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BASTADS I (2) 

KOMMUN 
Kommunfullmäktige ... . •: 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Omröstningar 

När- § 82 §82 § 82 § 83 § 83 § 83 § 86 §86 § 86 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Avst Avst Avst 

Johan Olsson Swanstein (M) V 
Bo Wendt (BP) V 

Y:na Johansson Eq 

Ingela Stefansson (S) V 

Birgitte Dahlin (L) Jäv§ 79 Catarina V 
Fr land L ersättare 

Carolin Gräbner (SD) V 

Jonas Nilsson (MP) V 

Krister Lilja (KD) V 

Ulf Jiewertz (M) V 

Eddie Grankvist (-) V 

Kerstin Gustafsson (M) V 

Eeea KrnmliHae EG3 Linnea Gunnarsson (C) V 

Adem Qerimaj (S) V 

Hans Grönqvist (BP) V 

Linda Ivarsson (M) V 

Inge Henriksson (BP) V 

JeHs NygFeH fb3 Louise Dock (L) V 

Claes Wallin (SD) V 

StefuH GlsseH EG3 

Nielas SvaHeeFg ES3 Irene Ebbesson (S) V 

Ann Elofsson (M) V 

Håkan Mörnstad (BP) V 

Tony Ivarsson (M) V 

Emma Jönsson (C) V 
DELSUMMA: 22 12 9 1 12 9 1 13 9 

lflJf 
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Omröstningar 

När- § 82 § 82 § 82 § 83 § 83 § 83 § 83 § 83 § 83 
vara 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

JeRas I<elhR PeFsseR Egp3 Haakon Böcker (BP) V 

Ingrid Zäther (S) V 

Susanne Jung (M) V 

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

Jeal~im GFälmeF E~g3 

Gösta Sandgren (M) V 

lb Nilsson (C) V 

Ingvar Bengtsson (S) V 

Claes Sjögren (BP) V 

Victor Törnqvist (M) V 

Lina Andreasson (MP) V 

Håkan Hagström (M) V 

Johan Arnoldsson (C) V 

Helena Stridh (BP) V 

Jessica Andersson (S) V 

Thomas Andersson (L) V 

TOTALSUMMA: 38 21 15 2 21 15 2 24 14 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-05-22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

KF § 74 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 75 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 76 Dnr KS 000045/2019 - 900 
Informationsärenden 

KF§ 77 
Beslutslogg 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

KF § 78 Dnr KS 000264/2019 - 700 

Sida 

2 av 26 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

KF § 79 Dnr KS 001093/2018 - 600 
Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och skola 

KF § 80 Dnr KS 000347 /2019 - 800 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 

KF § 81 Dnr KS 000291/2019 - 900 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

KF § 82 Dnr KS 000151/2019 - 900 
Medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende hos kommunfullmäktige 

KF § 83 Dnr KS 000227 /2019 - 700 
Medborgarförslag- Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehemmet 

KF § 84 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 85 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

KF § 86 Dnr KS 000619/2017 - 350 
Ställplatser för husbilar och husvagnar 

KF § 87 Dnr KS 001164/2017 - 903 
Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

KF § 88 Dnr KS 000351/2019 - 900 
Väckt motion - Alternativ återvinningscentral 

KF § 89 Dnr KS 000403/2019 -100 
Väckt motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

KF § 90 Dnr KS 000422/2019 - 903 
Avsägelse av uppdrag som nämndeman - Jonatan Andersson (SD) 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

KF § 91 Dnr KS 000423/2019 - 903 
Val av ny nämndeman efter avgående Jonatan Andersson (SD) 

KF § 92 Dnr KS 000425/2019 - 900 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens integrationsplan 

KF § 93 Dnr KS 000441/2019 - 903 
Avsägelse av uppdrag som revisor i Förslövs bygdegårdsförening- Anna Storbacka (M) 

KF § 94 Dnr KS 000442/2019 - 903 
Val av ny revisor i Förslövs bygdegårdsförening efter avgående Anna Storbacka (M) 

KF § 95 Dnr KS 000438/2019 - 700 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Samverkan för Bjäres plan för vård och omsorg 

Sida 

3 av 26 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av26 

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 Håkan Mörnstad (BP) och Haakon Böcker (BP) till justeringspersoner. 

2. Utse Emma Jönsson (C) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 28 maj 2019 kl. 15:00 på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 75 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 26 

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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KF § 76 Dnr KS 000045/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 22 maj 2019 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

Beslut 

A, Inga-Britt Henriksson, skolchef presenterar sig och informerar om 
förvaltningens utmaningar och mål gällande kommunens 
utbildningsverksamhet. 

8, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om röstningen till EU-valet. Det har 
hittills inkommit nästan dubbelt så många förtidsröster till Båstads kommun i 
år jämfört med EU- valet 2014. 

C, Johan Lindberg, sekretariatschef, informerar om hur Familjen Helsingborg 
arbetar med bland annat klimat, kommunikation, näringsliv och 
destinationsutveckling, samt om Familjens Helsingborgs organisationsstruktur 
och ekonomi. 

D, Roger Larsson, samhällsbyggnadschef, informerar om samhällsbyggnads 
verksamhet, bland annat om hur samhällsbyggnads organisation ser ut och om 
framtida byggprojekt i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 77 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

Sida 

7 av26 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och samråd sker med förvaltningen innan den skickas ut till 
sammanträdet. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2019-05-13. 

Föredragande Olof Nilsson, kanslichef, föredrar ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 13 maj 2019 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF§ 78 DnrKS000264/2019-700 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Beskrivning av ärendet Inkommit ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden respektive 
utbildningsnämnden angående rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. Därefter har även ekonomichefen yttrat sig i 
ärendet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-05-08 § 93. 
Underlag från vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämnden. 
Yttrande från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-04-29. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

2. Kostnaden om 29 000 kr årligen hanteras i budgetprocess 2020. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-05 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000054/2019-700 

Dnr: KS 000264/2019-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta SKL:s rekommen
dation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskaps
styrning i socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av: 
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst 
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för soci
altjänstens verksamheter. 
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemen
samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. 

SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerstäl
ler och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla en 
mer kunskaps baserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av 
SKL. 

SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstående betalar ca 1, 95 kr /invånare i 
kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr per år från och med 2020. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på 
SKL för att bidra till en mer evidens baserad socialtjänst under åren 2017- 2018. Det angavs i 
rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisat
ionen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 



2 (2) 

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En pådri
vande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa regis
ter har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om Bättre liv för sjuka 
äldre mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvali
tetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för kvalitets
register minskade från 2018. Detta har lett till att de kvalitetsregister som kommunerna an
vänder och som förvaltas av landstingen är underfinansierade och därmed har svårigheter att 
bedriva sin verksamhet som tidigare. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlem
marna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyr
ning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Konsekvenser av beslut 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens 
verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas, möjligheter att 
kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa, brukarinflytande genom till ex
empel brukarundersökningar samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga för
bättringar utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och 
resultat. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Sveriges kommuner och landsting 
Kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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KF§ 79 Dnr KS 001093/2018 - 600 

Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och 
skola 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning 
inom förskolan sker utifrån vistelsetid över /under 15 timmar per vecka. 
Fördelning inom grundskola sker utifrån följande årskursindelning; 
Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella bedömningar görs endast 
vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut för förskola efter tillsyn i 
Båstads kommun" från 2017-09-15 står följande: "Skolinspektionen bedömer 
att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att resurser ska fördelas till 
utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar 
och behov". Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I 
intervjuerna med företrädare för de olika förskolorna i kommunen 
framkommer att det saknas ett behovsprövat resursfördelningssystem för 
förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa 
delar. I Skolinspektionens "Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn 
i Båstads kommun." Från 2017-09-11 står: "Skolinspektionen bedömer att 
Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån 
en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av 
utredningen framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning 
som tar hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och 
kön eller andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka 
i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar för att 
erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del". 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-05-08 § 95. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, 2019-04-16 § 61. 
Tjänsteskrivelse från ekonom Solveig Strebel med tillhörande bilaga, 
2019-04-05. 

Jäv Birgitte Dahlin (L) anmäler jäv. Catarina Fryland (L) går in som tjänstgörande 
ersättare. 

Yttranden 

Yrkanden 

Håkan Mörnstad (BP), Ingela Stefansson (S), Susanne Jung (M), Bo Wendt (BP), 
Hans Grönqvist (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Mats Lundberg (L) och 
Helena Stridh (BP) yttrar sig i ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Susanne Jung (M) och Johan Olsson Swanstein (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fortsätter på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF§ 79 Dnr KS 001093/2018 - 600 

Forts. Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom 
Barn och skola 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnen ålder. 

Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån fyra 
nivåer; 

• barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 
• barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
1,04) 
• barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
• barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 
1,0) 

Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika oavsett 
barnets ålder eller vistelsetid. 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildnings bakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom att 
5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och lärprodukter fördelas 
mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars utbildnings bakgrund. 
Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev. 

3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott 
ska vara återställt inom tre år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora 
ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även överskott till en period om 
tre år. 

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 

5. Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019 /2020 är avslutat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-05 

Handläggare: Solveig Strebel 

Dnr: UN 000137 /2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Förslag på ändrad fördelning av skolpeng för barnomsorg och 
grundskola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1 (4) 

1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskolan utifrån 
barnens vistelsetid och barnen ålder. 

Skolpeng ( exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående) inom förskolan fördelas 
med denna fördelning utifrån fyra nivåer; 

• barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 
• barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar /vecka (Fördelning med nyckel 1,04) 
• barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar /vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
• barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 1,0) 

► Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående fördelas lika oavsett barnets ålder 
eller vistelsetid. 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom förskoleklass och 
grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars utbildningsbakgrund som socioekonomisk 
faktor. Fördelning sker genom att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och 
lärprodukter fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars 
utbildnings bakgrund. Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev. 

3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott ska vara 
återställt inom 3 år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora ackumulerade överskott 
ska uppstå begränsas även överskott till en period om 3 år. 

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande resursfördelningsmodell 
avseende små och stora skolenheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning inom förskolan 
sker utifrån vistelsetid över /under 15 timmar per vecka. Fördelning inom grundskola sker 
utifrån följande årskursindelning; Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella 
bedömningar görs endast vad gäller tilläggsbelopp. 

I Skolinspektionens "Beslut för förskola efter tillsyn i Båstads kommun" från 2017-09-15 står 
följande: "Skolinspektionen bedömer att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att 
resurser ska fördelas till utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika 
förutsättningar och behov". Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I intervjuerna med 
företrädare för de olika förskolorna i kommunen framkommer att det saknas ett behovsprövat 
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resursfördelningssystem för förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningarnas krav i dessa delar. I Skolinspektionens "Beslut för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Båstads kommun." Från 2017-09-11 står: "Skolinspektionen bedömer 
att Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån en rak elevpeng 
där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av utredningen framgår att 
huvudmannen saknar en modell för resursfördelning som tar hänsyn till exempelvis 
socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och kön eller andra faktorer som kan vara relevanta 
för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att de extra medel som 
verksamheterna kan ansöka i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga 
förutsättningar för att erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del". 

Summering förskola 

Föreläggande från sko/inspektionen: Föreslagen åtgärd: 

• Se till att fördela resurser till • Utöver dagens nuvarande fördelning 
utbildningen inom förskolan efter utifrån vistelsetid komplettera 
barnens olika förutsättningar och resursfördelningssystemet genom 
behov. att införa barnets ålder som variabel 

att ta hänsyn till. Förändringen 
innebär högre ersättning för barn i 
lägre ålder. 

Summering förskoleklass och grundskola 

Föreläggande från sko/inspektionen: Föreslagen åtgärd: 

• Se till att resurser fördelas lika • Hänsyn ska tas till föräldrars 
utifrån elevernas olika utbildnings bakgrund som 
förutsättningar och behov, för att socioekonomisk faktor. Uppgift om 
säkerställa en likvärdig utbildning. föräldrars utbildningsbakgrund 

hämtas från Skolverkets officiella 
skolstatistik. Grund för 
socioekonomisk resursfördelning är 
5 % av nuvarande budget för 
undervisning och lek- och 
lärprodukter. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 läggs ovan punkter fram som 
förslag till utbildningsnämnden. 
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Bakgrund 
1. Enligt den rapport PWC levererade i samband med sin genomlysning av skolpeng 
rekommenderas i första hand ålder som grund för resursfördelning inom förskolan. Båstads 
kommun har sedan tidigare en indelning utifrån vistelsetid över respektive under 15 timmar 
per vecka. Med hänsyn tagen till rekommendationen och den skillnad det innebär med högre 
vistelsetid föreslås fördelningen utifrån vistelsetid vara kvar men kompletteras med en 
fördelning utifrån barnens ålder. 

Fördelning av skolpeng inom förskolan utifrån barnens vistelsetid och ålder föreslås ske med 
nyckel där; lägre nyckel innebär lägre skolpeng och högre nyckel innebär högre skolpeng. Via 
fördelning med nyckel fördelas ersättning för verksamhetsledning och IT-pedagog, måltider, 
pedagogisk verksamhet, lek och lärprodukter och fortbildning. Ersättning för lokalvård 
(lokaler för fristående regi och annan kommun) och barnomsorgsavgifter fördelas samma 
belopp per barn oavsett ålder eller vistelsetid. Av andelen barn i förskolan är ca 35% i åldern 
1-2 år och 65% i åldern 3-5 år. Merparten (ca 85%) av barnen i förskolan har en vistelsetid 
överstigande 16 timmar /vecka. Förslaget skulle innebära en högre ersättning för barn i åldern 
1-2 år med vistelsetid över 16 timmar /vecka, för att finansiera detta sänks ersättningen för 
barn med vistelsetid under 15 timmar/vecka. 

2. För att finansiera en ersättning för socioekonomisk faktor fördelas 5 % av nuvarande budget 
för undervisning och lek- och lärprodukter utifrån vald socioekonomisk faktor. Fördelningen 
kommer att grunda sig på Skolverkets senaste läsårsstatistik. 

För läsåret 2018/19 har skolorna följande andel elever med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning: 
Förslövs skola F-9 
Sandlyckeskolan 
Strandängsskolan 7-9 
Strandängsskolan F-6 
Västra Karup skola 
Östra Karup skola 

49% 
51% 
60% 
62% 
58% 
58% 

En lägre andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning medför ett större fördelat 
belopp. Ovan andel skulle innebära att den skola som får högst belopp fördelat, på helår, får ca 
+ 230 tkr mer än innan fördelning av socioekonomi. Den skola som enligt ovan fördelning 
skulle få lägst belopp får strax under -100 tkr lägre skolpeng, på helåret, än innan införandet av 
socioekonomisk resursfördelning. 

3. Underskott inom resultatenheterna bör överföras till nästkommande år och återställas av 
resultatenheten snarast. Ett underskott som inte överförs och återställs hade varit ett likställa 
med extra tillskott till kommunens egen verksamhet och skulle i det fallet innebära 
motsvarande tillskott till de enskilda huvudmännen. 

Angående enheternas storlek: I nuläget får den kommunala verksamheten en faktisk ersättning 
för lokalhyror och den fristående verksamheten en genomsnittlig ersättning för lokalhyror. I 
och med att en faktisk hyresersättning utgår för barn och elever inom kommunal regi tillämpas 
indirekt en ersättning som blir beroende på enhetens storlek. Någon ytterligare fördelning av; 
verksamhetsledning, måltider, elevhälsa, pedagogisk verksamhet/undervisning, lek-och 
lärprodukter, fortbildning, vaktmästeri och lokalvård, som skulle vara beroende av enhetens 
storlek föreslår förvaltningen inte ska införas 1/7-2019. 

Hantering och fördelning av tilläggsbelopp kommer fortsatt ske via enskilda ansökningar och 
påverkas i nuläget inte av förändringarna inom resursfördelningssystemet. 



Konsekvenser av beslut 
Verksamhet 
En mer likvärdig fördelning för verksamheterna utifrån barn och elevunderlaget. 

Ekonomi 
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Den totala budgeten för skolpeng är oförändrad. Förändringarna kommer dock att påverka 
såväl enskilda och kommunala utförare som både kommer få högre och lägre ersättning 
beroende på barnens varierande vistelsetid och ålder såväl som elevens socioekonomiska 
bakgrund. Skillnaderna kommer dock bli större inom förskolan än inom förskoleklass och 
grundskola i och med att de socioekonomiska skillnaderna, i föräldrars utbildningsbakgrund, 
mellan enheterna inte är alltför stora. 

Barnkonsekvensanalys 
En mer likvärdig fördelning utifrån barnen och elevernas förutsättningar och behov. 

Beslutet ska expedieras till: 
Skolchef, ekonomi, rektorer och förskolechefer 

Bilagor: 
Kommunfullmäktiges beslut Dnr KS001093/2018-600 
Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola Dnr UN 000088/2017-600 
Skolinspektionens beslut för förskola Dnr UN 000088/2017-600 

Samråd har skett med: 
Ekonomienheten 
Barn och skola 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-22 11 av 26 

KF § 80 Dnr KS 00034 7 /2019 - 800 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja 
tobak och att få idka partihandel med tobak Kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget 
behöver byggas upp. Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom 
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter 
föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för myndighetsnämnden. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 98. 
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2019-04-09. 
Tjänsteskrivelse från alkohol- och tobakshandläggare Ildik6 Lundberg, 
2019-03-25, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

2. Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

3. Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att 
gälla från och med den 1 juli 2019. 

4. Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2019-03-25 

Handläggare: Ildik6 Lundberg 

Dnr: MN 000027 /2019-800 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Kommunens tillsynsansvar - lag om tobak och liknande 
produkter 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
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att uppdra åt myndighetsnämnden att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare enligt lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. 

att fastställa ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för 
sådant tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag att gälla från och 
med den 1 juli 2019. 

att fastställa tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag att gälla från 
och med den 1 juli 2019. 

att avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 
Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak och att få 
idka partihandel med tobak. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och en 
organisation för att hantera det nya uppdraget behöver byggas upp. Kommunen har 
behov av att finansiera arbetet genom avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya 
tillstånds- och tillsynsavgifter föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för 
myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-11 med bilaga gällande ändring i myndighetsnämndens 
reglemente ( denna skrivelse) 

Barnets bästa 
Beslutet påverkar barn och ungas rättigheter genom att kommunen ges förutsättningar 
att fullgöra sitt ansvar enligt den nya lagen och därmed gör sin del av arbetet med att 
säkra att barn och unga skyddas från att få tillgång till tobak och liknande produkter. 
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Att kommunen har kontroll över handeln med tobak och liknande produkter samt en 
organisation för ett effektivt tillsynsarbete tar tillvara barns och ungas rättigheter med 
hänsyn taget till vad som är bäst för barnen. 

Ärendet 

Lagstiftningen 

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en ny lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Syftet med lagstiftningen är att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med 
exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Lagen innehåller 
bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter 
för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet 
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Den nya lagen fångar därmed en 
vidare krets av produkter som kan rökas och reglerar såväl produktkrav och 
försäljningsregler som rökfria miljöer. 

Tillståndsplikten 
Enligt den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter krävs från och 
med den 1 juli 2019 försäljningstillstånd för både detaljhandel och partihandel med 
tobaksvaror. Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. En ansökan om tillstånd 
ska vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där 
försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den 
kommun där det företag som vill bedriva handeln har sitt säte eller, om företaget 
saknar säte i landet, av den kommun där företaget har ett fast driftsställe. 

Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva 
handeln har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där 
företaget har ett fast driftsställe. Partihandlare får endast sälja tobaksvaror till den som 
har försäljningstillstånd. Säljaren ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. 

Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav 
som ställs upp i lagen om tobak och liknande produkter. 

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett 
yttrande från Polismyndigheten. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte 
bifallas utan att Polismyndigheten och Tullverkets yttranden har inhämtats. 
Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och 
ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras 
bedömning i det enskilda fallet. 

De som beviljats försäljningstillstånd ska utöva särskild kontroll ( egenkontroll) över 
försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt 
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egenkontrollprogram. Till ansökan om tillstånd ska egenkontrollprogrammet och de 
övriga uppgifter som behövs för kommunens prövning och tillsyn bifogas. Ändrade 
uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 

Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen om tobak 
och liknande produkter samt anslutande föreskrifter. Näringsidkaren ska ge sin 
personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa 
lagstiftningen. 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare upphör att gälla 
den 1 juli 2019 och bestämmelserna om dessa produkter förs istället in i Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kravet för att få bedriva detaljhandel 
med elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare är även framöver att 
försäljningen ska ha anmälts till den kommun där försäljningen ska ske. Det ska även 
finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontroll program. Vidare tillkommer krav på 
produktanmälan till Folkhälsomyndigheten som innebär att elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden 
om anmälan inte gjorts i enlighet med de krav som ställs upp. Den som tillverkar och 
importerar produkterna ska även rapportera sina försäljningsvolymer till 
Folkhälsomyndigheten. Om rapporteringsskyldigheten inte uppfylls får produkterna 
inte säljas till konsument. Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare ska innehålla ett informationsblad och förses med en 
innehållsdeklaration. 

Försäljningsregler 
Även enligt den nya lagen gäller att den som lämnar ut tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och påfyllnings behållare ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. 
Produkterna får inte lämnas ut vid misstanke om så kallad langning. Vidare finns 
fortsatt krav på skyltning med information om åldersgränsen. Även vid försäljning 
genom automat, via postorder, distansförsäljning och liknande är det försäljarens 
ansvar att upprätthålla ett system för ålderskontroll. 

Reglerna om marknadsföring är oförändrade och innebär att marknadsföring av 
tobaksvaror till konsument som huvudregel är förbjuden. Det som tillåts är 
marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning eller 
kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är påträngande, 
uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak Sistnämnda kommersiella meddelanden 
ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av 
försäljningsstället. 

Den nya lagen ställer liksom tidigare lagstiftning krav på att hälsovarningar ska finnas 
på tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter och på elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare. Kravet kommer numera att omfatta även örtprodukter för 
rökning. Vidare tillkommer krav på att styckförpackningar till tobaksvaror ska förses 
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med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Ansvaret för märkningen 
ligger på tillverkare och importörer och tobaksvaror får inte säljas till konsument eller 
detaljhandlare om sådan märkning saknas. Nya tobaksvaror får inte säljas till 
konsumenter på den svenska marknaden utan att de först anmälts till 
Folkhälsomyndigheten. 

Tillsynsansvaret 
Kommunens tillsynsansvar enligt lagen om tobak och liknande produkter och 
anslutande föreskrifter, bortsett från rökfria miljöer, kommer från och med den 1 juli 
2019 att omfatta 

• hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning 
enligt 3 kap. 1,3,4 och 7 §§ på försäljningsställen, 

• tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare enligt 2 
kap. 7-9 §§ och 3 kap. 2,5 och 6 §§ på försäljningsställen, 

• marknadsföring enligt 4 kap. 1,2 och 5-7 §§ när det gäller 
marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen. 

Kommunens och polisens gemensamma tillsynsansvar enligt lagen om tobak och 
liknande produkter och anslutande föreskrifter kommer från och med den 1 juli 2019 
att omfatta 

• tillhandahållande av nya tobaksvaror enligt 3 kap. 3§ på försäljningsställen, 
• försäljning av tobaksvaror, i andra fall än när det gäller gränsöverskridande 

distanshandel, enligt 5 kap. 1, 6-10, 12 och 14 §§, 
• anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

samt egenkontroll, i andra fall än när det gäller gräns överskridande 
distansförsäljning, enligt 5 kap. 15 och 17 §§, och 

• åldersgräns enligt 5 kap. 18 och 19 §§. 

I sin tillsyn får kommunen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagstiftningen ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten 
sätta ut vite. En tillståndsmyndighet kan vidare meddela varning eller återkalla ett 
försäljningstillstånd. 

Övergångs bestämmelser 
Den nu gällande gamla tobakslagen (1993:581) upphör att gälla när den nya lagen 
träder ikraft den 1 juli 2019. Av övergångsbestämmelserna framgår dock att en 
detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror 
enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta bedriva sådan försäljning, om detaljhandlaren 
senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen. 
Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens 
beslut. För försäljning som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i 
tillståndsfrågan ska bestämmelserna i tobakslagen gälla. 
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Gällande partihandel med tobaksvaror får sådan bedrivas utan tillstånd fram till den 
1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till 
tillståndsmyndigheten före detta datum får verksamheten fortsätta till dess att beslut 
i tillståndsfrågan meddelats. 

En konsekvens av övergångsreglerna är att det kommer finnas ett antal detaljhandlare 
som under tiden deras ansökan om försäljningstillstånd utreds, och i vissa fall även 
under tiden ett eventuellt avslag prövas i domstol, kommer att kunna sälja tobak enligt 
reglerna i gamla tobakslagen. Detta innebär att styrdokument som reglemente, 
delegationsordning och dokumenthanteringsplaner behöver ha kvar skrivningar om 
gamla tobakslagen fram till dess att ingen handlare längre säljer tobak enligt 
övergångsbestämmelserna. Detsamma gäller avgifter för tillsyn över dessa handlare. 
Att i nuläget ange en tidpunkt för när myndighetsutövningen enligt gamla tobakslagen 
kommer att kunna upphöra är inte möjligt. 

Organisation och finansiering 
I Båstads kommun ansvarar myndighetsnämnden sedan tidigare för kommunens 
uppgifter avseende handel med tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare, receptfria läkemedel och ansvaret för rökfria miljöer Någon 
anledning att utifrån den nya lagstiftningen ändra på ansvarsfördelningen kan inte ses. 

Myndighetsnämndens tillståndsenhet har i dagsläget en organisation för att hantera 
anmälningar om försäljning av tobak, folköl och elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare samt för att bedriva tillsyn över denna försäljning och kontroll av 
försäljning av receptfria läkemedel. Avseende det sistnämnda är det Läkemedelsverket 
som är tillsynsmyndighet men kommunen ansvarar för att kontrollera att försäljningen 
sker i enlighet med lagstiftningen. Tillståndsenheten har för närvarande en 
halvtidstjänst vikt åt ovan nämnda uppgifter. Finansiering sker genom uttag av avgifter 
från handlarna. 

Med anledning av de nya reglerna om tillståndsplikt för detalj- och partihandel 
behöver tillståndsenheten forma en organisation som möter dels handelns intresse av 
att få sina ansökningar om tillstånd prövade på ett effektivt och rättssäkert sätt, dels 
samhällets intresse av att tillståndsprövningen och tillsynen sker i enlighet med 
lagstiftningen och det bakomliggande skyddsintresset. Detta innebär i praktiken att 
tillståndsenheten behöver ha resurser för att kunna ta emot och utreda ansökningar 
om försäljningstillstånd samt för att kunna utföra det utökade tillsynsansvar som följer 
av den nya lagstiftningen. 

Vad gäller tillståndsansökningar kan det förutses en anhopning av inkommande 
ansökningsärenden under tiden från den 1 juli till den 1 november då övergångsregler 
för ansökan gäller för de ställen som före 1 juli är anmälda som försäljare av tobak och 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare. Det kan antas att en del av dagens 
tobakshandlare kommer upphöra med försäljningen då de inte är beredda att ta 
kostnaden för ett försäljningstillstånd. Det är även troligt att en del avstår från att söka 
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tillstånd på grund av att de är medvetna om att de inte kommer att vara kvalificerade 
för tillstånd beaktat lämplighetsprövningen som ska göras. 

De som beviljas försäljningstillstånd ska därefter fortsatt uppfylla kravet på lämplighet 
vilket blir ett av de fokusområden kommunen har att bevaka via tillsyn. Härtill 
kommer som ovan nämnts en hel del nya tillsynsområden gällande bland annat 
produktanmälan, spårbarhet och säkerhetsmärkning. Kvarstår gör det tillsynsansvar 
som förts över från den tidigare tobakslagen, till exempel avseende hälsovarningar, 
ålderskontroll, kontrollköp, marknadsföring och egenkontroll. 

Den tillsyn som ska bedrivas av kommunen omfattar förebyggande tillsyn, inre tillsyn 
och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn innefattar bland annat informationsinsatser, 
samverkan med branschen och kontrollköp. Inre tillsyn innebär kontroll av att 
lämplighetskravet är uppfyllt genom granskning av årsredovisningar och 
kreditupplysningar samt genom kontroller hos Polismyndigheten och Skatteverket. 
Yttre tillsyn är besök i verksamheterna med fokus på främst ålderskontroll, 
produktkontroll, egenkontroll och marknadsföring. Tillsynsuppdraget är utökat i 
betydande omfattning i och med den nya lagstiftningen och avgiftsuttaget behöver 
ökas jämfört med tidigare för att finansiera tillsynen. 

Tillstånds- och tillsynsavgifter 
Lagstöd för avgiftsuttag 

8 kap. 10 § Alkohollagen (2010:1622) 
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen. Kommunen får ta ut 
avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen 
får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av 
den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

19 b § Tobakslagen (1993:581) 
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2005:369). 

8 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 
5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 

8 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 
enligt 5 kap. 15 §. 

23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhand el. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam hä l Is byggnad 

2 kap. 5 § Kommunallag (2017:725) 

7 (9) 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. 

2 kap. 6 § Kommunallag (2017:725) 
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Nuvarande tillsynsavgifter gällande detaljhandel med folköl, tobak, e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel 

Avgiftstariffen behöver kvarstå oförändrad så länge det finns handlare som säljer 
tobak i enlighet med övergångsbestämmelserna. Dock tas avgiften för handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare från och med den 1 juli 2019 ut med 
stöd av 8 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Förslag till tillsynsavgifter avseende detaljhandel med folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 juli 
2019 

Förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter gällande försäljningstillstånd för 
detaljhandel och partihandel med tobaksvaror att gälla från och med den 1 juli 
2019 
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Föreslagna avgifter är beräknade efter uppskattad faktisk tidsåtgång. Total tidsåtgång 
för en genomsnittlig ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd beräknas till 8 
timmar och inkluderar åtgärder. Kostnaden per timme är beräknad med ledning av 
miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för 
närvarande 930 kronor /timme. Förslagen till övriga avgifter har beräknats på samma 
sätt utifrån de åtgärder dessa ärenden kräver av myndigheten. 

Tillståndsprövningens olika delar 
Arbetsuppgift Tid - svårt ärende Tid - enkelt ärende Tid - tillfälliga 

Admin - grund: 0,5 0,5 0,5 
Grundläggande 
administration, 
mottagande av ansökan 
och administration av 
denna. Skapa objekt och 
ärende. 
Fakturera 0,5 0,5 0,5 
ansökningsavgift. 
Granskning av ansökan, 0,5-1 0,5 0,5 
kontroll av om alla 
handlingar bifogats 

Skicka ut bekräftelse på att 0,5 0,5 0,5 
ansökan är komplett. 
(tillsammans med 
faktura?) 

Begäran om eventuella 0,5 0 0,5 
kompletteringar 

Remiss till polismyndighet, 0,5-1 0,5-1 0,5-1 
tullverket och 
skatteverket. 

Vandelsprövning: 2 1 1-2 
Granska yttranden, 
kontroll av kredituppgifter 
( ekonomiska 
förhållanden), personlig 
lämplighet. 
Utredning av eventuella 1 0,5 0,5 
bulvanförhållanden. 

Granskning av köp av 0,5 0,5 0,5 
verksamhet/pengarnas 
spårbarhet. 
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Prövning: 1-2 
Slutgiltig prövning av 
totalen, granskning av ekp, 
ev. utredningsbesök, 
samsyn och granskning av 
tidigare ärenden hos 
myndigheten. 
Beslut om tillstånd 1 

Beslut om avslag - ärende 3 
till nämnd/direktionen 

Överprövning, eventuella 1 (men kan ta 
domstolsförhandlingar extremt lång tid) 

9 (9) 

0,5-1 0,5-1 

1 1 

0 1 

0 0 

Totalt Ca 13 timmar Ca 8timmar Ca8timmar 

Förslag till avgifter för ansökan om försäljningstillstånd - 2019 

Stadigvarande försäljningsställe 7 440 kr motsvarar 8 timmar 
Tillfälligt försäljningsställe 7 440 kr motsvarar 8 timmar 

Tim taxa 930 Kr / timme 

Avgift för hantering av anmälan vid dödsfall, 
elektroniskt cigaretter 1 860 Kr motsvarar två timmar 

Fast årlig tillsynsavgift 2 790 Kr motsvarar 3 timmar 

Klagomålshantering med tillsyns 930 Kr/timme 

Granskning av rapporter och andra 930 Kr /timme 

Awiken handläggningstid med utökat tillsynsbehov 930 Kr/timme 

Ildik6 Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000291/2019 - 900 

Inköps- och upphandlingspolicyför Båstads kommun 

Sida 

12 av 26 

Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, 
vilket nu föranleder en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Lagändringen innebar bl a att det i högre grad i 
upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hänsyn samt att 
det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora 
företag i större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med 
lagändringen betonas även högre grad av innovationsupphandlingar. Detta 
tillsammans med kraven på enbart elektroniska anbud samt krav på e-faktura 
har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare. 
Ytterligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk 
vid upphandlingar, inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna 
för varan eller tjänsten under hela dess livslängd ska beaktas i största möjliga 
mån vid upphandling. I samband med uppdateringen av Inköps- och 
upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering av 
tillämpningsanvisningarna genomförts. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 108. 
Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Ann-Helen Klasson, 
2019-04-09, med tillhörande bilaga. 

Yttranden Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
följande tillägg: Svenska kollektivavtals lika former skrivs in under Seriösa 
leverantörer. 

Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 

Till förmån för det tilläggsyrkande som avslogs reserverar sig 
Ingela Stefansson (S). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2019-04-09. 
Handläggare: Ann-Helene Klasson 

Dnr: KS 000291/2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy. 

Bakgrund 

1 (1) 

Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, vilket nu föranle
der en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och upphandlingspolicy. Lagändringen inne
bar bl a att det i högre grad i upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hän
syn samt att det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora företag i 
större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med lagändringen betonas även 
högre grad av innovationsupphandlingar. Detta tillsammans med kraven på enbart elektro
niska anbud samt krav på e-faktura har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns In
köps- och upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare. Ytter
ligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk vid upphandlingar, 
inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna för varan eller tjänsten under hela 
dess livslängd ska beaktas i största möjliga mån vid upphandling. I samband med uppdatering
en av Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering 
av tillämpningsanvisningarna genomförts. 

Kommunkontoret 
Ann-Helene Klasson, Upphandlingschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ann-Helene Klasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen. 
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Kommunfullmäktige 2019-05-22 13 av 26 

KF § 82 Dnr KS 000151/2019 - 900 

Medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett 
ärende hos kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett 
beslutsärende i kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 19 
december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i 
budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att "successivt avveckla det 
särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till förmån för det nya vård och 
omsorgs boende i Förslöv" (Samverkan för Bjäres budget, s.3) . Sakfrågan är 
även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet den 
19 december. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 116. 
Tjänsteskrivelse från kanslichefOlof Nilsson, 2019-04-10. 
Medborgarförslag, 2019-02-19. 

Yttranden Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Eddie Grankvist (-), Johan Arnoldsson (C), Bo 
Wendt (BP) och Gösta Sandgren (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (-) yrkar 
att motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs (BP), Bo 
Wendts (BP) och Eddie Grankvists (-) bifallsyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige avslår bifallsyrkandet. 
Omröstning begärs. 

Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Ledamot som vill avslå medborgarförslaget röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla medborgarförslaget röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 JA-röster, 15 NEJ-röster och 2 avstår från att 
rösta. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

Till förmån för det bifallsyrkande som avslogs reserverar sig Marianne Eriksson 
Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (-) . 

Justerandes s i naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2019-04-10. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000151/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett 
ärende hos kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Aktuellt 

1 (1) 

Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att "successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgs boende i Förslöv" (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000227 /2019 - 700 

Medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på 
Bjärehemmet 

Sida 

14 av 26 

Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett 
beslutsärende i kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 19 
december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i 
budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att "successivt avveckla det 
särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till förmån för det nya vård och 
omsorgs boende i Förslöv" (Samverkan för Bjäres budget, s.3). Sakfrågan är 
även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet den 
19 december. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 117. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-12. 
Medborgarförslag, 2019-03-12. 

Yttranden Eddie Grankvist (-) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Eddie Grankvist (-) yrkar att motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Eddie Grankvists (-) bifallsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår bifallsyrkandet. 
Omröstning begärs. 

Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Ledamot som vill avslå medborgarförslaget röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla medborgarförslaget röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 JA-röster, 15 NEJ-röster och 2 avstår från att 
rösta. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

Till förmån för det bifallsyrkande som avslogs reserverar sig Marianne Eriksson 
Mjöberg (BP), Bo Wendt (BP) och Eddie Grankvist (-). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2019-04-12. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000227 /2019 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an på Bjärehem
met 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Aktuellt 

1 (1) 

Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett beslutsärende i 
kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta ställning till är således huruvida det 
ska vara ett ärende för kommunfullmäktige eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller 
vara kvar. 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 
19 december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i budgetförslaget 
att förvaltningen får i uppdrag att "successivt avveckla det särskilda boendet på Bjärehemmet 
bland annat till förmån för det nya vård och omsorgs boende i Förslöv" (Samverkan för Bjäres 
budget, s.3). Sakfrågan är även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet 
den 19 december .. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 2019-05-22 15 av 26 

KF§ 84 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har initierat ett ärende om att 
kommunfullmäktige ska dela ut en utmärkelse, bestående av blomma och 
diplom, till månadens person eller organisation. Att lyfta fram personer eller 
organisationer sker i andra kommuner sedan en tid tillbaka, så det föreligger 
inget hinder för kommunfullmäktige att även göra det i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium vill att initiativet endast ska gälla under 
innevarande mandatperiod. Därefter är det efterföljande presidium som får 
initiera ett nytt ärende om presidiet vill återinföra utmärkelsen. 

Framtagna regler utgör bestämmelser för utmärkelsen och instruktion för 
tillämpning som kommunfullmäktiges presidium ska förhålla sig till. Det är av 
vikt att samtliga folkbokförda invånare har en möjlighet att nominera, varvid 
förslaget är att det kan ske såväl elektroniskt via mail som analogt via brev. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 120. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-29, med tillhörande 
bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning sker 
från och med juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista 
kommunfullmäktige. 

2. Anta regler för månadens person eller organisation. 

3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-29. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning sker från och med 
juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista kommunfullmäktige. 
2. Anta regler för månadens person eller organisation. 
3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram. 

Aktuellt 

1 (1) 

Kommunfullmäktiges presidium har initierat ett ärende om att kommunfullmäktige ska dela ut 
en utmärkelse, bestående av blomma och diplom, till månadens person eller organisation. Att 
lyfta fram personer eller organisationer sker i andra kommuner sedan en tid tillbaka, så det 
föreligger inget hinder för kommunfullmäktige att även göra det i Båstads kommun. 

Kommunfullmäktiges presidium vill att initiativet endast ska gälla under innevarande mandat
period. Därefter är det efterföljande presidium som får initiera ett nytt ärende om presidiet vill 
återinföra utmärkelsen. 

Framtagna regler utgör bestämmelser för utmärkelsen och instruktion för tillämpning som 
kommunfullmäktiges presidium ska förhålla sig till. Det är av vikt att samtliga folkbokförda 
invånare har en möjlighet att nominera, varvid förslaget är att det kan ske såväl elektroniskt 
via mail som analogt via brev. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Administrationen kring utmärkelsen bedöms som ringa och kan göras inom ramen för det 
ordinarie arbetet med kommunfullmäktiges presidium. 

Ekonomi 
Kostnad för blomma och diplom uppskattas till 3000 kronor per år. Utgiften kan, under 
innevarande år och framåt, hanteras inom kommunfullmäktiges ram. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för månadens person eller organisation. 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 



f}Il BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Sida 

16 av 26 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges 
tidigare beslut om att inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta 
personella och ekonomiska resurser. Ärendet återremitterades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har sedan ej varit 
föremål för vidare handläggning. Återremissen gällde finansiering av 
ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut 
den 19 december 2018 finns 50 000 kronor avsatta för att påbörja 
ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara 
besvarad. Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan 
under 2013, föreslås att förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera 
reglementet och föreslå förändringar av densamma. Arbetet med aktualisering 
av reglementet ska göras under innevarande år och sedan vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 118. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-10. 
Motion från Liberalerna, 2017-04-17. 

Yttranden Louise Dock (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Louise Dock (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



• 
BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-10. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000501/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges tidigare beslut om att 
inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta personella och ekonomiska resurser. 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har 
sedan ej varit föremål för vidare handläggning. 

Återremissen gällde finansiering av ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom 
kommunfullmäktiges budgetbeslutet den 19 december 2018 finns SO 000 kronor avsatta för att 
påbörja ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara besvarad. 

Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan under 2013, föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera reglementet och föreslå förändringar av 
densamma. Arbetet med aktualisering av reglementet ska göras under innevarande år och sedan 
vara föremål för beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionären och kommunstyrelsens presidium 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-22 17av26 

KF § 86 Dnr KS 000619/2017 - 350 

Ställ platser för husbilar och husvagnar 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har väckt ett ärende om att man bör se över möjlighet till 
ställplatser för husbilar och husvagnar. Centerpartiet vill att kommunen 
undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 102. 
Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, 2019-04-09, med 
tillhörande bilaga. 
Väckt från Centerpartiet, 2017-05-30. 

Yttrande Ib Nilsson (C), Håkan Mörnstad (BP), Lina Andreasson (MP) och Bo Wendt (BP) 
yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden lb Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Håkan Mörnstad (BP) och Lina Andreasson (MP) yrkar att ärendet 
återremitteras för att kompletteras med bättre underlag kring trafiksituation, 
kostnader, uppställningsreglering och eventuellt behov av upphandling. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Håkan Mörnstads (BP) och Lina 
Andreassons (MP) återremissyrkanden och finner att ärendet ska beslutas idag. 
Omröstning begärs. 

Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstningsresultat 

Beslut 

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

Omröstningen utfaller med 24 JA-röster och 14 NEJ-röster. Då minst en 
tredjedel av ledamöterna röstar NEJ ska ärendet återremitteras enligt 
kommunallagen 5 kap. 50 §. Se detaljerad röstning på bifogad närvaro- och 
omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för att kompletteras med bättre underlag kring 
trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering och eventuellt behov av 
upphandling. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000619/2017-350 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på motion om ställ platser för husbilar och husvagnar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark till en 
privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Prästliden enl. 
bifogad kartbilaga. 

2. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartier har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet till ställplatser 
för husbilar och husvagnar. 
Motionären vill att kommunen undersöker och kostnadsberälmar ett eventuellt införande av 
ett antal ställplatser i t ex. Båstad och Torekov. 

Bakgrund 

2011 fanns det 1,5 miljoner husbilar i Europa, varav 60 000 dessa var registrerade i Sverige. 
2019 finns det 1,7 miljoner husbilar i Europa varav 92 500 av dem är svenskregistrerade. Un
der senare år ha husbilsturismen i Sverige ökat, vilket även medfört ett ökat behov av lämpliga 
ställplatser för denna växande målgrupp. 

Begreppet ställplats är relativt nytt och det råder en viss förvirring vad begreppet faktiskt in
nefattar. Husbilsdestination Sverige definierar begreppet:" Ett för ändamålet lättillgängligt 
avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid" 

Definitionen för Personbil klass Il enligt transportstyrelsen: 
Personbil klass II är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsut
rymme och utrustat med åtminstone: 

Fast monterade sittplatser 
Fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sov
platser 
Fast monterad utrustning för matlagning och lagring och bord 

I Båstad finns ingen centralt placerad ställplats för husbilar. På Prästliden finns en parkerings
yta för fordon klass Il. Gällande regelverk medger parkering av husbilar, men inte någon form 
av camping, vilket det automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Camping tillåts 
inte i någon form på kommunala parkeringsytor. Dock används ytan flitigt sommartid av husbi
lar och till viss del husvagnar och tält. 



2 (2) 

Sättet att bruka en husbil skiljer sig från hur man brukar en husvagn. Husbilar är mer rörliga 
och stannar sällan mer än en natt på varje ställe. Husvagnar stannar normal längre på samma 
placering än husbilar. 

I Båstad finns tre campingar i privat regi, varav två stycken i anslutning till Båstads tätort. Att 
som kommun erbjuda centralt belägna ställplatser för husbilar vore ett olämpligt sätt att kon
kurrera med det privata näringslivet. Att erbjuda ställplatser kan inte anses falla inom ramen 
för kommunens kärnverksamhet. · 

Aktuellt 

I Båstad är Prästliden den än så länge bäst lämpade ytan för en ställplats. Eftersom kommunen 
inte ska konkurrera med det privata näringslivet, har Teknik & Service inlett samtal med en 
privat aktör om att upplåta en försöksyta för ställplatser för husbilar på Prästliden under 2019. 
Om 2019 faller väl ut kommer möjligheten om ett längre markavtal.att ses över. 

I Torekov har i dagsläget inga väl lämpade ytor identifierats, därför kommer det eventuella 
markupplåtelsen i Båstad på Prästliden prioriteras under 2019. 

Målsättningen är att skapa förutsättning för övernattning korta perioder för husbilar på en 
centralt belägen placering. Husvagnar och tält kommer även fortsättningsvis vara förbjudna på 
den föreslagna ytan och hänvisas till de två campingar som finns i närområdet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna ställplatser för framför allt husbilar, är positivt för Båstads 
kommun som turistmål och som varumärke. En grundförutsättning är att ställplatsen upprätt
hålls som just en ställplats o(:h inte utvecklas till ett centrumnära billigt campingalternativ. 

Ekonomi 

I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk
samheten för att upprätthålla en acceptabel standard gällande renhållning och service på en 
ställ plats. Genom att upplåta ytan till en privat alttör, sker ingen konkurrens med privata nä
ringsidkare. Kommunen tar ut avgifter för marken enligt gällande taxa och uppnår målet för en 
budget i balans. 

Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
Kartbilaga 
Samråd har skett med: 
Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

DnrKS001164/2017-903 

Sida 

18 av 26 

Svar på motion -Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta 
fram förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads 
kommun under sommarlovet 2018. Liberalernas motion var förknippad med 
det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar som skulle gälla 
2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens budgetbeslut 
2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen 
avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 119. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-04-10. 
Motion från Liberalerna, 2017-10-27. 

Yttrande Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-10. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001164/2017 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

Förslag till beslut 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta fram 
förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads kommun under 
sommarlovet 2018. 

1 (1) 

Liberalernas motion var förknippad med det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar som skulle gälla 2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens 
budgetbeslut 2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen avskrivs 
från vidare behandling. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



r]1J BÅSTADS 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 88 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000351/2019 - 900 

Väckt motion - Alternativ återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har skickat in en motion angående en alternativ 
återvinningscentral. 

Sida 

19 av 26 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-10. 
Motion från Centerpartiet, 2019-04-17. 

Redovisning Motionen redovisas av Johan Arnoldsson (C). 

Yttranden Johan Arnoldsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Kommunfullmäktige 2019-05-22 

KF§ 89 Dnr KS 000403/2019 - 100 

Väckt motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

Beskrivning av ärendet Miljöpartiet har skickat in en motion angående att alla hushåll i Båstads 
kommun ska ha en vattenmätare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-10. 
Motion från Miljöpartiet, 2019-05-09. 

Redovisning Motionen redovisas av Jonas Nilsson (MP). 

Yttranden Jonas Nilsson (MP) och Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

20 av 26 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



IJl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000422/2019 - 903 

Sida 

21 av 26 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman - Jonatan Andersson 
(SD) 

Beskrivning av ärendet Jonatan Andersson (SD) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig sitt 
uppdrag som nämndeman i Helsingborgs tingsrätt. Fyllnadsval ska förrättas av 
ny nämndeman. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-16. 
Jonatan Anderssons (SD) avsägelse, 2019-05-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

DnrKS000423/2019-903 

Sida 

22 av 26 

Val av ny nämndeman efter avgående Jonatan Andersson (SD) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska genomföras av ny nämndeman i Helsingborgs tingsrätt efter 
avgående Jonatan Andersson (SD). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-16. 

Yttranden Carolin Gräbner (SD) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Carolin Gräbner (SD) yrkar att Carolin Gräbner (SD) utses som nämndeman för 
tiden 2019-05-22- 2019-12-31. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Carolin Gräbner (SD) utses som nämndeman för tiden 
2019-05-22 - 2019-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-05-22 

KF§ 92 Dnr KS 000425/2019 - 900 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av 
kommunens integrationsplan 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) har skickat in en fråga gällande kommunens 
integrationsplan till kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-17. 
Fråga från Håkan Mörnstad (BP), 2019-05-16. 

Yttranden Håkan Mörnstad (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande 

Sida 

23 av 26 

Johan Olsson Swanstein (M) på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-05-22 

KF§ 93 DnrKS000441/2019-903 

Avsägelse av uppdrag som revisor i Förslövs 
bygdegårdsförening-Anna Storbacka (M) 

Beskrivning av ärendet Anna Storbacka (M) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som revisor i Förslövs bygdegårdsförening. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-16. 
Anna Storbackas (M) avsägelse, 2019-05-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Sida 

24 av 26 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000442/2019 - 903 

Sida 

25 av 26 

Val av ny revisor i Förs lövs bygdegårdsförening efter avgående 
Anna Storbacka (M) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska genomföras av ny revisor i Förslövs bygdegårdsförening efter 
avgående Anna Storbacka (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-16. 

Yttranden Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att Håkan Hagström (M) utses som revisor för 
tiden 2019-05-22 - 2020-12-31. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Håkan Hagström (M) utses som revisor i Förslövs bygdegårdsförening för tiden 
2019-05-22 - 2020-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-22 

Dnr KS 000438/2019 - 700 

Sida 

26 av 26 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Samverkan för Bjäres 
plan för vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har skickat in en fråga gällande Samverkan för 
Bjäres plan för vård och omsorg till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-05-21. 
Fråga från Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2019-05-21. 

Yttranden Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


