
[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

2019-10-23 

Sessionssalen, onsdagen den 23 oktober 2019 kl 18:30- 21:55 

Se bifogad närvarolista. 

Erik Lidberg, kommundirektör 
Christofer Thoren, säkerhetschef 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Thomas Nerd (S), utbildningsnämndens ordförande 
Ingemar Jönsson (BP), kommunrevisionens ordförande 
Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 

Håkan Hagström (M) och Ib Nilsson (C), ersättare Ingvar Bengtsson (S). 

Kommunkansliet 2019-10-29, kl. 15:30 

Tho 

Ib Nilsson 

ANSLAGSBEVIS f 
Protokollet är juste( i · Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

2019-10-23 

Från och med 2019-10-29 till och med 2019-11-20 

Kommunkontoret i Båstad 

./ ) . ./ ~v~4;? r 4~ 
Johan Peterson 

Sida 

1 av 26 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-10-23 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 162 162 162 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) V rxJ n n D n 
Bo Wendt (BP) V D iXl D D D -
Uno Johansson (C) V [X D D C D 
Ingela Stefansson (S) V [X D CJ D D 
Birgitte Dahlin (L) V iXl n CJ D D 
Carolin Gräbner (SO)§§ 154-172 V D [X] C D D 
Jonas Nilsson (MP) V IX] D D D CJ 
Krister Lilja (KD) V [X] D CJ CJ D 
Ulf Jiewertz (M) V [X D C D D 
Eddie Grankvist (-) V C D [X D D 
Kerstin Gustafsson (M) V [X D C D D 
Ebba Krumlinde (C) V IX] D D C D 
Adem Qerimaj (S) V [X D D D CJ 
Hans Grönqvist (BP) V Cl IX] n n 1-
binEla lvaFssen EM3 Mona Källbäck (M) V ~ n n D D 
Inge Henriksson (BP) V D IX] D D D 
Jens flJygFen Eb3 Louise Dock (L) V [X] n n C C 
Claes Wallin (SD) V n IX] n C D 
~tefun Gissen E(:;3 Linnea Gunnarsson (C) V IX] n CJ D D 
Niclas Svanberg (S) V rx D D D D 
Ann Elofsson (M) V iXl D D r= n 
Håkan Mörnstad (BP) V D IX] D D C 
Tony Ivarsson (M) V iXl n n C D 
Emma Jönsson (C) §§ 154-172 V IX n [l C C 
DELSUMMA: 24 17 6 1 

I (2) 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

D r= D D 
C D C D 
D D D D 
D D D D 
D D D C 
D D D D 
D n n n 
D D D D 
D D D D 
[7 D D D 
D D C D 
C n n n 
C n D C 
D n c:: c:: 
C D D C 
C D C D 
D C D D 
D □ D n 
C D r= D 
D n n n 
D D C D 
D C D D 
D D C D 
C D C '-



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
varo 162 162 162 

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

Jonas Follin P. (BP) §§ 154-172 V n fXl n n n n n n n 
Ingrid Zäther (S) V [X] n n n n n n LJ n 
Susanne Jung (M) V IX] n n n n I-] n n n 
Mats Lundberg (L) V rx7 n n Cl n n n [7 n 
MaFiam1e K MjseeFg EBP3 Göran Håkansson (BP) V n fXl n n n n n n n 
Joakim Gräbner (SD) D D D n n n n □ n 
Håkan Hagström (M) V IXl n D [l n I-] n D '-1 
Ib Nilsson (C) V rxl n n D D [l D D n 
Ingvar Bengtsson (S) V [X] LJ D C iJ n D D n 
Claes Sjögren (BP) V D [X] D Cl n n n D n 
Victor Törnqvist (M) V IX] D D n n n n n n 
Lina Andreasson (MP) V D n [X] C D n C D D 
Gösta Sandgren (M) V [Z] rJ D D C D D D D 
Johan Arnoldsson (C) V D D [X] D C D D D D 
Helena Stridh (BP) §§ 154-162 V D [X] D D D D D D D 
Jessica Andersson (S) V IX] n n D D D D D n 
Thomas Andersson (L) V [Xl D n n i--=:J D n D D 
TOTALSUMMA: 40 27 10 3 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

llf/ 
u1f 



LlTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

KF § 154 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 155 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 156 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 157 Dnr KS 000045/2019 - 900 
lnformationsärenden 

KF § 158 
Delgivningar 

Dnr KS 000004/2019 - 900 

KF § 159 Dnr KS 000408/2019 - 900 
Beslutslogg 

KF § 160 Dnr KS 000701/2019 -100 
Interpellationsdebatt - Antalet elever i Båstads gymnasieskola 

KF § 161 Dnr KS 000489/2018 - 906 
Delårsrapport 2019-08-31 

KF § 162 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning 

KF § 163 Dnr KS 001149/2016 - 200 
Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov_i Östra Karup 

KF § 164 Dnr KS 000652/2019 - 200 
Prissättning av tomter i Förslöv - Förslöv 2:4 

KF § 165 Dnr KS 000747 /2019 - 900 
Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

KF § 166 Dnr KS 000750/2019 - 900 

Sida 

2 av26 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB (NSVA) 

KF § 167 Dnr KS 000046/2019 - 901 
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - Förslag till ändringar 

KF § 168 Dnr KS 000084/2017 - 900 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet - Förslag till ändringar 

KF § 169 Dnr KS 000349 /2019 - 900 
Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden 

KF § 170 Dnr KS 001044/2017 - 200 
Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads kommun 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/~I ~ 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

KF§171 DnrKS000619/2019-900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2020 

KF § 172 Dnr KS 000745/2019 - 900 
Demokratiutveckling - Delrapport 2 med förslag på aktiviteter 

KF § 173 Dnr KS 000791/2019 - 700 
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande gällande vård- och omsorgsnämndens 
ekonomi samt 3:4an i Västra Karup och Haga Park i Förslöv 

KF § 174 Dnr KS 000795/2019 - 901 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Stefan Olsson (C) 

Sida 

3 av 26 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

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 Hagström (M) och Ib Nilsson (C) till justeringspersoner. 

2. Utse Ingvar Bengtsson (S) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 15:30 på 
kommunkansliet. 

Utdra sbes rkande 



[il:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 5 av26 

KF § 155 Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Informationspunkten "Ingemar Jönsson (BP) informerar om de senaste 
händelserna inom Individ och Familj. 

Beslutsärendena "Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande - Vård
och omsorgsnämndens ekonomi samt 3:4an i Västra Karup och Haga Park i 
Förslöv" och "Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Stefan 
Olsson (C)" läggs till dagordningen. 

Utdra sbes rkande 



[i}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 6 av 26 

KF § 156 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Gunilla Lundberg till månadens 
person med motiveringen: 

~ 
I 

Gunilla Lundberg har under en lång tid och med ett stort engagemang hjälpt 
och stöttat utsatta människor i vårt samhälle. Med nyfikenhet och 
människokärlek har hon varit ett stöd för många nyanlända och svenskar i vår 
kommun. Gunilla har bland annat varit engagerad i Röda Korset och som 
volontär för Språkcafet. Dessutom leder Gunilla arbetet i Båstad/Bjäres 
Konstförening sedan några år tillbaka. 

Kommunfullmäktige tackar Gunilla för hennes gärningar med diplom, 
blombukett och en varm applåd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 7 av26 

KF § 157 Dnr KS 000045/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 23 oktober 2019 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

Beslut 

A, Christofer Thoren presenterar sig och informerar om sin bakgrund och sitt 
uppdrag samt om kommunens krisberedskap och krisstab. 

8, Erik Lidberg, Thomas Nerd (S) och Ingemar Jönsson (BP) informerar om de 
senaste händelserna inom Individ och Familj . 

Fördjupade utredningar kommer nu att göras avseende de Lex Sarah
anmälningarna som inlämnats till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). 
Utredningarna görs av en extern resurs med start 2019-10-24. 

Individ och Familj arbetar med en handlingsplan som kommer redovisas i 
utbildningsnämnden. Den kommer bland annat innehålla en ny rutin som 
säkerställer kvaliten i ärendehanteringen samt att ett kontinuerligt arbete 
påbörjas som ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett professionellt 
och rättssäkert sätt. 

Kommunrevisionen startar en djupgranskning av hur detta kunnat ske och vad 
som behöver åtgärdas. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 158 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 000004/2019 - 900 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Sida 

8 av 26 

A, Granskning från revisionen angående Båstads kommuns delårsrapport 2019-
08-31. 

Beslut 

B, Ekonomirapport januari-september 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

ndes si naturer 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 159 

Besluts logg 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-10-23 9 av 26 

DnrKS000408/2019-900 

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 2019-10-09. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 9 oktober 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 000701/2019 - 100 

Sida 

10 av 26 

lnterpellationsdebatt-Antalet elever i Båstads gymnasieskola 

Beskrivning av ärendet Skriftligt svar på Bo Wendts (BP) interpellation angående få elever i gymnasiet 
har inkommit och interpellationen får besvaras. 

Underlag till beslutet Skriftligt svar på interpellationen, 2019-10-08. 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2019-09-17. 

Yttranden Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Nerd (S) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen får ställas och besvaras. 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 

KF § 161 Dnr KS 000489 /2018 - 906 

Delårsrapport 2019-08-31 

Beskrivning av ärendet 2019-10-09 beslutade kommunstyrelsen att delårsrapporten 2019-08-31 
godkänns. Enligt kommunallagen kap 11 § 16 ska kommunfullmäktige 
behandla delårsrapporten. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-08. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-09-24. 
Delårsrapport 2019-08-31. 

Elisabet Edner och Erik Lid berg föredrar ärendet. 

11 av 26 

Föredragande 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Birgitte 
Dahlin (L) och Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-08. 
Handläggare: Johan Peterson 
Dnr: KS 000489/2018 - 906 

Delårsrapport 2019-08-31 

Förslag till beslut 

Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

2019-10-09 beslutade kommunstyrelsen att delårsrapporten 2019-08-31 godkänns. Enligt 
kommunallagen kap 11 § 16 ska kommunfullmäktige behandla delårsrapporten. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-08. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-09-24. 
Delårsrapport 2019-08-31. 

1 (1) 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 12 av 26 

KF § 162 Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet Granskningshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat 
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under samrådet har 
inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på ändring av planens 
strategiska inriktning. Granskningshandlingen är uppdaterad med de ändringar 
som föreslås efter samrådet om översiktsplanen. Inkomna yttranden och 
kommunens kommentarer och förslag på ändringar presenteras i 
samrådsredogörelsen (bilaga 1). Planförslaget finns tillgängligt på Båstads 
kommuns hemsida. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, daterad 2019-01-08, med tillhörande 
bilagor. 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Uno Johansson (C), Linnea Gunnarsson (C), Jonas 
Nilsson (MP), Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) 
yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut med följande två tillägg: 

1. Översiktsplanen kompletteras med verksamhetsmark norr om väg 115 i 
Östra Karup, det så kallade "Risfältet". 

2. Mark omedelbart väster om Västra Karups skola markeras som 
bostadsärendemål, för att få ett sammanhållande samhälle. 

Linnea Gunnarsson (C) yrkar: 

1. Torekov mer mark avsätts för framtida bostadsändamål, tex enligt ÖP0B 
(Solliden, Ängalagsvägen och Lyckeborgsvägen/Tunbyvägen) 

2. I västra Karup hela Lindströms backe avsätts för bostadsändamål, 
markeras som stadsbygd. Att därmed området tas bort som La-Lb område. 

3. I Rammsjö by avsätts mark möjlig för bostadsändamål. 
4. I Hov avsätts mark möjligt för bostadsändamål. 
5. I området i centrala Båstad som markerats som stadsbygd behåller 

nuvarande status. 
6. Verksamhetsmark avsätts i de 6 tätorterna. 
7. I Östra Karup området norr om väg 115 markeras som verksamhetsmark. 
8. Energiproduktion får ett tydligare innehåll och inriktning, tex avsätts mark 

för solenergianläggningar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 13 av 26 

KF § 162 Dnr KS 001149/2016 - 200 

Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning, 
forts. 

9. I kartdokumentet förändra den övergripande benämningen på Torekov och 
Västra Karup till något framåtsyftande för utveckling av dessa tätorter och 
inte endast för besöksnäringen eller som ett litet centrumområde på västra 
Bjäre. 

Bo Wendt (BP) yrkar i först hand bifall till Linnea Gunnarssons (C) punkt 2, 5 
och 7 samt att inriktningen i översiktsplanen skall vara att inga fler höghus 
byggs i Båstads kommun (högst 4 våningar) och att fördjupad översiktsplan 
och inriktningsdokument inte skall upphöra. Vi ser en risk att 
myndighetsnämnden får större makt att tolka som de vill och kring vad 
kommunfullmäktige beslutat. 

Bo Wendt (BP) yrkar i andra hand på följande två tillägg: 

1. Inriktningen i översiktsplanen skall vara att inga fler höghus byggs i Båstads 
kommun (högst 4 våningar). 

2. Fördjupad översiktsplan och inriktningsdokument inte skall upphöra. Vi ser 
en risk att myndighetsnämnden får större makt att tolka som de vill och kring 
vad kommunfullmäktige beslutat. 

Uno Johansson (C) yrkar bifall till Johan Olsson Swansteins (M) två 
tilläggsyrkanden. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, 
Linnea Gunnarsson (C) yrkande och Bo Wendts (BP) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

I 

Ordförande ställer därefter proposition på till Johan Olsson Swansteins (M) två 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandena. 

Ordförande ställer slutligen proposition på Bo Wendts (BP) två 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandena. 
Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Bo Wendts (BP) två tilläggsyrkanden röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) två tilläggsyrkanden röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 27 JA-röster, 10 NEJ-röster och 3-AVSTÅR. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Utdra sbes rkande 



JJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservation 

2019-10-23 14 av 26 

KF § 162 Dnr KS 001149/2016 - 200 

Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning, 
forts. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under 
minst två månader. 

2. Översiktsplanen kompletteras med verksamhetsmark norr om väg 115 i 
Östra Karup, det så kallade "Risfältet". 

3. Mark omedelbart väster om Västra Karups skola markeras som 
bostadsärendemål, för att få ett sammanhållande samhälle. 

Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Se skriftligt yrkande på nästa sida. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-01-08 
Handläggare: Kristina Bell/Olof Sellden 

Dnr: KS 000652/2014 - 315, 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Översiktsplan för Båstads kommun - beslut om granskning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och tillhörande 

konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två månader. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Granskningshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier som 
fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och var
samhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. 
Under samrådet har inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på ändring av planens 
strategiska inriktning. Granskningshandlingen är uppdaterad med de ändringar som föreslås 
efter samrådet om översiktsplanen. Inkomna yttranden och kommunens kommentarer och 
förslag på ändringar presenteras i samrådsredogörelsen (bilaga 1). Planförslaget finns tillgäng
ligt på Båstads kommuns hemsida (bilaga 3). 

Bakgrund 
I februari 2016 (KF § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I beslutet ingick i uppdraget att 
ta fram en ny översiktsplan som följer Boverkets modell och lämpar sig för framtida "rullande" 
översiktsplanearbete. I januari 2017 (KF § 7) antog kommunfullmäktige den tillfälliga bered
ningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångspunkt för förvaltningens arbete med att 
ta fram samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. 

Samrådshandlingen godkändes för samråd i maj 2018 och var initialt ute på samråd från den 
25 maj 20108 till den 31 augusti 2018. Samrådet förlängdes sedan till 30 september 2018. Un
der samrådet har synpunkter inkommit på planförslaget och på den digitala kartan som verk
tyg för att förmedla planförslaget. 

Aktuellt 
Under arbetet med granskningshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklings
strategierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i 
kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik 
för Bjärehalvön. Under samrådet har inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på 
ändring av planens strategiska inriktning. En av de föreslagna ändringarna är att infoga inrikt
ningsdokumenten och andra kommunala dokument såsom fördjupade översiktsplaner och 
planprogram i översiktsplanen. Detta gör att vid antagandet av översiktsplanen kommer de 
dokument som är infogade i översiktsplanen upphöra att gälla. Endast de delar av dokumenten 
som går i linje med översiktsplanens strategier är infogade. 

I samrådsredogörelsen (bilaga 1) bemöts alla yttranden som inkom under samrådet och före
slagna ändringar beskrivs. Kommunens kommentarer och de föreslagna ändringarna återfinns 
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även i en kortare sammanställning (bilaga 2). Planförslaget med den digitala kartan finns på 
kommunens hemsida (bilaga 3). 

Översiktsplanen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljökon
sekvensbeskrivning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Konsekvensbeskrivningen har utö
kats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter utöver miljöaspekterna. 

Förvaltningen föreslår att under granskningen bjuda in allmänheten, föreningslivet, näringsli
vet och intresseorganisationer genom att göra ett större utskick med inbjudning till sam
rådsmingel samt annonsera i media. 

Efter avslutad granskning kommer ett särskilt utlåtande sammanställas med inkomna syn
punkter som redovisar de förslag som synpunkterna gett anledning till. Om planförslaget änd
ras väsentligt efter utställningen ska kommunen ställa ut förslaget på nytt. Om inga väsentliga 
ändringar görs kan kommunfullmäktige besluta om antagande av översiktsplanen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen ställs ut för granskning vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 

Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning &Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stads bygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 

Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 

Samhälls byggnad 
Kristina Bell, översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad - Olof Sellden och Carina Ericsson. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Översiktsplan för Båstads kommun - samrådsredogörelse 
Bilaga 2 Sammanställning av kommentarer och åtgärder för inkomna synpunkter på Båstads 
kommuns översiktsplan (samrådshandlingen) 
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Bilaga 3 Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun - granskningshandling med tillhö
rande konsekvensbeskrivning: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide /fusion /temp la tes /mapguide /op2 03 0 utstallning blind 
ex.html? ApplicationDefinition= Library: //Bastad /OP203 0 /U tstallning/Layouts /0 P utstallning. 
ApplicationDefinition&locale=en 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 



Reservation från Centerpartiet. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna att Båstads kommun översiktsplan

granskningshandling ställs ut för granskning enligt det underlag som föreligger. Centerpartiet 

reserverar oss till förmån för de yrkanden som vi framförde i KF och som röstades ner. 

Ett av våra yrkanden som vi redan i KS yrkade fick nu i KF stöd, nämligen att mark norr om 

väg 115 i Östra Karup markeras som verksamhetsmark. Bra att M, S, L och KD (SFB)ändrade 

sig och stödde oss där. 

Det är anmärkningsvärt att partier som i samrådsförfarandet i flera fall tyckte som 

Centerpartiet nu helt bortser från det och därmed medverkar till att delen västra Bjäre i 

Båstads kommun tappar möjligheten att utvecklas. Främst är det markering av framtida 

bostadsområden som strukits från nu gällande ÖP. Det gäller Västra Karup, Torekov, 

Rammsjö och Hov. 
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Den kommunala urbaniseringen tar fart. Det stärker inte heller möjligheten till bättre 

kollektivtrafik och service. 

Torekov räknas inte längre som annat än möjlighet till utveckling för besöksnäringen om 

man läser texten i huvudkartan. För att behålla Torekov levande året runt måste områden 

möjliga för åretruntboende utökas i ÖP-förslaget. Centerpartiet vill för att hålla Torekov 

levande också behålla skolan. I senaste undersökning av skolresultat från Lärarförbundet 

hamnar kommunen på plats 5 i riket. Skolorna kan alltså inte vara så dåliga som Samverkan 

för Bjäre vill påstå. 



I Västra Karup är en ny skola på gång vilket vi anser vara bra. Däremot saknar vi förutsättningar som 

krävs för att utveckla Västra Karup. Det räcker inte enbart med en skola, vi måste även ge ökad 

möjlighet för bosättning i Västra Karup. Därav att vi i Centerpartiet vill ha kvar Lindströms backe som 

ett område för bostäder, något som under flera år efterfrågats. Det har tyvärr ej hörsammats av M, S, 

L och KD. 

Centerpartiet anser också att områden för bostäder i Rammsjö och Hov finns kvar enligt 

ÄP08. 

I Båstad vill vi i dagsläget inte öppna upp området förskola, skola till "stadsbyggd", utan att 

skolområdet markeras i nya ÖP som i idag. För att hålla centrala Båstad levande i framtiden 

vore det förödande att ta bort skolor och förskolor och ersätta med bostäder. Det är också 

viktigt att tex kommunkontor och bensinmack är kvar. 

Avsättning av verksamhetsmark behöver också utökas i ÖP. Vi vet att kommunen i olika 

företagsrankningars resultat ligger riktigt dåligt till. Ett sätt att förbättra detta är att det finns 

mark att anvisa i olika delar av kommunen. Med den inflyttning till kommunen som vi nu har 

är det viktigt att få fler arbetstillfällen. 

På klimat- och energiområdet finns inte mycket att hämta i ÖP. Det borde utvecklas och tex 

kan mark avsättas för energiproduktion. {tex. solenergi). Men med försiktighet att ta i 

anspråk jordbruksmark. 
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KF § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 001149/2016 - 200 

Sida 

15 av 26 

Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov i 
Östra Karup 

Beskrivning av ärendet Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det 
kommunala utbyggnadsområdet "Östra Karup 6:7" i enlighet med antagen 
detaljplan, och därigenom upparbetat kostnader som ska täckas, behöver 
kommunen sälja tomter i området. Teknik och service har tillsammans med 
avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram en alternativ fastighetsindelning 
för dessa tomter. Konsekvensen av den alternativa fastighetsindelningen, och 
också vad teknik och service förordar, är att de 15 aktuella fastigheterna 
ombildas till 13 något större genom lantmäteriförrättning. Teknik och service 
anser det skäligt att prissättningen på obokade tomter i området justeras att 
kompensera intäktsbortfallet som uppstår i samband med förordad åtgärd. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-09-18, med tillhörande bilagor. 

Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till ny fastighetsindelning avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:38 - 6:52. 

2. Godkänna nytt förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-09-18. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001149/2016- 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att; 

1. godkänna upprättat förslag till ny fastighetsindelning avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:38-6:52. 

2. godkänna nytt förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det kommunala 
exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det kommunala ut
byggnadsområdet "Östra Karup 6:7" i enlighet med antagen detaljplan, och därigenom uppar
betat kostnader som ska täckas, behöver kommunen sälja tomter i området. 
Tomterna i Östra Karup släpptes till tomtkön samtidigt som tomterna i kommunens andra om
råde, Heden. Intresset för Heden har varit stort och samtliga tomter har sålts. I relation till He
den har intresset för Östra Karup varit måttligt. 

Teknik och service har erfarit att tomter som begränsar köparens valmöjligheter vad gäller 
hustyp och markplanering är svårsålda. I gällande detaljplan för exploateringsområdet Stine
hov finns ett kluster om 15 sådana tomter. 
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Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram en alter
nativ fastighetsindelning för dessa tomter. Konsekvensen av den alternativa fastighetsindel
ningen, och också vad teknik och service förordar, är att de 15 aktuella fastigheterna ombildas 
till 13 något större genom lantmäteriförrättning. Teknik och service anser det skäligt att pris
sättningen på obokade tomter i området justeras att kompensera intäktsbortfallet som uppstår 
i samband med förordad åtgärd. 

Bakgrund 
Detaljplan 1673 vann laga kraft den 9 december 2016 och området har byggts ut på kommu
nens bekostnad under 2017. Inom området har 51 nya fastigheter bildats varav 44 tillhör Bå
stads kommun. 

Aktuellt 
Tre tomter har förmedlats genom tomtkön och 32 lägenheter har färdigställts på mark som 
kommunen sålt till Gösta Bengtssons bygg AB. 
Anvisningsförfarande för 15 tomter inom området pågår efter beslut i kommunstyrelsen den 8 
maj 2019. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Östra Karup som samhälle är det kommunala bostadsområdet viktigt. Samhället har drygt 
500 invånare och med det kommunala området fullt utbyggt, med ett medeltal om två personer 
per hushåll, skulle invånarantalet öka med omkring 30 %. Ett ökat antal invånare bidrar till 
bättre underlag för service och allmänna funktioner i samhället. Det är kommunens ansvar att 
skapa goda förutsättningar för byggnation. 

Ekonomi 
Båstads kommun har investerat ca 13,5 mkr, exkluderat vatten och avlopp, i exploateringsom
rådet som ska täckas av intäkter från tomtförsäljning. För att inte generera ett underskott på 
exploateringen vidtas åtgärder för att underlätta en snabb försäljningsprocess, såsom föreva
rande förslag till beslut jämte pågående anvisning av byggrätter i området. 
Intäkten som uteblir från de två fastigheter som genom föreslagen fastighets bildning kommer 
att uppgå i andra, föreslås inhämtas genom justerad prissättning av kvarvarande fastigheter i 
området. 660 tkr fördelas på 22 fastigheter. 
Teknik och service uppskattar tillkommande kostnader för fastighets bildning och bortkoppling 
av två Va-anslutningar till ca 160 tkr. Denna kostnad ska belasta exploaterings konto 8005. 

Beslutet ska expedieras till : 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
2. NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Aktuell fastighetsindelning och prissättning 
2. Förslag till ny fastighetsindelning omfattande fastigheterna Östra Karup 6:38-6:52 

jämte förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det kommunala exploaterings
området Stinehov, Östra Karup. 
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KF § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 000652/2019 - 200 

Prissättning av tomter i Förslöv - Förslöv 2:4 

Sida 

16 av 26 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har i samråd med avdelningen för samhällsbyggnad tagit 
fram ett förslag till kommande fastighetsindelning/prissättning för 
exploateringsområdet "Förslövs Ängar". Området som är under utbyggnad 
kommer att generera 32 bostadstomter som ska fördelas till kommunens 
tomtkö 2020. Teknik och service har i förslag till prissättning åsatt tomterna 
försäljningsvärden i spannet 350 tkr-450 tkr baserat på storlek och läge. 
Priserna har således differentierats för att skapa bättre förutsättningar för 
kommunen att snabbt omsätta samtliga tomter. Prissättningen är 
marknadsmässig och en oberoende värdering har genomförts parallellt med 
kommunens egen för att befästa tomternas sannolika värde på marknaden. 
Föreslagen prissättning kommer att generera försäljningsintäkter om 13 mkr. I 
tomtpriset ingår inte anslutning till det kommunala Va-nätet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-08-21, med tillhörande bilaga. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

/#/ 

Godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det kommunala 
exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. 

Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-21. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000652/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Tomtpriser - Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det 
kommunala exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har i samråd med avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram ett förslag till 
kommande fastighetsindelning/prissättning för exploateringsområdet "Förslövs Ängar". Om
rådet som är under utbyggnad kommer att generera 32 bostadstomter som ska fördelas till 
kommunens tomtkö 2020. 
Teknik och service har i förslag till prissättning åsatt tomterna försäljningsvärden i spannet 
350 tkr-450 tkr baserat på storlek och läge. Priserna har således differentierats för att skapa 
bättre förutsättningar för kommunen att snabbt omsätta samtliga tomter. 
Prissättningen är marknadsmässig och en oberoende värdering har genomförts parallellt med 
kommunens egen för att befästa tomternas sannolika värde på marknaden. Föreslagen pris
sättning kommer att generera försäljningsintäkter om 13 mkr. 
I tomtpriset ingår inte anslutning till det kommunala Va-nätet. 

Bakgrund 
Båstads kommun äger exploateringsfastigheten Förslöv 2:4 som är belägen strax öster om 
södra infarten till Förslövs samhälle. Del av Förslöv 2:4 har detaljplanelagts för ändamålet bo
städer och detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018. 
Efterfrågan på tomterna i Förslöv är stor och teknik och service beräknar att tomtsläpp kan ske 
till sommaren 2020. 

Aktuellt 
Teknik och service ansvarar för att exploateringsområdet byggs ut. Projektering har genom
förts och byggentreprenad för vägar och Va är upphandlad. Byggstart förväntas ske under ok
tober 2019. 
Arkeologiska undersökningar har genomförs i området. Ett område kvarstår att slutundersöka 
efter påträffade fyndigheter. 
Tomtkön uppdaterades 2019 och 42 stycken intressenter står i kö för att få köpa en kommunal 
bostadstomt i Förslöv. 
En markanvisningstävling har påbörjats för resterande byggrätter inom exploaterings området 
Förslövs Ängar. Tävlingen är öppen till och med den 1 oktober 2019 varefter urval och tilldel
ning sker. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Tomtförsäljningen är den sista fasen i genomförandet av Förslövs Ängar. Försäljningen av de 
kommunala bostadstomterna kommer att generera minst 32 bostäder jämte nya invånare till 
Förslövs samhälle. 
Det är sannolikt att flertalet bostäder som byggs i området kommer utgöra åretrunboende. 

Verksamhet 
Att tomterna prissätts är en förutsättning för att handläggare hos teknik och service ska kunna 
förmedla dem till den kommunala tomtkön. 

Ekonomi 
Försäljningen av tomterna förväntas generera en intäkt till kommunen om 13 mkr under åren 
2020-2022. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Lina Falk 
Bjäre Kraft 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till prissättning av 32 tomter -Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 



u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 17 av 26 

KF § 165 Dnr KS 000747 /2019 - 900 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVA) 

Beskrivning av ärendet Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA). Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma 
som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. I § 11 anges att NSVA 
skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta 
bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom 
fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 
med tillhörande bilaga. 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in som 
delägare i NSVA AB. 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga 1. 

3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap i 
bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-04 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000747 /2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

1 (2) 

1. Att förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in som delägare i 
NSVAAB. 

2. Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat Aktieägaravtal, 
bilaga 1. 

3. Att ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap i bolaget 
på de villkor som redovisats i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVA). 

Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i 
NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. 

1 § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att 
detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av 
bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Aktuellt 
Följande villkor erbjuds Perstorps kommun för att kunna antas som ny delägare i NSVA: 

1. Perstorps kommun "köper in sig" med 1 mnkr i aktiekapital genom en riktad 
nyemission. 

2. Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar: 
Perstorps kommun blir ny part och delägare i NSVA. 
Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/7 * 100 % per delägare. 
Bilaga A; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier a 1000 kronor 
vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 7 mnkr. Nytt avtal upprättas i sex 
(7) exemplar. 

3. Perstorps kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 176.378 kronor. 
Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande delägare. 



2 (2) 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och 
få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 
Ett delägande av NSVA för Perstorps kommun är helt i linje med detta syfte. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Reviderat Aktieägaravtal inkl. Bilaga A 

) 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 

KF § 166 Dnr KS 000750/2019 - 900 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

18 av 26 

Beskrivning av ärendet I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och 
Bolagsordning. Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som 
fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. Frågan har hanterats på bolagets 
Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på TED (Teknisk Ekonomisk 
Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) under 2017. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för 
NSVAAB. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-04 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000750/2019-900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till : Kommunfullmäktige 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning. 
Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av 
bolagsordning för NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 
Frågan har hanterats på bolagets Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på TED (Teknisk 
Ekonomisk Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) under 2017. 

Aktuellt 

Justeringar av ägardirektivet och bolagsordningen föreslås enligt nedan: 

Ägardirektivet 

6. Ekonomiska och finansiella mål 
Tillägg av att bolaget ska tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden samt bokförda värden för 
anläggningstillgångar. 

8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Tillägg av att delägarkommunerna ska utse tjänstepersoner som kontaktpersoner till NSVA 
samt hur arbetet ska bedrivas. 

9. Löpande delägarråd 
Justering av att samråd med delägarkommunerna ska ske minst tre gånger per år samt tillägg 
av vad som ska behandlas på det ekonomiska samrådet. 

Bolagsordningen 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Hänvisning till den kommunala kompetensen i kommunallagen har justerats till den nya 
kommunallagen från 2017 (2017:725). 



2 (2) 

§ 7 Styrelsen 
Tillägg med formuleringen att bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild 
kompetens inom bolagets verksamhetsområde samt att bolagets verkställande direktör inte 
får vara ledamot eller suppleant i styrelsen. 

§ 11 Ärenden på årsstämman 
Tillägg att val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av respektive delägares 
fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisorer med suppleanter 
sker i förekommande fall, det vill säga när det är aktuellt. I samband med översynen har andra 
mindre redaktionella ändringar /språkliga justeringar gjorts, bland annat är ordet ersättare 
utbytt mot suppleant och förkortningen "va-" skrivs nu med versaler ("VA-"). 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2019-09-XX 
Förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2019-09-XX 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 19 av 26 

KF § 167 Dnr KS 000046/2019 - 901 

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - Förslag till 
ändringar 

Beskrivning av ärendet Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett rådgivande organ under 
kommunstyrelsen. Rådet har varit aktivt i kommunen sedan 1970-talet och har 
belyst olika tillgänglighetsfrågor. Rådet bytte tidigare under året namn från 
handikapprådet och reglementet uppdaterades då i dessa delar. Nu har en mer 
omfattande uppdatering gjorts av reglementet, via kommunkansliet i dialog 
med rådet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson, daterad 2019-09-02, med tillhörande bilaga. 

Yttranden Birgitte Dahlin (L) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt 
bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i§ 3 stryks. 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-02 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000046/2019 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt bilaga. 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

1 (2) 

3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, finansieras inom 
kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Rådet 
har varit aktivt i kommunen sedan 1970-talet och har belyst olika tillgänglighetsfrågor. Rådet 
bytte tidigare under året namn från handikapprådet och reglementet uppdaterades då i dessa 
delar. Nu har en mer omfattande uppdatering gjorts av reglementet, via kommunkansliet i 
dialog med rådet. 

Aktuellt 
Tillgänglighetsrådets reglemente föreslås genomgå några förändringar för att förtydliga dess 
syfte, men även arbetsmetodik och sammansättning. Följande större förändringar föreslås: 

§ 1 Första stycket omnämns ett antal lagar som fastställer att kommunen ska främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. I förslaget till nytt reglemente 
kompletteras dessa med diskrimineringslagen och miljöbalken. 

§ 2 Arbetsuppgifterna som beskrivs i reglementet har justerats på så vis att rådets 
ledamöter kommer få sina underlag i elektronisk form, vilket är i linje med 
kommunens digitaliseringsprocess. 

§ 3 Rådet föreslås bestå av två ledamöter utsedda av kommunstyrelsen istället för en. 
Utökningen innebär en tillbakagång till hur rådet traditionellt varit organiserat i Båstads 
kommun och syftar till att stärka kopplingen mellan politiken och tillgänglighetsfrågorna 
i kommunen. 

§ 3 Antalet föreningsrepresentanter är ej specificerat, men rådet ska bestå av maximalt nio 
ledamöter (vilket är oförändrat jämfört med nuvarande reglemente). Om det finns fler 
föreningar som vill utse representanter än det finns platser ska en utökning ske genom 
dialog med kommunstyrelsen då det är en ekonomisk fråga. 

190902\fell talet l<an Inte representeras l angivet format.\s 



2 (2) 

Ekonomi 
Tillgänglighetsrådets arbete sker inom kommunstyrelsens ram, men likt övriga råd räknas det 
som en egen verksamhet. Kostnaden för ytterligare en ledamot i rådet är 3 600 kronor ( exkl u
sive PO-pålägg) för den verksamheten. Kostnaden för innevarande år ryms inom ramen för den 
egna verksamheten. För 2020 ska kostnaden hanteras inom kommunstyrelsen ram för rådens 
verksamheter. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Tillgänglighetsrådet 
Författningssamlingen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 
Nuvarande reglemente 

Samråd har skett med: 
Tillgänglighetsrådet 
Kanslichefen 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 

KF § 168 Dnr KS 000084/2017 - 900 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet - Förslag till 
ändringar 

20 av 26 

Beskrivning av ärendet Uppdatering av pensionärsrådets reglemente i § S då PUL numera ersatts av 
GDPR: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

S § Personuppgiftsansvar 
Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker inom verksamheten. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2019-09-03, med tillhörande bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt 
bilaga. 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-03 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000084/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt bilaga. 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av pensionärsrådets reglemente i§ 5 då PUL numera ersatts av GDPR: 

5 § Personuppgiftsansvar 
Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data 
Protection Regulation) för de register och andra behandlingar av personuppgifter som 
sker inom verksamheten. 

Kommunlednings kontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen 
Pensionärsrådet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet 

190903\fcll talet l<an Inte representeras i angivet form at. \s 

1 (1) 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 000349/2019 - 900 

Sida 

21 av 26 

Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på 
fullmäktiges sammanträden 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 15 april 2019 att kommunfullmäktige inför ett 
stående ärende "allmänhetens frågestund" samt att punkten marknadsförs så 
att det når samtliga medborgare. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-06-27. 
Motion, 2019-04-15 . 

Yttranden Ebba Krumlinde (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ebba Krumlindes (C) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare 
och förtroendevalda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-06-27. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000349/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges 
sammanträden 

Förslag till beslut 
1. Motionen avslås. 

1 (2) 

2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare och förtroende
valda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 15 april 2019 att kommunfullmäktige inför ett stående ärende 
"allmänhetens frågestund" samt att punkten marknadsförs så att det når samtliga medborgare. 

Allmänhetens frågestund finns i ett antal kommuner med syftet att, precis som motionärerna 
skriver, förbättra dialogen mellan medborgare och förtroendevalda. Förvaltningen har varit i 
kontakt med en av dessa kommuner, en kommun med jämförbar storlek till Båstad. Deras 
kommunsekreterare och kommunalråd lyfter fram det positiva i systemet att allmänheten får 
möjlighet att ta upp aktuella frågor. Dock betonar de att det finns nackdelar med systemet och 
nämner att allmänheten representeras av en liten grupp i detta sammanhang. Både kommun
sekreteraren och kommunalrådet menar att det ofta är samma personer ur allmänheten som 
ställer frågor och de funderar nu på att begränsa allmänhetens frågestund så att det endast är 
en gång per kvartal. 

På kommunfullmäktiges sammanträden i Båstad har allmänheten rätt att yttra sig vid större 
ärenden som exempelvis beslut om budet och årsredovisning. En frågestund i form av den som 
motionärerna föreslår hade inneburit en ökad arbetsbörda för vårt kommunalråd och våra 
fri tidspolitiker. Forskning idag visar på att arbetsbörda för en ordförande redan är hög. I av
handlingen "Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken", vilket är en bilaga till demokratiutred
ningen 2015, konstateras att antalet arbetstimmar per vecka för kommunstyrelsens ordfö
rande är hög. Undersökningen visar att hela 84 procent av de svarande angav att deras arbets
vecka översteg 40 timmar och nästan en tredjedel angav att deras arbetsvecka bestod av mer 
än 60 timmar. Att tillföra ytterligare arbetsbörda för heltids-, deltids- eller fritidspolitiker bör 
ej ske utan noga övervägande. 1 

Samtidigt som en frågestund för allmänheten kan förbättra den kommunala demokratin så är 
det av vikt att kommunfullmäktiges sammanträden kan planeras så att beslut kan fattas i rätt 
tid och att sammanträdenas tidsscheman håller. Fungerande kommunfullmäktigesammanträ
den som följer tidsschemat är en förutsättning för ett fungerade fullmäktigearbete. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska sammanträdena hållas mellan kl. 18:30 och 22:30 och 
ska sammanträdena hållas inom fyra timmar så krävs prioriteringar i dagordningen. 

1 Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken. Länk 
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En frågestund i fullmäktige skulle göra planeringen av fullmäktigesammanträdena väldigt svår, 
vilket innebär att förtroendevalda, tjänstepersoner och åhörare får svårt att planera sina kväl
lar när fullmäktige sammanträder. 

Mot bakgrund av vår jämförande kommuns erfarenheter, de ökade svårigheterna att planera 
och tidsätta kommunfullmäktiges sammanträden samt den ökade arbetsbördan för våra för
troendevalda föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Förvaltningen föreslår även att frågan lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium för 
deras fortsatta demokratiarbete. Kommunfullmäktiges presidium har, genom beslut i kom
munfullmäktige i juni 2019, överlämnat ett förslag till kommunstyrelsen om att skapa dialog
möten mellan invånare och förtroendevalda. 

Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunfullmäktiges presidium. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-04-15. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 



I 

rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 170 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 001044/2017 - 200 

Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid 
grönyteskötseln i Båstads kommun 

Sida 

22 av 26 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 2017-10-04 där de yrkar att när 
gräsklippare, trimmer, lövsugare m.m. behöver bytas ut, ska detta ersättas med 
ett fossilfritt alternativ. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-09-12. 
Motion, 2017-10-04. 

Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-09-16. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001044/2017-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Socialdemokraterna motionerade den 2017-10-04 där de yrkar att när gräsklippare, trimmer, 
lövsugare m.m. behöver bytas ut, ska detta ersättas med ett fossilfritt alternativ. 

Utförarenheten på Teknik & Service arbetar redan aktivt med frågan, eftersom fossilfria alter
nativ innebär positiv påverkan för personalens arbetsmiljö, men även för miljön i stort. 
Vid nyinköp av småmaskiner så som motorsågar, gräsklippare, gräsröjare, häcksaxar och seka
törer har utförarenheten redan nu gått över till att välja alternativ med batteridrift. Under året 
kommer även ett mindre eldrivet fordon för renhållning att köpas in. Vad gäller övriga fordon i 
driften, är målsättningen över tid att så många fordon ur fordonsparken som möjligt ska vara 
drivna av ett fossilfritt bränsle. Mot bakgrund av förvaltningen delar motionärernas intention
er och att motions yrkande till stora delar redan är verkställt föreslår förvaltningen att mot
ionen anses besvarad. 

Kommunkansliet Kommunkansliet 
Johan Peterson, Nämndsekreterare Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-04. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

/ 
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2019-10-23 

Dnr KS 000619/2019 - 900 

Sida 

23 av 26 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. Sedan föregående år har hela den 
politiska organisationens, exklusive de kommunala rådens, sammanträdes
dagar varit föremål för beslut i kommunfullmäktige, för att på så vis underlätta 
arbetet med ärendeberedningen. Planeringen för 2020 skiljer sig gentemot 
innevarande års planering för att fånga en del av de synpunkter som dykt upp 
under året från förtroendevalda och förvaltningen. Det är av vikt att 
planeringen skapar goda förutsättningar för det politiska uppdraget 
och för förvaltningens arbete. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Therese Zetterström, daterad 2019-08-19. 
Förslag på sammanträdesplan för 2020. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-19 

Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000619/2019 - 900 

Sammanträdesplan 2020 

Förslag till beslut 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020. 

Aktuellt 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom
munstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. 
Sedan föregående år har hela den politiska organisationens, exklusive de kommunala rådens, 
sammanträdesdagar varit föremål för beslut i kommunfullmäktige, för att på så vis underlätta 
arbetet med ärendeberedningen. 

Planeringen för 2020 skiljer sig gentemot innevarande års planering för att fånga en del av de 
synpunkter som dykt upp under året från förtroendevalda och förvaltningen. Det är av vikt att 
planeringen skapar goda förutsättningar för det politiska uppdraget och för förvaltningens 
arbete. Vid framtagande av förslaget har följande principer varit styrande: 

1) Den månatliga ekonomiska redovisningen ska vara klar till sammanträdet och skickas ut 
med handlingarna inför sammanträdet. Under innevarande år har det ej varit möjligt och 
då har redovisningen istället skett under sammanträdet, vilket gör det svårt för nämnden 
att ta sitt ansvar enligt kommunfullmäktiges direktiv. 

2) Sammanträdesplaneringen ska stärka ärendeberedningen. Inbyggt i planeringen, men ej 
föremål för beslut, är möjligheten till en förändrad ärendeberedning för att säkerställa att 
handlingar till ärenden är klara i tid. Genom det kvalitetssäkras ärendena inför den poli
tiska behandlingen och kompletterande utskick efter kallelsen minimeras. 

3) Inga sammanträden under skollov. Planeringen under tidigare år har varit att undvika 
sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra för såväl förtroendevalda som 
förvaltning att vara lediga. Forskningen om förtroendevaldas villkor framhåller det som 
positivt att undvika möten under skollov, då det möjliggör för förtroendevalda att tillbringa 
tid med familjen. Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas villkor kan förtroende
uppdraget bli mer attraktivt. 

Undantaget i sammanträdesplaneringen är kommunens råd, som själva fastställer sina mötes
dagar i samråd med förvaltningen. Utbildningsnämndens arbetsutskott träffas som regel 
samma dag som utbildningsnämnden, men där kan nämnden själva besluta när utskottet ska 
träffas. 

Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd mellan presidium, 
verksamhetsområde och politiskt organ. 

Rödmarkerade dagar är dagar som uteslutits ur planeringen till följd av att det är helgdagar, lovdagar eller # / / ~ på ~ bedöms v,rn olämpliga föc att sirap, goda villkoc föc ffötroeodevalda. 



till 

Kommunkansliet Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef Therese Zetterström, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 

Samråd har skett med: 
Verksamhets områdeschefer 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
N ämndsekreterare 

2 (3) 



~ 
~ 

Förslag till sammanträdesplan 2020 

2 må 2 to 2 lö 2 ti 2 on 2 fr 2 må 2 on 

3 t i 3 fr 3 sö 3 on 3 to 3 lö 3 t i 3 to 

4 on 4 lö 4 må 4 to 4 rr 4 sö 4 on 4 rr 

sö 5 on 5 lo 5 sö 5 t i 5 rr 5 lö 5 må 5 to 5 lö 

må 6 to 6 rr 6 må 6 on 6 lö 6 sö 6 t i 6 rr 6 sö 

7 ti 7 rr 7 lö 7 t i 7 to 7 SÖ 7 må 7 on 7 lö 7 må 

8 on 8 lö 8 sö 8 on 8 tr 8 må 8 to 8 sö 8 t i 

9 to 9 sö 9 må 9 to 9 lö KS 9 tr 9 må 

10 må 10 ti 10 rr 10 sö 10 to 

11 ti 11 on KS 11 lö 11 må 11 to 11 rr 11 SÖ 

KS 12 rr 12 lö 12 må 

13 SÖ 13 ti 

14 ti KS 14 må 14 on 14 lö 

15 ti 15 to 15 SÖ 

16 on 16 tr 16 må 

17 rr 17 sö 17 to 17 lö 17 t i 

18 lö 18 må 18 rr 18 sö 18 on 

19 sö 19 lö 19 må 

20 må 20 sö 20 ti 

21 t i 21 to 21 må 21 on 

KF 22 rr 22 ti 22 to 

23 on 23 fr 

24 to 24 lö 

25 t i - 25 on I KF I 25 lö I 25 må I WI I 25 to AU I 25 lö I 25 t i I 25 rr 2 

Rödmarkerade dagar är dagar som uteslutits ur planeringen till fö ljd av att det är helgdagar, lovdagar eller som på annat vis bedöms vara olämpliga för att skapa goda villkor fö r fö rtroendevalda. 

3 (3) 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-10-23 24 av 26 

KF § 172 Dnr KS 000745/2019 - 900 

Demokratiutveckling - Delrapport 2 med förslag på aktiviteter 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att aktivt 
bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. 
Kommunfullmäktige behandlade i juni 2019 den första demokratirapporten 
från presidiet, och presidiet har nu lämnat ifrån sig demokratirapport nummer 
två. Rapporten tar fasta på att utveckla den lokala demokratin genom förslag 
om att införa en särskild demokratidag och motverka digitalt utanförskap 
genom en digidelaktivitet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-10-09. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-02, 
med tillhörande bilaga. 

Yttranden Uno Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av 
demokratidag och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. Om 
demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först 
efter beslut av kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka 
digitalt utanförskap genom digidelaktiviteten: Trygg och säker med din mobil. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-16. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000745/2019 -901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Demokratiutveckling i Båstads kommun - del 2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1 (2) 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av demokratidag 
och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. 

Om demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först efter be
slut av kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka digitalt utanför-
skap genom digidelaktiviteten Trygg och säker med din mobil. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att aktivt bevaka utveckl
ingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. Kommunfullmäktige behandlade 
i juni 2019 den första demokratirapporten från presidiet, och presidiet har nu lämnat ifrån sig 
demokratirapport nummer två. 

Rapporten tar fasta på att utveckla den lokala demokratin genom förslag om att införa en sär
skild demokratidag och motverka digitalt utanförskap genom en digidelaktivitet. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat över del 2 av demokratiutveckling i Båstads kom
mun. Rapporten syftar till stärka politikernas förankring hos medborgarna, skapa möjligheter 
för att delta i det politiska samtalet och motverka det digitala utanförskapet i samhället. 

Nedan presenteras en genomgång om hur presidiets förslag kan omsättas i praktiken. Det är av 
vikt att ta del av presidiets rapport för att förstå förslagens syfte. 

1. Demokratidag 
Presidiet föreslår att det inrättas en särskild demokratidag under kommande tre år med sär
skilda teman (se bilagd rapport). Presidiets ide är att det är de politiska partierna som ska vara 
drivkraften bakom evenemangen, och därmed använda delar av partistödet för att stärka den 
lokala demokratin. 

Då det är ett arrangemang som främst rör kommunfullmäktiges partier behöver det ej vara 
föremål för beslut i kommunfullmäktige, men kommunfullmäktige kan besluta att ställa sig 
bakom initiativet. 

Förslaget i sin nuvarande form innebär inget åtagande från förvaltningen, varvid det ej förelig
ger några ekonomiska, verksamhetsrelaterade eller juridiska konsekvenser. Skulle arrange
mangen ändras, att kommunen får en aktiv roll, ska det vara föremål för beslut. 



2 (2) 

2. Trygg och säker med din mobil 
Presidiet föreslår att det görs åtgärder för att minska det digitala utanförskapet i samhället. 
Därav föreslås att kommunen skapar ett samarbete kallat Trygg och säker med din mobil mel
lan byaråden, SPF, Swedbank och Handelsbanken. 

Kommunen arbetar idag på med att implementera ett Digidelcenter - via bidrag från Stiftelsen 
för internetinfrastruktur - där det kommer att genomföras en rad digidelaktiviteter. Syftet är 
bland annat att motverka digitalt utanförskap. Den aktivitet som presidiet föreslår kommer att 
genomföras av förvaltningen som ett led av den verksamheten och behöver därmed ej vara 
föremål för beslut. 

Då förslaget rör verkställighet krävs ej något formellt beslut, men kommunfullmäktige kan 
besluta sig ställa sig bakom presidiets initiativ. Kommunfullmäktiges beslut innebär ej något 
åtagande som medför konsekvenser för ekonomin eller verksamheten i nutid eller framtid. 

Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Gruppledare 
Kommunfullmäktiges presidium 

Bilagor till tjänsteskrivelsen : 
Demokrati utveckling i Båstads kommun - del 2 

Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Gruppledare genom kommunfullmäktiges ordförande 
Bildning och arbete 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 000791/2019 - 700 

Sida 

25 av 26 

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande gällande 
vård- och omsorgsnämndens ekonomi samt 3:4an i Västra 
Karup och Haga Park i Förslöv 

Beskrivning av ärendet 2019-10-22 inkom Eddie Grankvist (-) med en fråga gällande Vård- och 
omsorgsnämndens ekonomi samt 3:4an i Västra Karup och Haga Park i Förslöv. 
Frågan är ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-10-22. 
Fråga från Eddie Grankvist (-), 2019-10-22. 

Yttranden Eddie Grankvist (-) och Ulf Jiewertz (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågorna 1-4 får ställas och vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Jiewertz (M) får svara på dem. 

terandes si naturer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-23 

Dnr KS 000795/2019 - 901 

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

Sida 

26 av 26 

Beskrivning av ärendet 2019-10-22 inom Stefan Olsson (C) med en skrivelse där han avsäger sig sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Efter godkännande kommer 
Länsstyrelsen besluta om ny ledamot. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-10-22. 
Avsägelse från Stefan Olsson (C), 2019-10-22. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer 


