar på motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar 

KS § 59 Dnr KS 000026/2018 - 200 
Svar på motion - Lokalvård i egen regi 

KS § 60 Dnr KS 000290/2018 - 200 
Svar på motion - Ny brandstation i Båstad 

KS § 61 Dnr KS 001139/2018 - 900 
Svar på motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier /smällare i Båstads kommun 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ull BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

KS § 62 Dnr KS 000950/2017 -100 
Svar på motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen 

KS § 63 Dnr KS 000656/2018 - 900 
Svar på motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

KS § 64 Dnr KS 000171/2017 - 350 
Svar på motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena 

KS § 65 Dnr KS 001355/2017 - 350 
Svar på motion - Ta fram en fordonspolicy 

KS § 66 Dnr KS 000321/2019 - 903 
Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Gösta Gebauer (C) 

KS § 67 Dnr KS 000342/2019 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Gösta Gebauer (C) 

KS § 68 Dnr KS 000349 /2019 - 900 
Väckt motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden 

KS § 69 Dnr KS 000284/2019 - 700 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Nedläggning av Bjärehemmet, avdelning 3-4:an 

KS § 70 Dnr KS 000357 /2019 - 900 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Stefan Olsson (C) 

KS § 71 Dnr KS 000358/2019 - 900 
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Stefan Olsson (C) 

KS § 72 Dnr KS 000359/2019 - 900 
Fråga till utbildningsnämndens ordförande - Information om värdegrundsarbete, Friends 

KS § 73 Dnr KS 000303/2019 - 903 
Väckt motion - Bättre företagsklimat 

Sida 

3 av 31 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av31 

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 Niclas Svanberg (S) och Ann Elofson (M) till justeringspersoner. 

2. Utse Håkan Mörnstad (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 6 maj 2019 kl. 15:00 på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 31 

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. . 

Yttranden Under ärendet yttrar sig Marianne Eriksson Mjöberg (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
' Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 

KS §48 Dnr KS 000045/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige förelåg följand e anmälda informationspunkter: 

- Information om ansvarsfrihet ges av kommunjurist Elin Ax. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sida 

6 av 31 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 7 av 31 

KS § 49 Dnr KS 000004/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige förelåg följande delgivningar: 

Beslut 

- Verksamhetsplan 2019-2021 inklusive internkontrollplan och internbudget 
för nämnden för överförmyndare i samverkan 

-Årsredovisning 2018 från NSVA 

- Hållbarhetsredovisning 2018 från NSVA 

-Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet NNV Skåne 

- Ekonomirapport januari-mars 2019 för Båstads kommun 

- Dom från Förvaltningsrätten - Lokalisering av återvinningscentral i Båstads 
kommun 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000210/2019 - 900 

Miljöbokslut 2018 

Sida 

8 av 31 

Beskrivning av ärendet I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad 
bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. 
Miljöbokslutet tar utgångs-punkt i Miljö- och Energiprogrammet där 
inriktningen för miljöarbetet i kommunen pekas ut under fem för kommunen 
utpekade viktiga områden kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen; 
Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transporter, Bebyggd Miljö. Under 
varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål 
identifierade. För varje inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 
1) Mycket arbete krävs, långt till målet 
2) Arbete pågår, på väg mot målet 
3) Mycket är gjort, på god väg mot målet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 61. 
Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson, 2019-03-21 
med tillhörande bilaga. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), 
Birgitte Dahlin (L), Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Jonas Nilsson (MP), Ebba 
Krumlinde (C). 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L), Jonas Nilsson (MP) och Ebba Krumlinde (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Miljöbokslut för 2018 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-21 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Miljöbokslut 2018 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: Miljöbokslut för 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 september 2017, § 
149 Dnr: KS 000428 /2017-800 skall det i samband med kommunens årsredovisning upprättas 
ett miljöbokslut. Detta är kommunens första miljöbokslut som publiceras digitalt. 

I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ges en samlad bild av kom
munens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångs
punkt i Miljö- och Energiprogrammet där imiktningen för miljöarbetet i kommunen pekas ut 
under fem för kommunen utpekade viktiga 01måden kopplat till de nationella miljökvalitets
målen; Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, Transp01ier, Bebyggd Miljö. Under 
varje övergripande område finns det ett antal strategiska imiktningsmål identifierade. För 
vaije imiktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) Mycket mbete krävs, långt till 
målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjo1i, på god väg mot målet. 

I bokslutet lyfts det också fram höjdpunkter från året som gått samt information som kan vara 
inspirerande och intressant för kommuninvånare, besökare och näringsliv. 

Bakgrund 
På grund av begränsade personalresurser samt att bokslutet berör samtliga verksamheters ar
bete togs beslut i ledningsgruppen att bilda en Miljö- och Hållbarhetsgrupp med representan
ter från alla verksamheter. Miljöbokslutet tas fram gemensamt och arbetet samordnas och 
sammanställs av Strategi och Utveckling. 

Beslutet ska expedieras till: 
Carolina Holgersson Ivarsson 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Miljöbokslut 2018 

Samråd har skett med: 
Berörda verksamheter 

Båstad 2019-03-14 
Carolina Holgersson Ivarsson 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 9 av 31 

KS § 51 Dnr KS 000202/2019 - 906 

Årsredovisning 2018 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 15,2 mkr, vilket är en negativ 
avvikelse i förhållande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 var 
16,5 mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2018 
till 14, 9 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 171 mkr, jämfört med 
121 mkr året innan, varav ca 75 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 
90 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 34 mkr på gamla lån. 
De likvida medlen minskade med 56 mkr till O mkr .. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 62. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2019-03-21, med 
tillhörande bilaga .. 

Yttranden Under ärendet yttrar sig Hans Grönqvist (BP), Johan Olsson Swanstein (M), 
Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Helena Strid (BP), Uno Johansson (C), 
Eddie Granqvist (BP) och Håkan Mörnstad (BP). 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns. 

2. Resultatet för 2018 och balansräkning per den 31 december2018 fastställs 
i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 5,1 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10,6 mkr. 

5. Årsredovisning för Båstads kommun ska fortsättningsvis beredas av 
nämnderna innan beslut fattas i kommunfullmäktige. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KO.MMUN 

Datum: 2019-03-21 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000xxx/2019 - 906 

Årsredovisning 2018 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns. 

1 (1) 

2. Resultatet för 2018 och balansräkning per den 31 december 2018 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 5,1 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter 
finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10,6 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 15,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse i 
förhållande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 var 16,5 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för reavinster uppgick 2018 till 14,9 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 171 mkr, jämfört med 121 mkr året innan, varav ca 7 5 mkr 
avsåg VA-investeringar. Nya lån om 90 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 
34 mkr på gamla lån. De likvida medlen minskade med 56 mkr till 0 mkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar" genom att tills kapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till 
ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna 
kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida 
pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter 
ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 
2018 uppgick till ca 2,0 procent innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida 
pensionsutbetalningar är 5,1 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat om 6 mkr under 2018. Resultatet är överfört till 
VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare års 
överskott, uppgick vid ingången till 2018 till 16 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA
kollektivet nu uppgår till ca 11 mkr. 

Kommunkontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisningen 2018 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 

KS § 52 Dnr KS 000341/2019 - 900 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och 
beredningar 2018 

10 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att samtliga ledamöter i 
kommunstyrelse, utskott, nämnder, beredningar och överförmyndare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Följande politiska organ med dess ledamöter och ersättare omfattas av frågan 
om ansvarsfriheten: 

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

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-17. 
Revisionsberättelse för år 2018. 
Revisorernas redogörelse för år 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

2. Bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

3. Bevilja vård- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

4. Bevilja myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

5. Bevilja demokratiberedningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

6. Bevilja överförmyndaren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-17 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000341/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder 
och beredningar 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

2. Bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

3. Bevilja vård- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

4. Bevilja myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

5. Bevilja demokratiberedningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

6. Bevilja överförmyndaren ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att samtliga ledamöter i kommunstyrelse, 
utskott, nämnder, beredningar och överförmyndare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

Följande politiska organ med dess ledamöter och ersättare omfattas av frågan om 
ansvarsfriheten: 

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

Kommunkontor 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen och berörda organ. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsberättelse för år 2018. 
Revisorernas redogörelse för år 2018. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 

KS § 53 Dnr KS 000209 /2019 - 905 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 
2019 samt justering av investeringsbudget 2019 

11 av 31 

Beskrivning av ärendet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2018 till -192 079 tkr inklusive 
budgeterad exploaterings verksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA 
Utfallet uppgick till - 141 688 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på + 
50 391 tkr. Avvikelsen fördelar sig på +36 993 tkr skattefinansierade 
investeringar, - 1 019 tkr på medfinansiering av statlig infra-struktur, + 10 845 
tkr på VA-investeringar och+ 3 573 tkr på exploaterings inkomster. Avvikelsen 
blev+ 9 04 7 tkr avseende anslutningsavgifter VA. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 64. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-03-21, med 
tillhörande bilagor 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 
varav -16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -2 948 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. 

2. Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124 125 tkr med 30 769 
tkr till 109 363 tkr. 

3. Den nya investerings budgeten för 2019 föreslås i enlighet med upprättat 
förslag. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Datum: 2019-03-18 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000209 /2019 -905 

Till: Kommunfullmäktige 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt 
justering av investeringsbudget 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 varav -16 007 tkr 
avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruk
tur och - 2 948 tkr avser VA-finansierade investeringar. 

Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124 125 tkr med 30 769 tkr till 109 363 tkr. 

Den nya investerings budgeten för 2019 fastslås i enlighet med upprättat förslag. 

Bakgrund 
Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2018 till -192 079 tkr inklusive budgeterad ex
ploaterings verksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgick till 
- 141 688 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på+ 50 391 tkr. Avvikelsen fördelar sig 
på +36 993 tkr skattefinansierade investeringar, - 1 019 tkr på medfinansiering av statlig infra
struktur,+ 10 845 tkr på VA-investeringar och+ 3 573 tkr på exploaterings inkomster. Avvikel
sen blev + 9 04 7 tkr avseende anslutningsavgifter VA. 
Se tabell nedan. 

Budget Bokslut Awikelse Begärs över-

2018 2018 2018 fört till 2019 

Skattefinansierad investering -116 983 -79 990 36993 -16007 

Medfinansiering statlig infrastruktursats- -14 992 -16011 -1019 -1894 
ning 
Summa skattefinasierat samt Medfinan- -131975 -96 001 35 974 -17 901 
siering statlig infrastruktursatsning 
VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -85 454 -74609 10845 -2 948 

Exploateringsutgifter/inkomster 25 350 28 923 3573 0 

Summa totalt -192 079 -141688 50391 -20849 
Anslutningsavgifter VA 17701 8654 -9047 0 

Aktuellt 
Av avvikelsen på totalt 50 391 tkr föreslås i sammanställningen av verksamhetsområdenas 
ombudgeteringsblanketter att -20 849 tkr överförs till 2019 varav -16 007 tkr avser skattefi
nansierade investeringar, -1 894 tkr avser medfinansiering av statlig infrastruktur och -
2 948 tkr avser VA-finansierade investeringar. 



2 (2) 

För att uppnå det finansiella målet att investeringar ( exklusive va-investeringar) ska finansie
ras till SO procent av skattemedel, det vill säga att SO procent ska kunna finansieras genom det 
utrymme som uppstår med anledning av avskrivningar och resultat har förvaltningen lämnat 
fram ett förslag till reducerad budget för 2019 där delar flyttas fram till år 2020 och 2021. 

Budget Begärs Föreslagen 
överfört förändring 

från 
2019 2018 2019 

Skattefinansierad investering -124125 -16 007 30769 
Medfinansiering statlig infrastruktursats- -5 500 -1894 0 
ning 
Summa skattefinasierat samt Medfinan- -129 625 -17 901 30769 
siering statlig infrastruktursatsning 
VA-investeringar exkl anslutningsavgifter -93 760 -2 948 0 

Exploateringsutgifter/inkomster 28820 0 0 

Summa totalt -194 565 -20849 30769 
Anslutningsavgifter VA 13080 0 0 

Ny 
budget 

2019 

-109 363 
-7394 

-116 707 

-96 708 

28820 

-184 645 
13080 

Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2018 samt föreslagen nedjustering och 
framflyttning av investeringsmedel för 2019 skulle investeringsbudgeten 2019 inklusive explo
atering, medfinansiering men exklusive anslutningsavgifter uppgå till -184 645 tkr. 

Övervägande/framtid 

Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar ( exklusive va-investeringar) 
ska finansieras till SO procent av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det ut
rymme som uppstår med anledning av avskrivningar och resultat. Den föreslagna överföringen 
av skattefinansierade investeringsmedel om -20 849 tkr från 2018 till 2019 och en reducering 
och framflyttning av investeringsmedel om 30 769 tkr innebär att den budgeterade självfinan
sieringsgraden höjs till 53 procent. Vid en självfinansieringsgrad på SO procent behöver kom
munen uppta nya lån, vilket kommunen bör vara återhållsam med. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 

Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringsredovisning 2018 (tkr) samt önskade överföringar 
Förslag till reducering och framflyttning av investerings budget 2019 (tkr) 
Ombudgeteringsblanketter från verksamheterna (tkr) 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 12 av 31 

KS § 54 Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokrati utveckling i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 om att aweckla 
demokratiberedningen i Båstads kommun. Förvaltningen fick därefter i 
uppdrag att ta fram ett förslag om hur demokratiberedningens pågående 
ärenden skulle hanteras samt att lämna förslag hur uppdraget med 
demokratifrågor skulle hanteras framöver. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Demokratiberedningens har två pågående ärenden: Regler för styrdokument 
och revidering av reglementen. Det förstnämnda föreslås att skickas åter till 
förvaltningen för vidare beredning innan beslut i kommunfullmäktige och det 
sistnämnda föreslås att avskrivas. Beredningens framtagna material och 
utgångspunkter beaktas i det fortsatta arbetet. 

Ansvaret för demokratiuppdraget bör fortsatt vara hos kommunfullmäktige då 
det är det enda politiska organet av folkvalda. Därav föreslås att ansvaret flyttas 
till kommunfullmäktiges presidium, som har möjlighet att initiera ärenden och 
driva frågor tillsammans med bland annat gruppledarna. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 71. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen 
för beredning. 

2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 

3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift 
med följande: 

- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande 
och arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena. 

- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och 
aktualiserar ärenden inom området. . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Datum: 2019-03-04. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001060/2018 - 901 

Till: Kommunfullmäktige 

Demokratiutveckling i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen för beredning. 
2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 
3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift med följande: 

- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt 
för nödvändiga åtgärder inom områdena. 

- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och aktualiserar ärenden inom 
området. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 om att avveckla demokratiberedningen i 
Båstads kommun. Förvaltningen fick därefter i uppdrag att ta fram ett förslag om hur 
demokratiberedningens pågående ärenden skulle hanteras samt att lämna förslag hur 
uppdraget med demokratifrågor skulle hanteras framöver. 

Demokratiberedningens har två pågående ärenden: Regler för styrdokument och revidering av 
reglementen. Det förstnämnda föreslås att skickas åter till förvaltningen för vidare beredning 
innan beslut i kommunfullmäktige och det sistnämnda föreslås att avskrivas. Beredningens 
framtagna material och utgångspunkter beaktas i det fortsatta arbetet. 

Ansvaret för demokratiuppdraget bör fortsatt vara hos kommunfullmäktige då det är det enda 
politiska organet av folkvalda. Därav föreslås att ansvaret flyttas till kommunfullmäktiges 
presidium, som har möjlighet att initiera ärenden och driva frågor tillsammans med bland annat 
gruppledarna. 

Bakgrund 
Demokratiberedningen har aktivt arbetat med demokratifrågor under perioden 2010-2018. 
Under den tiden har beredningen hanterat ett antal ärenden som har anknytning till 
medborgarinflytande eller villkor för förtroendevalda. 

Under mandatperioden 2010-2014 arbetade demokratiberedningen med att ta fram former för 
medborgardialoger, initierade frågan om ungdomsråd, informerade om supervalåret 2014 och 
var huvudman för ett EU-finansierat politiker- och ungdomsprojet. 

Mandatperioden 2015-2018 arbetade demokratiberedningen med nytt arvodesreglemente, 
översyn av partistöd, utvärdering av medborgarförslag, de politiska organens reglementen och 
regler för styrdokument. 



2 (2) 

Aktuellt 
Förslag till hantering av pågående uppdrag 
Demokratiberedningen har två pågående ärenden: Regler för styrdokument, och revidering av 
kommunens reglementen. Den förstnämnda är i behov av revidering på grund av 
målstyrningsarbetet och det beredande organet är kommunstyrelsen. Det sistnämnda, 
revidering av reglementen, bör aktualiseras av nämnderna när det finns behov. Arbetet som 
demokratiberedningen har gjort finns kvar som stöd i den processen. 

Ärende: · Regler för styrdokument 
Åtgärd: Uppdraget skickas åter till förvaltningen med kommunstyrelsen som beredande 

organ. 

Ärende: 
Åtgärd: 

Revidering av reglementen 
Uppdraget avslutas och aktualiseras åter av nämnder, kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige eller förvaltningen när behov uppstår. 

Förslag till hantering av demokratiuppdraget 
Sedan lång tid tillbaka har frågan om kommunernas roll för att vitalisera den lokala demokratin 
varit föremål för utredning. Den tidigare organisationsmodellen (2010-2014) fokuserade på det 
genom att bland annat anordna medborgardialoger. Under senaste mandatperioden (2015-
2018) har fokus varit på övergripande demokratifrågor, och då främst de förtroendevaldas och 
kommunens politiska organs villkor - partistöd, arvodesfrågor och reglementen. 

Kommunfullmäktiges presidium - demokratimotorn 
Presidiets roll är idag att planera och samordna kommunfullmäktiges arbete, samt att ansvara 
för partiernas gruppledare. Då kommunfullmäktige är det enda politiska organet i Båstads 
kommun som uteslutande består av folkvalda representanter är det naturligt att presidiets 
uppdrag också handlar om att värna den lokala demokratin. 

Steget från att värna om till att utveckla är inte särskilt stort, varvid förslaget är att presidiets 
uppdrag utvidgas till att utveckla den lokala demokratin med syfte att öka medbogarnas 
deltagande mellan valen, motverka utanförskap och stärka samverkan med den id~burna 
sektorn. Vidare bör kommunfullmäktiges presidium även initiera ärenden som gäller 
förtroendevaldas villkor inom organisationen, så att samtliga politiska organ har rätt 
förutsättningar. 

Ärende: Hantera demokratiberedningens uppdrag om övergripande demokratifrågor. 
Åtgärd: Tillägg till Kommunfullmäktiges arbetsordning (under presidiets uppgifter) att: 

1. Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och 
arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena. 

2. Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och aktualiserar 
ärenden inom området. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen, kommunfullmäktiges presidium, kommundirektör och kanslichef. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges ordförande och kommundirektör. Samråd med kommunfullmäktiges 
presidium sker 2019-03-14. 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000230/2018 - 600 

Sida 

13 av 31 

Svar på motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med 
i skolans vardag varje dag för alla elever 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 20 februari 2018 att förvaltningen tar fram ett 
förslag om hur fysisk aktivitet kan finnas med i skolans vardag, varje dag för 
alla elever. 

Förvaltningen arbetar med frågan om ökad fysisk aktivitet i skolan. Eftersom 
det är ett pågående arbete föreslås att förvaltningen redovisar det arbetet för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det kan 
motionen anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 73. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-02-20. 

Yrkanden Mats Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1, Motionen avskrivs från vidare behandling. 

2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 14 av 31 

KS § 56 Dnr KS 000506/2018 - 700 

Svar på motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) motionerade den 9 maj 2018 om att ta fram ett program 
för att minska stillasittandet på kommunens gruppboende genom att aktivera 
de äldre mer. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Medel finns avsatta i budget 2019 för balans- och rörelseträning för 
kommunens äldre. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 7 4. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-05-09. 

Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yrkar att förvaltningen ska redovisa sitt 
arbete mot stillasittande på kommunens äldreboenden i kommunfulmäktige. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet och tilläggsyrkandet ovan och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med 
tillägget att förvaltningen ska redovisa sitt arbete mot stillasittande på 
kommunens äldreboenden i kommunfulmäktige. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Motionen avskrivs från vidare behandling. 

2. Förvaltningen ska redovisa sitt arbete mot stillasittande på kommunens 
äldreboenden i kommunfulmäktige. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 15 av 31 

KS § 57 Dnr KS 000677 /2018 - 100 

Svar på motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 12 juli 2018 om att ta fram regler för att 
möjliggöra för pensionärsföreningar att få ekonomiskt stöd samt att beräkna 
kostnaderna för regelverket. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Regler för stöd till pensionärsföreningar är beslutade och medel finns avsatta i 
budget. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från 
vidare behandling. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 75. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-07-12. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 58 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000510/2018 - 200 

Svar på motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningar 

Sida 

16 av 31 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) motionerade den 17 maj 2018 om att ta fram riktlinjer 
för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Den 4 juni 2018 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för 
exploateringsavtal. Då motionens frågeställning redan är hanterad ska den 
avskrivas från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 76. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-05-17. 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 17 av 31 

KS § 59 Dnr KS 000026/2018 - 200 

Svar på motion - Lokalvård i egen regi 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 1 oktober 2018 om att kommunen skulle 
förbereda för att ta över lokalvården i egen regi. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Den 2 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att lokalvården skulle återgå i 
egen regi den 1 oktober 2018. Då frågeställningen i motionen redan är 
hanterad ska den avskrivas från vidare behandling. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 77. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-05-02. 

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 18 av 31 

KS § 60 Dnr KS 000290/2018 - 200 

Svar på motion - Ny brandstation i Båstad 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 7 mars 2018 om att undersöka 
möjligheten att förvärva en tomt i syfte att uppföra en ny brandstation. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Motionärerna vill att kommunen undersöker möjligheten att köpa en specifik 
tomt för uppförande av ny brandstation. Behov av ny brandstation behöver 
dock utredas före beslut fattas om eventuellt tomtköp. 

Förslaget är därför att motionen avskrivs, då den rör inköp av tomt. 
Behovsanalys av ny brandstation får hanteras av kommunstyrelsen som 
ansvarigt politiskt organ. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 78. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-03-07. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 

KS § 61 Dnr KS 001139/2018 - 900 

Svar på motion - Förstärka regelverket kring 
fyrverkerier/smällare i Båstads kommun 

19 av 31 

Beskrivning av ärendet Centerpartier har inkommit med en motion om att förstärka regelverket kring 
fyrverkerier och smällare i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Centerpartiet yrkar att: 
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ge 
förslag till åtgärder för att värna djur, vilda och tama, i perioder av 
fyrverkerier. 
Förvaltningen även ger förslag till förbättringar i kommunens regler 
för fyrverkerier. 
Båstads kommun inför ett ljusspel på allmän plats förslagsvis i hamnen 
som ett alternativ till fyrverkerierna på Nyårsafton. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 79. 
Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-12-05. 

Under ärendet så yttrar sig Ebba Krumlinde (C). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 20 av 31 

KS § 62 Dnr KS 000950 /2017 - 100 

Svar på motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i 
kommunen 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 9 november 2017 om att kommunen inrättar en 
säkerhets- och brottsförebyggande funktion i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för 
tillsättande av tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 80. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2017-11-09. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 21 av 31 

KS § 63 DnrKS000656/2018-900 

Svar på motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 5 juli 2017 om att kommunen tillsätter 
en säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Rekrytering av säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för 
tillsättande av tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 81. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2017-07-05. 

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 22 av 31 

KS § 64 Dnr KS 000171/2017 - 350 

Svar på motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 13 februari 2017 om att förvaltningen skulle 
utreda hur bilinbrott, skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid 
kommunens stationsområden. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Den 6 februari 2019 ansökte kommunen om kamerabevakningstillstånd vid 
kommunens stationsområden, dnr 000113/2019 -350. I ansökan framkommer 
att syftet är att motverka vandalism och skapa tryggare miljöer för besökarna -
vilket ligger i linje med motionärernas intention. Utöver det pågår rekrytering 
av kommunal säkerhetssamordnare som kommer att arbeta med säkerhets
och trygghetsfrågor i kommunen. 

Mot bakgrund av ovanstående kan motionen anses vara besvarad 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 82. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2017-02-13. 

Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C) och Johan Olsson Swanstein (M). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-24 23 av 31 

KS § 65 Dnr KS 001355/2017 - 350 

Svar på motion - Ta fram en fordonspolicy 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2018 om att kommunen 
skulle ta fram en fordonspolicy som behandlar olika trafiksäkerhetsfrågor -
hantering av mobiltelefoner, alkolås, skötsel med mera. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Socialdemokraternas intention är att ta fram en policy för att öka 
trafiksäkerheten i kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett 
nytt styrdokument för kommunens fordonshantering. I styrdokumentet 
kommer trafiksäkerheten inbegripas, och den ska sedan beslutas i den politiska 
organisationen - kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Mot bakgrund av att Socialdemokraternas fråga tangerar ett pågående uppdrag 
föreslås att motionen får beaktas i det pågående uppdraget. Motionen ska 
därmed anses vara besvarad. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-10, § 82. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-03-04. 
Motion, 2018-12-06. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1, Motionen anses besvarad. 

2, Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



G]J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000321/2019 - 903 

Sida 

24 av 31 

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag- Gösta Gebauer (C) 

Beskrivning av ärendet Gösta Gebauer (C) inkom 2019-03-12 med en skrivelse där han avsäger sig från 
samtliga av hans politiska uppdrag i Båstads kommun. -

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-16. 
Inkommen avsägelse från Gösta Gebauer (C), 2019-03-12. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000342/2019 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Gösta 
Gebauer (C) 

Sida 

25 av 31 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i kommunstyrelsen efter avgående 
Gösta Gebauer (C). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-16. 

Yrkanden Ib Nilsson (C) yrkar att Mats Sjöbäck (C) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter avgående Gösta Gebauer (C) och att Ebba Krumlinde 
(C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Mats Sjöbäck (C) väljs till ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Gösta 
Gebauer (C). 

2. Ebba Krumlinde (C) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000349/2019 - 900 

Väckt motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på 
fullmäktiges sammanträden 

Sida 

26 av 31 

Beskrivning av ärendet Väckt motion redovisas muntligen av förslagsställaren (Centerpartiet, Uno 
Johansson) och skickas därefter för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-16. 
Motion, 2019-04-15. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

DnrKS000284/2019-700 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Nedläggning av 
Bjärehemmet, avdelning 3-4:an 

Sida 

27 av 31 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har skickat in en fråga gällande nedläggningen 
av Bjärehemmet, avdelning 3-4:an, till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga från Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2019-03-27. 

Yttranden Under ärendet ställer Marianne Eriksson Mjöberg (BP) frågor och Johan Olsson 
Swanstein (M) svarar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000357 /2019 - 900 

Sida 

28 av 31 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Stefan 
Olsson (C) 

Beskrivning av ärendet Den 23 april inkom Stefan Olsson (C) med en skrivelse där han avsäger sig 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-16. 
Inkommen avsägelse från Stefan Olsson (C), 2019-03-23. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

DnrKS000358/2019-900 

Sida 

29 av 31 

Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Stefan Olsson 
(C) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stefan (C). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-16. 

Yrkanden Ib Nilsson (C) yrkar att Uno Johansson (C) väljs till ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter avgående Stefan Olsson (C). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Uno Johansson (C) väljs till ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Stefan 
Olsson (C). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000359 /2019 - 900 

Sida 

30 av 31 

Fråga till utbildningsnämndens ordförande - Information om 
värdegrundsarbete, Friends 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) har skickat in en fråga gällande värdegrundsarbete och 
Friends till utbildningsnämndens ordförande Tomas Nerd (S). 

Underlag till beslutet Fråga från Håkan Mörnstad (BP), 2019-04-23. 

Yttranden Under ärendet ställer Håkan Mörnstad (BP) frågor och Tomas Nerd (S) svarar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av utbildningsnämndens ordförande 
Tomas Nerd (S) . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KS § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-24 

Dnr KS 000303/2019 - 903 

Väckt motion - Bättre företagsklimat 

Sida 

31 av 31 

Beskrivning av ärendet Väckt motion redovisas muntligen av förslagsställaren (Centerpartiet, Uno 
Johansson) och skickas därefter för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-04-16. 
Motion, 2019-04-03. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


