
rT[l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

2020-01-29 

Sessionssalen, onsdagen den 29 januari 2020 kl 18:30 - 21:35 

Se bifogad närvarolista. 

Thomas Nerd (S), utbildningsnämndens ordförande 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
Katarina Thorstensson, Drivkraft Båstad 
Anna Scheef, Drivkraft Båstad 
Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 

Sida 

1 av 25 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S), ersättare Birgitte Dahlin (L) 

Kommunkansliet 2020-02-04, kl. 16:00. 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2020-01-29 

Från och med 2020-02-04 till och med 2020-02-25 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 



rJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-01-29 

Omröstningar 

1 (2) 

Mandat 
M10 L4 
BP 9 SD3 

CG MP2 
S6 KD 1 

När- § § § § § § § § § 
varo 

Ledamot Ti2 ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

JohanOlssonSwanstein(M) ✓ D D C - DL D D D 
BoWendt(BP) ✓ □□=□□□□□□ 
Uno Johansson (C) ✓ D D ~ D D D D D D 
Ingela Stefansson (S) ✓ D D D D D D D D D 
Birgitte Dahlin (L) ✓ ~ D D D D D = D L 
Cafelin Grälmef (SD) D D D D D ,_ ,~ D D 
fenas Nilssen (MP) Jenny Sjöholm (MP) ✓ D D D D D = D D D 
KristerLilja(KD) ✓ D□□-□D DDD 
UlfJiewertz(M) ✓ DDDDDD DDD 
Eddie Grankvist (-) ✓ D D = D D D D D i--
Kerstin Gustafsson (M) ✓ D D D D D D D D L 
EbbaKrumlinde(C) ✓ □□□□□□~□□ 
AdemQerimaj(S) ✓ DDDDDDDDD 
Hans Grönqvist (BP) ✓ D D D D D ~~ _ D D 
Lindalvarsson(M) ✓ DDDDDDDDD 
Inge Henriksson (BP) ✓ D D D _ D 1~ D D D 
Jens NygFen (L) Catarina Fryland (L) ✓ D D D D D D D D L 
ClaesWallin(SD) ✓ DDDDDD DDD 
MatsSjöbeck(C) ✓ DDDDDDDDD 
~Helas S11anbeFg (S) Irene Ebbesson (S) ✓ D D D D D D D D D 
AnnElofsson(M) ✓ DD□u□DDDD 
Håkan Mörnstad (BP) ✓ D D D D D D = DL 
Tony IvaFsson (M) Marie-Louise Linden (M) ✓ D D D D D D D D D 
EmmaJönsson(C) ✓ DDDDDD _ DD 
DELSUMMA: 23 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
vara 

Ledamot Ti2 ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst ja Nej Avst 

f eHas FeHiH PerSseH EBP3 Anita Bäck (BP) ✓ D D D D D D D D D 
Ingrid Zäther (S) ✓ D D D D D D D D D 
Susanne Jung (M) ✓ D D D C D D D D D 
Mats Lundberg (L) ✓ D D D D D D D D D 
Marianne E. Mjöberg (BP) ✓ D D D D D D D D D 
Joakim Gräbner (SD) ✓ D D D D D D D D D 
HålEaH Hagstf'effi EM3 Mona Källbäck (M) ✓ D D D D D D D D D 
Ib Nilsson (C) ✓ D D D D D D D D D 
Ingvar Bengtsson (S) ✓ D D D D D D D D D 
Claes Sjögren (BP) ✓ D D D C D D D D D 
JJ:ieter '.ferHEJ:'tist EM3 Gunilla Linghoff (M) ✓ D D D C D D D D D 
hiHa l.1HElreasseH EMP3 D D D D D D D D D 
Gösta Sandgren (M) ✓ D D D D D D D D D 
f ehaH 2c,.1t'HelElsseH EE3 Linnea Gunnarsson (C) ✓ D D D D D D D D D 
HeleHa 5triclh EBP3 Karin Schmidt (BP) ✓ D D D D D D D D D 
Jessica Andersson (S) ✓ D D D D D D D D D 
Thomas Andersson (L) ✓ D D D D D D D D D 
TOTALSUMMA: 39 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 

KF § 1 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 2 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 3 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 4 Dnr KS 000014/2020 - 900 
Informationsärenden 

KF§ 5 
Delgivningar 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

KF § 6 Dnr KS 000016/2020 - 900 
Beslutslogg 

KF § 7 Dnr KS 000065/2020 - 900 
Fråga till utbildningsnämndens ordförande - Kommunens personalrekryteringar 

KF § 8 Dnr KS 000066/2020 - 900 
Fråga till utbildningsnämndens ordförande - Utbildningsnämndens budget 

KF § 9 Dnr KS 000919/2019 - 600 
Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-
2028 

KF § 10 Dnr KS 000865/2019 - 500 
A vfallstaxa 2 0 2 0 

KF § 11 Dnr KS 000678/2018 - 100 
Svar på motion - Översyn av regelverk för förenings bidrag 

KF § 12 Dnr KS 000416/2018 - 600 
Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

KF § 13 Dnr KS 001142/2018 - 900 
Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

KF § 14 Dnr KS 000091/2019 -100 
Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

KF § 15 Dnr KS 000866/2017 - 380 

Sida 

2 av 25 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

KF § 16 Dnr KS 000850/2019 - 903 
Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (BP) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

IS r 



rilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

KF § 17 Dnr KS 000057 /2020 - 903 
Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden - Vakant plats (S) 

KF § 18 Dnr KS 001015/2018 - 903 
Fyllnadsval av ersättare i kustvattenkommitten - Vakant plats (S) 

KF § 19 Dnr KS 000067 /2020 -100 

Sida 

3 av 25 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Tillfällig återvinningscentral i kommunen 

KF § 20 Dnr KS 000068/2020 - 100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Husbilsparkeringen på Prästliden 

KF § 21 Dnr KS 000069/2020 - 100 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Kommunanställningar samt ersättningar 
till familjehem 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 4av 25 

Parentation över Göran Klang (S) 

Göran Klang född 4 november 1953 avled den 16 januari i år, 66 år 
gammal. Ett långt politiskt engagemang och arbete avslutades härmed. 

Göran Klang började tidigt engagera sig i politiken. Socialdemokratin 
var naturligt för Göran och redan 1986 fick han sitt första politiska 
uppdrag i Båstads kommun som ledamot i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

Fullmäktigeuppdrag hade Göran i 30 år men framför allt var det inom 
samhällsbyggnad och miljö som Göran engagerade sig i. Och vi minns 
Görans ordförandeskap i Myndighetsnämnden under förra 
mandatperioden 

Att vara förtroendevald är ett viktigt och utmanande uppdrag. Det 
politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra 
gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör människors 
vardag. 

Detta uppdrag utförde Göran plikttroget och lojalt, mot sitt parti -
socialdemokraterna men även mot hela samhället Båstads kommun. Vi 
minns alla Göran för sin lågmälda stil och oftast med glimten i ögat. 

Ordförande avslutar med att läsa en dikt av Atle Burman 

Kanske är det först vid dagens slut 
När tidens timglas rinner ut 
ja, kanske är det då man får 
En aning om vart vägen går, 
Kanske är det först i kvällens ro 
Man anar att det går en bro 
Från välden, den man hör och ser, 
Mot något större, något mer. 

Parentationen avslutas med en tyst minut. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

5 av 25 

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. 

Yttrande Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S) till 
justeringspersoner. 

2. Utse Birgitte Dahlin (L) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum tisdagen den 4 februari 2020 kl. 16:00 på 
kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000013/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

6 av 25 

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: 

Nytt ärende: Fråga till utbildningsnämndens ordförande - Kommunens 
personalrekryteringar. 

Nytt ärende: Fråga till utbildningsnämndens ordförande -
Utbildningsnämndens budget. 

Nytt ärende: Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Tillfällig 
återvinningscentral i kommunen. 

Nytt ärende: Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Husbilsparkeringen på 
Prästliden. 

Nytt ärende: Interpellation till utbildningsnämndens ordförande -
Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem. 

Justerandes si naturer 

15 



[il:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 7 av 25 

KF§ 3 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Mats Johansson till månadens 
person med motiveringen: 

Mats har varit och är sin hembygdsklubb Förslövs IF trogen och i drygt 60 år 
har Mats ställt upp som en viktig stöttepelare och ideell kraft för klubbens 
medlemmar och spelare. Mats är hjälpsam, noggrann och lojal vilket gör honom 
ovärderlig för Förslövs IF - en eldsjäl som får spelarna att trivas och klubben 
att växa. 

Kommunfullmäktige tackar Mats för hans gärningar med diplom, blombukett 
och en varm applåd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 

KF § 4 DnrKS000014/2020-900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 29 januari 2020 föreligger följande anmälda 
informationspunkter: 

A, Christin Johansson, ny vård- och omsorgschef, presenterar sig. 

B, Thomas Nerd och Johan Olsson Swanstein informerar om det 
uppföljningsarbete som gjorts inom Individ och Familjs verksamhet. 

Sida 

8 av 25 

C, Katarina Thorstensson och Anna Scheefinformerar om Drivkraft Båstad. 

D, Johan Peterson informerar om enkäten "Utvärdering av 
kommunfullmäktiges arbete". 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 

KF§ 5 Dnr KS 000015/2020 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

A, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Attraktivare arbete för hemtjänsten. 

B, Beslut från Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

9 av 25 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

I) 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 6 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

DnrKS000016/2020-900 

Sida 

10 av 25 

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 2020-01-21. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 21 januari 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000065/2020 - 900 

Fråga till utbildningsnämndens ordförande - Kommunens 
personalrekryteringar 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande kommunens 

Sida 

11 av 25 

personalrekryteringar, till utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S). 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), 2020-01-27. 

Yttranden Bo Wendt (BP) och Thomas Nerd (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000066/2020 - 900 

Fråga till utbildningsnämndens ordförande -
Utbildningsnämndens budget 

Sida 

12 av 25 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande utbildningsnämndens budget, 
till utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S). 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), 2020-01-27. 

Yttranden Bo Wendt (BP) och Thomas Nerd (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

usterandes si naturer 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 13 av 25 

KF§ 9 Dnr KS 000919/2019 - 600 

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan 
av Båstads kommun 2020-2028 

Beskrivning av ärendet Föreliggande utredning har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i 
befintliga skolor på norra sidan av Båstads kommun. För att möjliggöra ett 
nyttjande av denna kapacitet krävs ett antal åtgärder framför allt på 
Strandängsskolan men även på Östra Karups skola vilka redovisas i 
utredningen. Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag 
senareläggas efter planperioden, samtidigt som befintliga skollokaler 
optimeras och nyttjas fullt ut under en längre period. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson, daterad 2019-11-27, med 
tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, 2019-12-10. 

Yttranden Thomas Nerd (S), Susanne Jung (M), Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein 
(M), Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S), Jenny Sjöholm (MP), Hans 
Grönqvist (BP), Claes Wallin (SD), Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Krister 
Lilja (KD) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Susanne Jung (M), Birgitte Dahlin (L), Krister Lilja (KD), Ingela Stefansson (S), 
Jenny Sjöholm (MP), Claes Wallin (SD) och Johan Olsson Swanstein (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 
åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslås kommunstyrelsen besluta: 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

a). Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 

b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 

c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-27 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000461/2019-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för åren 2020-
2028 i enlighet med föreliggande förslag. 

1 (2) 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslår Utbildnings
nämnden kommunstyrelsen besluta: 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

a) Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende Strandängsskolan och 
dess verksamhet. 

b) Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet som idag finns i 
A-husets lokaler. 

c) Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende Östra Karups skola 
gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande utredning som grundades på den av kommunfullmäktige fastställda befolknings
prognosen har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i befintliga skolor på norra 
sidan av Båstads kommun. Föra att möjliggöra ett nyttjande av denna kapacitet krävs ett antal 
åtgärder framför allt på Strandängsskolan men även på Östra Karups skola vilka redovisas i 
utredningen. 
Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag senareläggas efter planperioden, sam
tidigt som befintliga skollokaler optimeras och nyttjas fullt ut under en längre period. 

Bakgrund 

I samband med att fullmäktige den 27 mars 2019 antog förslaget om en Likvärdig förskole- och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun ingick ett uppdrag att göra en 
fördjupad studie kring skolorna Strandäng, Östra Karup och den i planprocess föreslagna sko
lan i Hemmeslöv. 

I utredningen har bland annat följande delar analyserats, 
Prognoser och elevstatistik, en analys för att säkerställa beslutsunderlaget både på kort och 
lång sikt. 
Behov av antal klasser /paralleller per årskurs under perioden fram till 2028 
Ytbehov, antal m2/elev, inomhus och utomhus på samtliga enheter 



Analys och status för samtliga lokaler vid Strandängskolan inklusive A byggnaden 
Analys och status för lokalerna vid Östra Karups skola 
Analys av planförslag för Hemmeslövs skola 

2 (2) 

Vilka möjligheter finns för anpassning och upprustning av befintliga lokaler för att motsvara 
moderna lärmiljöer och ett modernt pedagogiskt arbetssätt. 
Utbildningsekonomiska förutsättningar och perspektiv 
Nuvarande upptagningsområde och eventuella behov av justeringar 

Utöver ovanstående har Barn och skola bjudit in till nio workshops fördelat på fyra elevråd, två 
föräldraråd, två tillfällen för medarbetare och ett tillfälle för rektorsgruppen för aktuella sko
lor. 
Synpunkterna från dessa nio workshops utgör tillsammans med övrig faktainsamling en grund 
för det framtagna förslaget. 
I utredningen har Barn och skola samverkat med Teknik och service och Samhällsbyggnad 
både vad avser underlag gällande fastigheterna, prognoser och dialog kring möjliga lösningar. 

Beslutet ska expedieras till: 
Rektorer, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Roger Larsson Samhällsbyggnad 
Elisabeth Edner Ekonomi 
Erik Lid berg Kommundirektör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-
2028 

Samråd har skett med: 
Elevråden, föräldraråden, personalgrupperna och rektorerna på Strandäng och Östra Karups 
skolor 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Roger Larsson och Olof Sellden Samhällsbyggnad 
Erik Lid berg kommundirektör 
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Barn & skola 

Fördjupad utredning kring 

grundskolestrukturen på norra 

sidan av Båstads kommun 

2020-2028 

1sr,c&( 



2019-11-25 

Sammanställd av 

Inga-Britt Henriksson skolchef 

Margareta Ekelund Svensson biträdande skolchef 

Marika Forsell, utvecklingsledare 

Birgitta Berseus, förskoleutvecklare 

Jan Bernhardsson verksamhetsområdeschef Teknik och service 

Grundskolestruktur för norra sidan av Båstads kommun 

Bakgrund 
2014-05-07 gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som belyser och 
analyserar dessa frågeställningar: 

Likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och skolor 
Framtida kompetensförsörjning 
Förskole- och skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och 
arbetsmiljölagens krav. 

Flera utredningar har sedan dess utarbetats såsom Likvärdig utbildning, Framtida 
kompetensförsörjning och Förskole- och skollokaler. Diskussioner och beslut har vid olika 
tillfällen tagits i Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

I samband med att fullmäktige den 27 mars 2019 antog förslaget om en Likvärdig förskole- och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun ingick ett uppdrag att göra en 
fördjupad studie kring skolorna Strandäng, Östra Karup och den i planprocess föreslagna skolan 
i Hemmeslöv. 

I utredningen har bland annat följande delar analyserats, 
Prognoser och elevstatistik, en analys för att säkerställa beslutsunderlaget både på kort och lång 
sikt. 
Behov av antal klasser /paralleller per årskurs under perioden fram till 2028 
Ytbehov, antal m2/elev, inomhus och utomhus på samtliga enheter 
Analys och status för samtliga lokaler vid Strandängskolan inklusive A byggnaden 
Analys och status för lokalerna vid Östra Karups skola 
Analys av planförslag för Hemmeslövs skola 
Vilka möjligheter finns för anpassning och upprustning av befintliga lokaler för att motsvara 
moderna lärmiljöer och ett modernt pedagogiskt arbetssätt. 
Utbildningsekonomiska förutsättningar och perspektiv 
Nuvarande upptagningsområde och eventuella behov av justeringar 

Utöver ovanstående har Barn och skola bjudit in till nio workshops fördelat på fyra elevråd, två 
föräldraråd, två tillfällen för medarbetare och ett tillfälle för rektorsgruppen för aktuella skolor. 
Synpunkterna från dessa nio workshops utgör tillsammans med övrig faktainsamling en grund 
för det framtagna förslaget. 
I utredningen har Barn och skola samverkat med Teknik och service och Samhällsbyggnad både 
vad avser underlag gällande fastigheterna, prognoser och dialog kring möjliga lösningar. 

2 



2019-11-25 

En likvärdig grundskolestruktur 

Argument för en likvärdig, hållbar och tidsenlig skolorganisation i Båstad tar sin utgångspunkt i 
nationella riktlinjer för elevers rätt till likvärdig utbildning enligt skollagens formulering (kap.1 
2§ skollagen). Alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildningen i det offentliga skolväsendet. 
Lagen fastslår även att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform, oberoende av var 
den anordnas i landet och alla elever erbjudas möjlighet att nå skolans mål. Likvärdighetskravet 
framställs även i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet 
samt de frivilliga skolformerna. 

Några primära förutsättningar för att också kunna nå de politiska målen i det reviderade skol
och utbildningsprogrammet är att verka för en adekvat förskole- och grundskolestruktur där 
maximal nytta bidrar till: 

• att alla elever ges möjligheten att uppnå minst godkända betyg 
• att bättre uppfylla de nationella målen 
• bättre pedagogiskt ledarskap i och utanför klassrummet 
• att ge förutsättningar för varje elev till en så bra utbildning och social kompetens som 

möjligt inför framtidens val av utbildningar och yrken. 
• en skola för alla, som stimulerar lärande och uppmuntrar elevernas egna intressen. 

En likvärdig skolorganisation kan erbjuda och stödja den mängd olika områden som bidrar till 
ökad likvärdighet som till exempel tillgången till behöriga lärare, förskollärare, fritidspedagoger 
och skolledare. En sådan skolorganisation möjliggör också bättre villkor för kollegialt lärande, 
där mer verkningsfull resursfördelning går att utvinna. Vidare erbjuder en likvärdig 
skolorganisation ökad tillgänglighet till specialsalar, förenklad digital infrastruktur och mer 
flexibla lärmijöer för såväl barn, elever som för pedagoger. Dessutom bidrar en mer likvärdig 
skolstruktur till en ökad förmåga att kompetensförsörja verksamheten där Båstads 
attraktionskraft är allt mer avgörande i en tid av akuta svårigheter att rekrytera behöriga lärare. 
Behöriga lärare säkerställer barn och elevers rätt till likvärdig utbildning. Tillgången till ett 
mångfald av kamrater är nödvändig för den enskilde individens tillväxt och sociala utveckling då 
barn och elevers olikheter utgör en tillgång i undervisningen och för lärandet. 

Tillgången till likvärdiga resurser kan bättre säkerställa flexibilitet i undervisningen. Barn och 
elever möter fler lärare som dagligen utmanas i sin praktik, där fler samordningsvinster sker 
genom det kollegiala samtalet. Då fler lärare möts skapas goda villkor för utveckling av 
undervisningspraktiken som på sikt leder till ökad måluppfyllelse. 

En likvärdig skolorganisation skapar bästa förutsättningar för god resursanvändning där 
pedagogisk flexibilitet stödjer barn- elever, samt medarbetares hälsa och lärande. 
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Prognoser och elevtal 

År 2019 har Båstads kommun ca 1600 folkbokförda barn i skolåldern 6-16 år. Dettotala 
elevantalet i kommunens skolor uppgår hösten 2019 till ca 1430. Övriga elever går framförallt 
på Båstad Montessori (125 elever) men även på fristående och kommunala skolor utanför 
kommunen. Båstads kommun tar även emot elever från andra kommuner i mån av plats. Båda 
de för utredningen aktuella skolorna tar emot elever från andra kommuner, främst då från 
Laholm och Ängelholm. 

Den av Kommunfullmäktige beslutade befolkningsprognosen för 2028 visar på en ökning till ca 
2080 folkbokförda barn i skolåldern 6-16 år. 
Om fördelningen mellan fristående och andra kommunala verksamheter blir den samma, 
kommer den kommunala skolverksamheten i Båstads kommun ta emot ca 1830-1850 elever år 
2028. 
För södra sidan är organisationen med om- och tillbyggnad av Förslövs skola och nybyggnation 
av Västra Karups skola väl dimensionerad och kommer att kunna ta emot den tillväxt som södra 
sidan förväntas ha under de kommande åren. 

Utredningen för norra sidans skolorganisation har utgått från ett delningstal på 25 elever per 
grupp/klass, Båstads kommun har idag sju paralleller i kommunen. För norra sidan är 
parallellerna fördelade enligt följande, Östra Karup en parallell för årskurserna F-6 ca 170 
elever. Strandäng F-6 två paralleller ca 270 elever och Strandäng 7-9 fyra paralleller ca 280 
elever. 

I analysen av prognoser och elevantal görs bedömningen att ytterligare en parallell kan komma 
att behövas på norrsidan i slutet av perioden 2020-2028. En utökning av ytterligare en parallell 
ger kommunen en möjlig beredskap för en eventuell kraftigare tillväxt än vad prognosen idag 
visar. 
I samband med att Strandängskolan optimeras utifrån föreliggande förslag kommer detta få 
konsekvenser för Östra Karups skola. Strandängskolan kommer med ett ökat elevunderlag fullt 
ut att nyttja samtliga specialsalar och ytterligare klassrum på enheten. Detta innebär att en 
översyn av möjligheten att utöka Östra Karups organisation med ett till två klassrum, slöjd och 
hemkunskapssalar bör göras. 
De åtgärder som denna utredning visar vad gäller behovet anpassningar för Östra Karups skola 
kan kombineras med en utredning att förlägga en eventuell fjärde parallell på denna enhet. 

Förvaltningen kommer löpande se över upptagningsområdena i förhållande till de beslut som 
kommer att fattas i frågan. 

Ytbehov och lokalernas status 

Enligt Boverkets rekommendationer ska en elev ha tillgång till ca 30 m2 utomhusyta och 
inomhusytan ska inte understiga 12 m2 per elev. I utredningen har dessa rekommendationer 
utgjort beräkningsunderlag för analys av lokalerna vid skolorna Östra Karup och Strandäng. 

Tomtytan vid Östra Karups skola uppgår till 12 567 m2 vilket ger med skolbyggnaden 
borträknad en friyta utomhus per elev på ca 60 m2 med nuvarande elevantal. 
Idag har skolan en situation med moduler som tillkom i samband med försäljning av en villa som 
nyttjats för skoländamål och en större elevtillströmning 2015. Modulerna är idag uppsagda i 
samband med besparingskrav för 2020. 

Tomtytan vid Strandängsskolan uppgår till 3 2 517 m2 vilket ger med skolbyggnaderna 
borträknade en friyta utomhus per elev på ca 42 m2 med nuvarande elevantal. 
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Den samlade inomhusytan med A-huset och idrottshallen inräknad skulle ge ca 20 m2 per elev 
med 2019 års siffror. 

Utöver befintliga fastigheteter finns i planarbetet förslag på en skola i Hemmeslöv. Skolan är 
tänkt att rymma ca 500-600 elever. 
När det är lämpligt att påbörja processen för byggnation av ny skola är avhängigt av vad 
programhandlingarna för Östra Karup och Strandäng visar, vad gäller möjligheter att fortsatt 
nyttja dessa lokaler under ytterligare ett antal år samt befolkningstillväxten i Hemmeslöv. 

Strandängsskolan 

I utredningen har samtliga lokaler på fastigheten analyserats och räknats in i förslaget till beslut. 

Idag har skolan ca 545-550 elever och om anpassningar och nyttjande av A huset möjliggörs, kan 
elevantalet på Strandängsskolan utökas till ca 750. 

Detta förutsätter förändringar i lokalernas disposition, anpassningar av lokaler, förbättrad 
trafiksituation och en övergripande analys av statusen vad gäller idrottshallen, både som 
undervisningslokal men också som en del av Båstads kommuns föreningsverksamhet. 

Bedömningen som görs av Strandängsskolan från Teknik och service är följande 
Bokfört värde 2018 är ca 70 miljoner kronor. 
Planerat underhåll för kommande år beräknas uppgå till 11 miljoner för F-6 lokaler och 18 
miljoner för 7-9 lokaler detta inkluderar även tillagningsköket. 
Fastighetens bedömda livslängd med genomförd underhållsplan beräknas bli mellan 20 och 25 
år för byggnaden som inrymmer F-6 och 30-35 år för byggnaden som inrymmer 7-9. 
Budget för byggnation av klassrum, anpassningar och viss modernisering bedöms uppgå till SO 
miljoner. 

Utifrån det som hittills framkommit i en första utredning av fastighetens möjligheter ser 
förvaltningen Barn och skola följande scenario; (underlaget utgörs här av dokumentationen från 
de nio workshopstillfällena.) 
A huset utgör ett nav för de praktiskt estetiska ämnena såsom slöjd, hemkunskap och bild 
inklusive något eller några hemklassrum för de äldre årskurserna. 
Utrymme frigörs i byggnaden för F-6 i samband med att slöjdsalarna flyttas och möjliggör 
därmed en annan klassrumsfördelning med större och mindre rum utifrån en mer modern 
lärmiljö. 
Möjligheten att även flytta någon av klasserna till nuvarande högstadiebyggnad finns om A 
byggnaden även har nämnda hemklassrum för årskurserna 7-9. 
Rektorsgruppens önskemål är att förlägga administrations och personaldelen i centrum av 
skolan det vill säga mellan byggnaderna F-6 och 7-9. 
Vid samtliga workshops med eleverna framkom betydelsen av utemiljön, det är därför av största 
vikt att dessa miljöer särskilt beaktas och planeras tillsammans med eleverna i en eventuell 
programhandling. 
I dialog med Teknik och service framkom att det kan vara möjligt att öppna upp skolgården mot 
havet, en tilltalande tanke att arbeta vidare med om detta är möjligt. 
Vid workshopen med eleverna framkom även en oro kring trafiksituationen, denna oro delades 
med vårdnadshavarna och måste särskilt beaktas i det fortsatta arbetet. 
De äldre eleverna såg stora fördelar av att skolan ligger i centrala Båstad, närheten till handel 
men också till gymnasieskolan lyftes som positivt. En av elevrepresentanterna argumenterade 
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starkt för hållbarhet och ekonomi medan en annan elev menade att äldre byggnader ur 
ekonomisk synpunkt inte var värda att behålla. 

Östra Karups skola 

I utredningen har samtliga lokaler på fastigheten analyserats och räknats in i lagt förslag. 

Under förutsättning om beslut av ytterligare en parallell på norrsidan kan denna mycket väl 
förläggas på Östra Karups skola. 
Skolan har under senare år genomgått viss renovering och ett underhållsarbete med bland annat 
en ny ventilation har genomförts. Skolan bedöms vara i gott skick. 
Idag transporterar vi elever från Östra Karup till Strandäng för undervisning i slöjd, 
hemkunskap och språk. Oavsett var en utökning av en parallell förläggs, kommer behov av 
nämnda specialsalar och ett till två klassrum att uppstå på Östra Karups skola och en vidare 
utredning om hur dessa kan placeras bör göras. 

Bedömningen som görs av fastigheten från Teknik och service är 
Bokfört värde 2018 är ca 18 miljoner kronor. 
Planerat underhåll uppskattas till ca 2 miljoner kronor. 
Fastighetens livslängd bedöms till 20-25 år för den äldre byggnadsdelen och 40-45 år för den 
nyare delen. 
Budget efter avyttring av modul uppgår till ca 11 miljoner kronor och avser då 
klassrumsbyggnation. 

Idag har skolan ca 170 elever vilket innebär en parallell. Detta gör skolan extra sårbar, både vad 
avser tjänstefördelning och resurstilldelning. I en likvärdig skolstruktur bör detta beaktas 
utifrån ett utbildningsekonomiskt perspektiv. 
Skolans kapacitet vad gäller ytor medger en ytterligare parallell och skulle möjliggöra ett 
elevantal på ca 350 elever. 
För eleverna skulle det innebära en högre kvalitet och större möjligheter för skolan att anpassa 
för de olika behov som idag finns i våra klassrum. 
Även här är utemiljön av största vikt och angeläget att eleverna ges inflytande över hur miljön 
planeras. 
Vid workshopen framkom ett starkt önskemål från vårdnadshavarna att barnen inte ska bussas 
till Strandängskolan som idag för slöjd, hemkunskap och språk. De anförde både tiden barnen 
sitter i bussen och miljöaspekten. De föreslog att församlingshemmet kunde utgöra en lösning i 
det korta perspektivet. 
I workshopen med eleverna lyfte de möjligheten med fler kamrater, lättare att hitta den 
vännen/vännerna som passar en bäst och ett större utbud av aktiviteter, en fördel som framkom 
var jämnare lag i fotboll. Kring riskerna lyfte de en oro för att inte känna sig lika trygg, även 
detta ett viktigt perspektiv i samband med utredningen. 

Hemmeslöv 

Planen för en ny skola/förskola i Hemmeslöv är nu ute på samråd. Under förutsättning att 
planen antas har Båstads kommun försäkrat sig om en möjlig skol- och förskoleutbyggnad när 
tillväxten visar på behovet. Enligt nuvarande prognos och med föreliggande förslag kan detta 
behov uppstå i slutet av planperioden ca år 2028. I investeringsplanen 2020 finns inga medel 
avsatta för ny skola i Hemmeslöv. 
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Summering 

Föreliggande utredning som grundades på den av kommunfullmäktige fastställda 
befolkningsprognosen har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i befintliga skolor på 
norra sidan av Båstads kommun. För att möjliggöra ett nyttjande av denna kapacitet krävs ett 
antal åtgärder framför allt på Strandängsskolan men även på Östra Karups skola. 

Strandäng 
• Tillgång till A huset 
• Flytta de praktiskt estetiska ämnena till A huset och om möjligt även några hemklassrum 

för åk 7-9 
• Anpassa F-6 men även 7-9 till en mer modern lokalstruktur 
• Förlägga administrationslokalerna och personalutrymmena i enhetens mitt det vill säga 

mellan F-6 och 7-9 
• Förbättra trafiksituationen kring skolan. 
• Utveckla utemiljön för både undervisning och återhämtning 
• Medel för underhåll nyttjas maximalt i samverkan med Båstadhem 
• Avsatta medel för anpassning och viss modernisering nyttjas optimalt 

Östra Karup 
• Undersöka möjligheterna att bygga om och till för slöjd, hemkunskap och språk som en 

konsekvens av den förtätning som görs på Strandäng. 
• Konsekvensanalys i samband av avvecklingen av moduler utifrån de beslut som fattas i 

denna utredning. 

Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag senareläggas efter planperioden, 
samtidigt som befintliga skollokaler optimeras och nyttjas fullt ut under en längre period. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för åren 2020-2028 
i enlighet med föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslår 
Utbildningsnämnden kommunstyrelsen besluta: 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

a) Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende Strandängsskolan och 
dess verksamhet. 

b) Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet som idag finns i A
husets lokaler. 

c) Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende Östra Karups skola 
gällande specialsalar och ett till två klassrum. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 14 av 25 

KF§ 10 Dnr KS 000865/2019 - 500 

Avfallstaxa 2020 

Beskrivning av ärendet I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock görs 
ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja abonnemang med 
två fyrfackskärl. För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för 
matavfallskärl samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är 
helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av 
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att 
växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och 
insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall 
minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 
% matavfall och återvinningsmaterial. I övrigt görs mindre förtydliganden och 
ändringar av redaktionell art. Prisförändringarna kommer att kommuniceras 
till abonnenterna genom olika informationsåtgärder. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-12-02, 
med tillhörande bilagor. 

Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Jessica Andersson (S) och Håkan 
Mörnstad (BP) yttrar sig i ärendet. 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta avfallstaxa 2020. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

3. Taxeökningen för abonnemang för permanentboende på sopkärl 240/240 
med tömning 26 gånger per år ska vara samma som övriga höjningar, dvs 17 kr 
per år. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-02 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr:KS000865/2019 

Avfallstaxa 2020 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta avfallstaxa 2020. 
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla den 1 
april 2020. 

Bakgrund 
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2020. I tillhörande 
beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna jämfört med nu gällande 
taxa. 

Aktuellt 
I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock 
görs ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja 
abonnemang med två fyrfackskärl. 

För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl 
samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är helt i linje med de nationella 
miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet 
ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att 
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt 
som mängden restavfall minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller 
uppemot 50 % matavfall och återvinningsmaterial. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom 
olika informationsåtgärder. 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Taxa 2020 - Folder Båstad, NSR 
Bilaga 2. Taxa 2020 - PM Förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000678/2018 - 100 

Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag 

Sida 

15 av 25 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels 
får i uppdrag att se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. 
Syftet är dels att få en rättvis fördelning av de medel som står till förfogande för 
verksamheten dels att kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett 
genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det föreslagna 
regelverket. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 
daterad 2019-12-05. 

Yttranden Irene Ebbesson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Irene Ebbesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-05 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000678/2019-100 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till : Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Översyn av regelverk för kultur- och föreningsbidrag 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser fördelning av kulturföre
nings bidrag utifrån en föreslagen fördelningsnyckeljkriterier. 

Sammanfattning av ärende 
Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels får i uppdrag att 
se över regelverket för förenings bidrag till kulturföreningar. Syftet är dels att få en rättvis för
delning av de medel som står till förfogande för verksamheten dels att kommunstyrelsen ska 
beräkna kostnaden för ett genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det före
slagna regelverket. 

Konsekvenser av beslut 
Uppdraget kan genomföras inom ordinarie arbetstid men kan komma att resultera i höjda an
slag för bidrag till kulturföreningarna. 

Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-07-06. 

15 ev Il 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 16 av 25 

KF§ 12 Dnr KS 000416/2018 - 600 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

Beskrivning av ärendet Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. 
Däremot är uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot 
bakgrund av att barnkultursamordnarens arbetstid över tid inte kan förläggas 
på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer kulturavdelningen att behöva 
något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 
daterad 2019-12-05. 

Yttranden Birgitte Dahlin (L), Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Mats Lundberg 
(L), Ebba Krumlinde (C), Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Joakim Gräbner 
(SD) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L), Ebba Krumlinde (C) och Mats Lundberg (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Bo Wendt (BP) yrkar avslag till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) avslagsyrkande och finner 
att yrkandet avslås. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin beslutas av 
kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-12-04. 
Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000416/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla barn och elever 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses vara besvarad. 

1 (1) 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för alla barn och 
elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och ekonomi ska tydligt redovisas. 
Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga 
språken som en del av våra liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. Däremot är 
uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot bakgrund av att barnkultursamord
narens arbetstid över tid inte kan förläggas på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer 
kulturavdelningen att behöva något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 

Bildning och arbete 
Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Barn och skola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-18. 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 17 av 25 

KF§ 13 Dnr KS 001142/2018 - 900 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2018-11-18 om att införa jämställt försörjningsstöd 
dvs. att ett försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge parter i ett 
förhållande, som ansöker om gemensamt försörjningsstöd. Genom att arbeta 
med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd på individuell 
grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet som ekonomiskt 
bistånd aktivt främja möjligheter för bägge parter till jämlikt inflytande kring 
den ekonomiska makten och därmed också främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män, som idag är ett hinder för egenförsörjning. Utifrån de uppgifter som 
den nationella genomlysningen visade kring hur förutsättningar för ekonomiskt 
bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det angeläget att 
tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom ekonomiskt 
bistånd. Att använda ord som alltid ( eller aldrig) kan dock vara begränsade 
eller till och med vara kontraproduktivt för den enskilda individen (inte sällan 
kvinnan). Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och ekonomiskt bistånd 
ska använda jämställt försörjningsstöd som styrande och aktiv norm, men ha 
möjlighet att utifrån individuella bedömningar eller särskilda sammanhang 
kunna välja en annan ordning än att alltid i alla sammanhang välja att dela 
försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om den individuella 
bedömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat norm om jämställt 
försörjningsstöd. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad samt att försörjningsstöd skall anta en styrande norm som 
innebär att försörjningsstöd betalas ut till bägge parter i ett förhållande om 
båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Filippa Swanstein och enhetschef 
Josephine Tegner, daterad 2019-11-14. 

Yttranden Ebba Krumlinde (C) och Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C) Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd. 

usterandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-11-14. 
Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 001142/2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Försörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till 
bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (4) 

Centerpartiet motionerade 2018-11-18 om att införa jämställt försörjningsstöd dvs. att ett för
sörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge parter i ett förhållande, som ansöker om ge
mensamt försörjningsstöd. 

Genom att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd på individuell 
grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet som ekonomiskt bistånd aktivt 
främja möjligheter för bägge parter till jämlikt inflytande kring den ekonomiska makten och 
därmed också främja jämställdhet mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenför
sörjning. Utifrån de uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsätt
ningar för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det angelä
get att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom ekonomiskt bistånd. Att 
använda ord som alltid ( eller aldrig) kan dock vara begränsade eller till och med vara kontra
produktivt för den enskilda individen (inte sällan kvinnan). 

Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och ekonomiskt bistånd ska använda jämställt för
sörjningsstöd som styrande och aktiv norm, men ha möjlighet att utifrån individuella bedöm
ningar eller särskilda sammanhang kunna välja en annan ordning än att alltid i alla samman
hang välja att dela försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om den individuella bedöm
ningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat norm om jämställt försörjningsstöd. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att för
sörjningsstöd skall anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till bägge 
parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd. 

Bakgrund 

Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed 
möjligheten att kunna ha makt och inflytande över sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom 
verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning. Det 
handlar även om att kvinnor och män ( eller par i allmänhet) som ansöker om ekonomiskt bi
stånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är 
utformade utifrån kvinnors och mäns behov. 



2 (4) 

Vidare innebär jämställdhetsperspektivet att det finns arbetssätt och rutiner för att upptäcka 
våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld att få 
relevanta stödinsatser. 

I det kartläggningsresultat som Socialstyrelsens tagit fram centralt under 2018 på uppdrag av 
Regeringen kopplat till frågan om jämställt försörjningsstöd, blir det tydligt att något strate
giskt arbete för att främja jämlika förutsättningar för kvinnor och män inom verksamheten 
ekonomiskt bistånd ej pågår i någon mätbar omfattning nationellt. 

Denna nationella analys går också att applicera på såväl strukturen som rutinerna i Båstads 
kommun dvs. här pågår inte ett systematiserat jämställdhetsarbete inom verksamheten ekono
miskt bistånd. Att införa en princip om jämställt försörjningsstöd skulle dock kunna utgöra en 
faktor för att påbörja ett systematiserat jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd. 

Bildning och arbete 
Filippa Swanstein, Utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Bildning och arbete 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Bildning och arbete 
Josephine Tegner, Enhetschef 

Bilaga 1 - Så här arbetar socialtjänsten och ekonomiskt bistånd idag med utbetalningar. 
Bilaga 2 - Sammanfattning av den nationella genomlysningen av socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Motion, 2018-18-06. 
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BILAGA 1- Så här arbetar socialtjänsten och ekonomiskt bistånd idag med utbetalningar 

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd idag så begärs alltid kontuppgifter in från båda parter som sö
ker biståndet. Ofta anger parterna att de har ett konto gemensamt. Vid första mötet sker sedan 
samtal kring den ekonomiska planeringen och hanteringen varvid det även samtalas kring önskat 
utbetalningskonto, om det finns fler än ett. I dagsläget är det således sökanden och medsökande 
som själva gör valet om vart insättning ska ske. Utbetalning sker således i första hand utifrån själv
bestämmanderätten och inte till en part till följd av könstillhörighet. Vid varje månadsansökan finns 
det möjlighet för sökande att ange huruvida man vill byta utbetalningskonto eller om utbetalning 
ska ske enligt tidigare uppgifter. 

I många fall söker inte endast familjer om ekonomiskt bistånd, i sin helhet, utan familjer ansöker 
även om kompletterande ekonomiskt bistånd. Detta innebär att parterna i familjen har egna in
komster, men att dessa inte räcker till, som helhet. Detta innebär i regel att det redan finns en 
grund för ojämställda ekonomiska förutsättningar mellan parterna, då en av parterna kan ha flera 
tusen i inkomst från annat håll, medan den andra kan stå helt utan. Utifrån det här perspektivet kan 
det istället vara mer verksamt att rikta biståndet till den som har lägst inkomst i familjen, oavsett 
kön, för att uppnå ett mer jämställt utgångsläge kring ekonomin. En sådan uppdelning eller hante
ring görs inte idag och är något som kan utvecklas vidare inom ekonomiskt bistånd. Det är särskilt 
viktigt att lyfta att det dock inte sällan är just kvinnan som är den som har "lägst" eller lägre in
komst i familjen, varvid utbetalningar troligen då hade tillfallit kvinnan. Den generella sökande inom 
ekonomiskt bistånd är däremot ofta en man i ett ensamhushåll. 

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det även aktuellt att se över hur samtal förs med klienterna 
kring ekonomisk hantering, val av utbetalningskonto, fakturor etc. då erfarenheter visar att eko
nomi som helhet ofta är ett område som är manligt kodat dvs. det är mannen som är den som pra
tar och den som frågorna ställs till. Detta är även är ett utvecklingsområde för att främja jämställd
hetsperspektiven inom ekonomiskt bistånd. 

Det arbete som i dagsläget pågår kring jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd är att so
cialsekreterarna upprättar genomförandeplaner mot egenförsörjning på ett strukturerat sätt för 
varje enskild . Inom detta arbetssätt så utgör jämställdhetsperspektivet en viktig del. Fokus har 
också varit att börja med kvinnorna. Målet är att alla individer ska ha en upprättad och tydlig plane
ring, vilket ibland riskerar att bli sekundärt för kvinnor. Detta då kvinnor, som målgrupp inom eko
nomiskt bistånd, oftare än männen är mer föräldralediga, har en mer bristande självbild kring för
mågor och möjligheter i livet, sämre i svenska språket (för dem som ej har svenska som modersmål) 
osv. Detta enskilda möte, där handläggare träffar individ enskilt, kan fungera som forum för samtal 
kring kvinnans situation där frågor om exempelvis våld kan ingå . Under hösten 2019 har merparten 
av socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd utbildats i FREDA-kortfrågor (som handlar om att 
identifiera våld eller risker för våld), men processen har blivit fördröjd utifrån underbemanning och 
en ökad arbetsbelastning. 
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BILAGA 2 - Sammanfattning av den nationella genomlysningen av socialtjänstens arbete med 
ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv 

Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet i det sociala välfärdssystemet. För verksamheten 
ekonomiskt bistånd finns två huvuduppdrag, att medverka till och underlätta för människor att få 
egen försörjning samt att i avvaktan på detta ge ekonomiskt bistånd till försörjningen under vissa 

förutsättningar. I enlighet med Sol1 ska arbetet syfta till att frigöra och utveckla människors egna 
resurse r, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation . 

Insatserna ska alltid utgå från personens behov och livssituation och de ska utformas så att perso
nen så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människors rätt till självbestämmande och integritet, och ska så långt det är möjligt utformas i sam
verkan med den det berör. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyl
digheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Med bakgrund av ovanstående har 
verksamheten ekonomiskt bistånd en viktig roll när det gäller att främja jämställdhet exempelvis 
genom att införa en princip om att alltid bevilja försörjningsstöd och göra utbetalningar på jäm

ställdgrund. Den nationella genomlysningen som Socialstyrelsen2 gjorde 2018 på området visade 
exempelvis följande centrala strukturer i Sverige: 

• Att ekonomi är ett område som ofta är manligt kodat dvs. männen pratar, ges utrymme och 
tar (förväntas att ta) ansvar för räkningar, utbetalningar, ekonomi som helhet i relation till 
sin partner (kvinnan) 

• Att det konto som uppges för utbetalningar oftast är mannens 
• Att ekonomi är ett sätt att utöva makt över sin partner (kvinnan) genom att kontrollera vad 

och vilka inköp som görs, vart en kan befinna sig eller har möjlighet att göra 
• Att vara den som kontrollerar ekonomin gör den andra partner ekonomiskt sårbar vilket är 

ett hinder för att exempelvis våga lämna en destruktiv eller våldsam relation 

• Att ekonomiskt våld dvs. begränsa och kontrollera sin partner (kvinnan) genom att beskära 
hennes insyn, kontroll eller makt kring ekonomiska frågor har samma mönster oavsett vari
från en kommer dvs. det går över etnicitet 

Socialtjänsten har även en viktig roll när det gäller Sveriges genomförande av Agenda 2030. Att ut
veckla arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv ex. inför en princip eller en 
norm om jämställt försörjningsstöd, bidrar till att närmre uppnå vissa av målsättningarna. Uppdra
get kopplar främst till målen 1, 3, 5, 8 och 10. 

1 Socialtjänstlagen 
2 Kartläggning med socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv (2018), So
cialstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000091/2019 - 100 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av 
kommunägda lokaler 

Sida 

18 av 25 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att kommunen genomför en 
översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att 
utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå. Motionen tangerar ett 
pågående utredningarbete där teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga 
att hyra/låna ut till föreningar. I inventeringen kommer teknik och service att 
utreda eventuella kostnader för att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet 
som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så föreslår förvaltningen att 
motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motionen i sitt 
inventeringsarbete. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

Yttranden Mats Sjöbeck (C) och Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Mats Sjöbeck (C) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Mats Sjöbecks (C) bifallsyrkande och finner 
att yrkandet avslås. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-30. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000091/2019-100 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda 
lokaler 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att kommunen genomför en översyn av regler 
och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska 
utgå. 

Motionen tangerar ett pågående utredningarbete där teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga att hyra/låna ut 
till föreningar. I inventeringen kommer teknik och service att utreda eventuella kostnader för 
att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så 
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motion
en i sitt inventeringsarbete. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Teknik och service. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2019-03-13 § 46 
Motion, 2019-01-29. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 
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KF § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000866/2017 - 380 

Sida 

19 av 25 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad 
och upprustning av idrottshallar 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta 
fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i 
kommunen. De vill genom denna plan se hur behoven av inomhustider ser ut i 
de olika kommundelarna, vilken typ av som aktiviteter som främst efterfrågas 
och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden samt vilka behov 
som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i 
framtiden. Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en 
lokalförsörjningsplan kommer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i 
samband med budgetprocessen. När denna plan är på plats kommer 
förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas 
frågeställningar och förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar 
de bästa möjliga förutsättningarna för att verka i Båstads kommun. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-01-15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

Yttrande Mats Lundberg (L) yttrar sig i ärendet. 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

usterandes si naturer 

IS 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-01-30. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000866/2017-380 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och 
upprustning av idrottshallar 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Liberalerna motionerade den 21 augusti 2017 om att Båstads kommun ska ta fram en hand
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i kommunen. De vill genom denna 
plan se hur behoven av inomhustider ser ut i de olika kommundelarna, vilken typ av som akti
viteter som främst efterfrågas och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden 
samt vilka behov som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framti
den. 

Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en lokalförsörjningsplan kom
mer att arbetas fram under första kvartalet 2020 i samband med budgetprocessen. När denna 
plan är på plats kommer förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas frågeställningar och 
förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar de bästa möjliga förutsättningarna 
för att verka i Båstads kommun .. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplanen. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-08-21. 
Teknik- och service. 

Samråd har skett med: 
Teknik- och servicechef. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000850/2019 - 903 

Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden -
Vakant plats (BP) 

Sida 

20 av 25 

Beskrivning av ärendet Då myndighetsnämnden har en vakant ersättarplats (BP) föreslår förvaltningen 
att kommunfullmäktige väljer en ny ersättare i myndighetsnämnden. 

Yttranden Inge Henriksson (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP) yrkar att Christer Paulsson (BP) väljs till ersättare i 
myndighetsnämnden för perioden 2020-01-29 - 2022-12-31. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Christer Paulsson (BP) väljs till ersättare i myndighetsnämnden för perioden 
2020-01-29 - 2022-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

JS 



f}}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000057 /2020 - 903 

Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden -
Vakant plats (S) 

Sida 

21 av 25 

Beskrivning av ärendet Då myndighetsnämnden har en vakant ersättarplats (S) föreslår förvaltningen 
att kommunfullmäktige väljer en ny ersättare i myndighetsnämnden. 

Yttranden Adem Qerimaj (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Adem Qerimaj (S) yrkar att Niclas Svanberg (S) väljs till ersättare i 
myndighetsnämnden för perioden 2020-01-29 - 2022-12-31. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Niclas Svanberg (S) väljs till ersättare i myndighetsnämnden för perioden 
2020-01-29 - 2022-12-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 001015/2018 - 903 

Fyllnadsval av ersättare i kustvattenkommitten -
Vakant plats (S) 

Sida 

22 av 25 

Beskrivning av ärendet Då Kustvattenkommitten har en vakant ersättarplats (S) föreslår förvaltningen 
att kommunfullmäktige väljer person x till ny ersättare i Kustvattenkommitten. 

Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar att Ingvar Bengtsson (S) väljs till ersättare i 
Kustvattenkommitten för perioden 2020-01-29 - 2022-12-31. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ingvar Bengtsson (S) väljs till ersättare i Kustvattenkommitten för perioden 
2020-01-29 - 2022-12-31. 

usterandes si naturer 

15 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000067 /2020 - 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Tillfällig 
återvinningscentral i kommunen 

Sida 

23 av 25 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har skickat in en fråga gällande tillfällig återvinningscentral i 
kommunen till kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), 2020-01-27. 

Yttranden Bo Wendt (BP) och Johan 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 

/J 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-01-29 24 av 25 

KF§ 20 Dnr KS 000068/2020 - 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Husbilsparkeringen 
på Prästliden 

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

Underlag till beslutet Fråga från Håkan Mörnstad (BP), 2020-01-27. 

Yttranden Håkan Mörnstad (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

IJ 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 

Dnr KS 000069/2020 - 100 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande -
Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem 

Sida 

25 av 25 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) har lämnat in en interpellation angående kommunanställningar 
samt ersättningar till familjehem till utbildningsnämndens ordförande Thomas 
Nerd (S). Interpellationer besvaras senast sammanträdet efter att den har 
godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-01-27. 
Utredning av Anna Bernulf Jansson, 2019-10-23. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras av utbildningsnämndens 
ordförande Thomas Nerd (SJ på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 
26 februari. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

IJ 


