
[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2022-05-19 

Sessionssalen, torsdagen den 19 maj 2022 kl 18:30 - 22:00 

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
Jessica Arvidsson, Fredrika Bremer-förbundet § 56 
Christofer Thoren, säkerhetschef § 56 
Jonas Lundqvist, ekonomichef§ 59 
Åsa Meltzer, ekonom§ 59 
Ingemar Jönsson, revisionens ordförande§§ 59-60 
Lars Eriksson, sakkunnig på Ernst & Young §§ 59-60 

Krister Lilja (KD) och Claes Wallin (SD), ersättare: Emma Jönsson (C) 

Kommunkansliet den 25 maj kl. 10:30 

Krister Lilja Claes Wallin 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2022-05-19 

Från och med 2022-05-26 till och med 2022-06-17 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 

Sida 

1 av 27 

§§ 53-73 



[iTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2022-05-19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-19 

KF § 53 Dnr KS 000586/2021- 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 54 Dnr KS 000587 /2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 55 Dnr KS 000370/2019- 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 56 Dnr KS 000588/2021- 900 
Informationsärenden 

KF § 57 
Delgivningar 

KF § 58 
Beslutsloggen 

Dnr KS 000043/2022- 900 

Dnr KS 000034/2021- 900 

KF § 59 Dnr KS 000298/2022- 906 
Årsredovisning 2021 för Båstads kommun 

KF § 60 Dnr KS 000341/2022- 900 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott och nämnder 2021 

KF § 61 Dnr KS 000160/2022- 906 
Överföring av budget för investerings- och exploateringsprojekt från 2021 till 2022 och 
förändring av investerings budget 2022 

KF § 62 Dnr KS 000313/2022- 905 
Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs verksamheter 

KF § 63 Dnr KS 000157 /2022- 200 
Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 - Bjäre Krafts fd lokaler i Västra Karup 

KF § 64 Dnr KS 000058/2022- 100 
Svar på motion - Vandringsleder vid Hovs Hallar 

KF § 65 Dnr KS 000193/2022- 901 
Svar på motion - Inrättade av en 2:e vice ordförande i valnämnden 

KF § 66 Dnr KS 000306/2022- 903 
Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden - Vakant plats (M) 

KF § 67 Dnr KS 000337 /2022- 900 
Väckt medborgarförslag - Subventionera lönebidragsanställningar 

KF § 68 Dnr KS 000308/2022- 800 
Väckt motion - Ge oss naturen tillbaka 

KF § 69 Dnr KS 000307 /2022- 900 
Väckt motion - Informations broschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig 

Sida 

2 av 27 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-19 

KF § 70 Dnr KS 000340/2022- 900 
Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Kommunens arbete med 
hållbarhetsfrågor 

KF § 71 Dnr KS 000367 /2022- 100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande -Årets miljöbokslut 

KF § 72 Dnr KS 000366/2022- 100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Revidering av miljö- och energiprogrammet 

KF § 73 Dnr KS 000368/2022- 100 

Sida 

3 av 27 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Dokumentation kring kommunens uppföljning av 
upphandlingspolicy m.m. 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2022-05-19 

Omröstningar 

När- § 62 § 62 § 62 § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ✓ ✓ D i D i 
Bo Wendt (BP) ✓ i ✓ D D D 
Ib Nilsson (C) ✓ C ✓ D D D 
Ingela Stefansson (S) ✓ ✓ D D C D 
Birgitte Dahlin (L) ✓ ✓ D C D D 
GaFelin GFälmeF fS9l C D C C D 
Jenas I\Jilssen EMPl Jenny Sjöholm (MP) ✓ C C ✓ C D 
Krister Lilja (KD) ✓ ✓ D D C C 
Ulf Jiewertz (M) ✓ ✓ C D i D 
Eddie Grankvist (-) ✓ C ✓ D D D 
Kerstin Gustafsson (M) ✓ ✓ C D D C 
Ebba Krumlinde (C) ✓ D ✓ D D D 
Adem Qerimaj (S) ✓ ✓ D C D C 
Hans Grönqvist (-) ✓ ✓ C D C Cl 
biREla IvaFsseR EM3 Mona Källbäck (M) ✓ ✓ D '- D D 
Inge Henriksson (BP) ✓ C ✓ D D C 
JeRs NygFeR Eb3 Catarina Fryland (L) 

✓ C C C D Fr.o.m. § 61 

Claes Wallin (SD) C ✓ C C D 
Mats Sjöbeck (C) D ✓ D i D 
Nielas ~vaRBeFg E~3 Anne Kjellberg (S) ✓ D D C D 
i\RR eleFSseR EM3 Gunilla Linghoff (M) ✓ C C D D 
Haakon Böcker (BP) C ✓ C 0 C 
Tony Ivarsson (M) ✓ C r= C C 
Emma Jönsson (C) D ✓ D D D 
DELSUMMA: 23 13 9 1 

I (2) 

Mandat 
M 10 L4 
BP 9 SD 3 

C6 MP2 
S6 KD 1 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

i D D D 
i C C I I 

i i D D 
D D D D 
C D C D 
D C D I i 

D C D D 
D C C C 
D i C C 
D C- D C 
D C D C 
D C D D 
D D D D 
D C D D 
D D D D 
D D C D 
C D C C 1 
C D D C 
C-- D C D 
C D C C 
D C C D 
C D D C 
r= D C D 
D D D D 



Ledamot 

Göran Håkansson (BP) 

Irene Ebbesson (S) 

Susanne Jung (M) 

Mats Lundberg (L) 

Marianne E. Mjöberg (BP) 

Joakim Gräbner (SD) 

Håkan Hagström (M) 

Uno Johansson (C) 

Ingvar Bengtsson (S) 

Claes Sjögren (BP) 

Victor Törnqvist (M) 

Lina Andreasson (MP) 

Gösta Sandgren (M) 

Fram till § 70 

Johan ,",rnoldsson (C) 

Helena Stridh (BP) 

Fram till § 70 

Jessica Andersson (S) 

Thomas Andersson (L) 

TOTALSUMMA: 

Tjg ersättare 
Marie Louise Nilsson 
(BP) 

Sonia Larsson (C) 
Fram till § 70 

2 (2) 

Omröstningar 

När- § 62 § 62 § 62 § § § § § § 
varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

n ✓ nnnnnnn 

✓ nnnnnnnn 

✓ nnnnn,nn 
n ✓ n n,n n,n 
nnnnnnnnn 
✓ nnnnnnnn 

✓ nnnnnn,n 
n ✓ nnnnnnn 
✓ nnnnnnnn 
nn ✓ nnnnnn 
✓ nnnnnnnn 

nnnnnnnnn 
n ✓ nnnnr nn 
✓ nnnnnnnn 

38 22 14 2 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



r}TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 53 Dnr KS 000586/2021- 900 

Val av justeringspersoner 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Krister Lilja (KD) och Claes Wallin (SD) till justeringspersoner. 

2. Utse Emma Jönsson (C) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 25 maj kl. 10:30 på kommunkansliet. 

Sida 

4av 27 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa 
personer tillhöra oppositionen. 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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 54 Dnr KS 000587 /2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Sida 

5 av 27 

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

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

C uJ 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-05-19 6av27 

KF § 55 Dnr KS 000370/2019- 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Daniel Nerhagen till månadens 
person med motiveringen: 

Daniel brinner för att underlätta för många att vara ute i naturen och röra på 
sig. Sedan sex år tillbaka är Daniel engagerad i Friluftsfrämjandet Ängelholm
Båstad. Han har fått igång en cykelsektion, rustat upp vandringslederna i 
Hålehall och byggt en ny variationsrik MTB cykelled kring Hålehallstugan. 
Daniels idoghet, diplomati och goda relationer har bland annat möjliggjort att 
markägarna ställer sig positiva till att upplåta mark så att fler kan vandra och 
cykla i markerna runt Hålehall. 

Daniel är en oerhörd tillgång och förebild i att få allt fler att motionerna 
utomhus i vår kommun. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

I-( I... C uJ 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 56 Dnr KS 000588/2021- 900 

I nformationsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet A, Rapport från demokratidagen - Våra första folkvalda kvinnor, Jessica 
Arvidsson Fredrika Bremer-förbundet 

Sida 

7 av27 

8, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, 
kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef 
Christofer Thoren 

C, Vaccinering mot Covid-19 i Båstads kommun, säkerhetschef Christofer 
Thoren 

D, Informationsfilm från Båstad Turism och Näringsliv 

E, Resultat av fullmäktigeenkätens svar, kanslichef Olof Nilsson 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

LW 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF§ 57 Dnr KS 000043/2022- 900 

Delgivningar 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

8 av 27 

Beskrivning av ärendet A, Missiv granskning Båstadhem, 2022-04-21 

Förvaltningen förslag 

B, Protokollsutdrag från Laholms kommunfullmäktige - Uppsägning av avtal 
om gemensamt vattenförsörjningssystem och investeringsavtal med Båstad 
kommun avseende gemensamt vattenförsörjningssystem, 2022-05-04 

C, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Båstads kommun ska öppna ett boende för kommunens hemlösa, 2022-05-12 

D, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Aktivitetsgym, 2022-05-12 

E, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Seniorgym, 2022-05-12 

F, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Återvinningsplats för trädgårdsavfall i Grevie, 2022-05-12 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

cuJ 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 58 DnrKS000034/2021-900 

Besluts loggen 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning godkänns. 

Sida 

9 av27 

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. 

Förvaltningen förslag Bilagd redovisning godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 59 Dnr KS 000298/2022- 906 

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upprättad årsredovisning för 2021 godkänns. 

10 av 27 

2. Resultat- och balansräkning per den 31 december 2021 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen. 

3. Av resultatet ska 84,4 mkr öronmärkas i balansräkningen för 
pensionsändamål. Därefter finns 240,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden vid årets 
slut på 0,5 mkr. 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2021 uppgick till 99,0 mkr, vilket är en positiv 
avvikelse i förhållande till budget med 81,3 mkr. Resultatet för 2020 var 52,3 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2020 till 
98,1 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 242 mkr, jämfört med 212 mkr 
året innan, varav ca 121 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 98 mkr togs 
under året och kommunen amorterade drygt 25 mkr på gamla lån. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 
ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella 
mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterium 
för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar 
blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet 
skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet 
har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till två procent av 
skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2021 uppgick till cirka 2,2 
procent så innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida 
pensionsutbetalningar är 84,4 mkr. 

Tjänsteskrivelse från biträdande avdelningschef Sari Bengtsson 2022-04-20 
med tillhörande bilagor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

cuJ 



[til BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Styrelsens förslag 

2022-05-19 11 av 27 

KF§ 59 Dnr KS 000298/2022- 906 

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun 

1. Upprättad årsredovisning för 2021 godkänns. 

2. Resultat- och balansräkning per den 31 december 2021 fastställs i enlighet 
med årsredovisningen. 

3. Av resultatet ska 84,4 mkr öronmärkas i balansräkningen för 
pensionsändamål. Därefter finns 240,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden vid årets 
slut på 0,5 mkr. 

Revisionens tillstyrkan Kommunrevisionen tillstyrker att upprättad årsredovisning för 2021 
godkänns. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer, ekonomichef Jonas Lundqvist, revisionens ordförande 
Ingemar Jönsson och sakkunnig på Ernst & Young Lars Eriksson föredrar 
ärendet. 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ib Nilsson (C), Ingela Stefansson 
(S), Brigitte Dahlin (L), Claes Wallin (SD), Jenny Sjöholm (MP), Krister Lilja 
(KD), Ebba Krumlinde (C), Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Lina 
Andreasson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Brigitte Dahlin (L), Claes 
Wallin (SD), Krister Lilja (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

(UJ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-20 
Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000298/2022 - 906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Upprättad årsredovisning för 2021 godkänns. 

1 (1) 

2. Resultat- och balansräkning per den 31 december 2021 fastställs i enlighet med årsredovis
ningen. 
3. Av resultatet ska 84,4 mkr öronmärkas i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter 
finns 240,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden vid årets slut på 0,5 mkr. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Godkänna måluppföljningen av kommunstyrelsens nämndsplan 2021 och lägga den till hand
lingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns resultat för 2021 uppgick till 99,0 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhål
lande till budget med 81,3 mkr. Resultatet för 2020 var 52,3 mkr. Balanskravsresultatet, efter 
justeringar för reavinster uppgick 2020 till 98,1 mkr. 

Årets nettoinvesteringar uppgick till 242 mkr, jämfört med 212 mkr året innan, varav ca 121 
mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 98 mkr togs under året och kommunen amorterade 
drygt 25 mkr på gamla lån. 

Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida ökade pensions
utbetalningar genom att tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamå
let. Ett av kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. 
Som kriterium för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar 
blev därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas 
till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att re
sultatet ska uppgå till två procent av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2021 
uppgick till cirka 2,2 procent så innebär det att den maximala öronmärkningen till framtida 
pensionsutbetalningar är 84,4 mkr. 

VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat om -1,2 mkr under 2021. Resultatet är över
fört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med anledning av tidigare 
års överskott, uppgick vid ingången av 2021 till 1,7 mkr. Det innebär att den totala skulden till 
VA-kollektivet uppgår till ca 0,5 mkr vid årets slut. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen och revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2021, kommunstyrelsens måluppföljning, mätvärden av fullmäktiges och Bå
stadhems mål 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 12 av 27 

KF§ 60 Dnr KS 000341/2022- 900 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott och nämnder 2021 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bevilja kommunstyrelsen, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

2. Bevilja utbildningsnämnden, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

3. Bevilja miljö- och byggnadsnämnden, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

4. Bevilja vård- och omsorgsnämnden, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

5. Bevilja valnämnden, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

6. Bevilja socialnämnden, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

7. Bevilja nämnden för överförmyndare i samverkan, samt dess ledamöter, 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beskrivning av ärendet I kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021 föreslår tillstyrker 
kommunrevisionen att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelse och 
nämnder, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Underlag till beslutet 

Revisionens förslag 

Föredragande 

I kommunrevisionens redogörelse beskriver kommunrevisionens 
granskningar för 2021. 

Kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021, 2022-05-12 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021 nämnden för 
överförmyndare i samverkan, 2022-05-12 
Kommunrevisionens redogörelse för 2021, 2022-05-12 

Bevilja kommunstyrelse och nämnder, samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Revisionens ordförande Ingemar Jönsson och sakkunnig på Ernst & Young 
Lars Eriksson föredrar ärendet. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-12 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000341/2022 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder 2021 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelse och nämnder, 
samt dess ledamöter, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021 föreslår tillstyrker kommunrevisionen att 
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelse och nämnder, samt dess ledamöter, ansvarsfri
het för verksamhetsåret 2021. 

I kommunrevisionens redogörelse beskriver kommunrevisionens granskningar för 2021. 

Kommunledningen 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021, 2022-05-12 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021 nämnden för överförmyndare i samverkan, 
2022-05-12 
Kommunrevisionens redogörelse för 2021, 2022-05-12 

0W 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF§ 61 Dnr KS 000160/2022- 906 

Överföring av budget för investerings- och 
exploateringsprojekt från 2021 till 2022 och förändring av 
investeringsbudget 2022 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

13 av 27 

1. Budgeterade investeringsmedel om 14 026 tkr överförs från 2021 till 2022. 

2. Den nya investerings budgeten för 2022 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, där skattefinansierade investeringar uppgår till 161 312 och VA
finansierade investeringar till 119 265 tkr. 

Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten 2021 uppgick till 304 646 tkr exklusive budgeterad 
exploateringsverk-samhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. Utfallet 
uppgick till 242 414 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på+ 62 232 
tkr. Avvikelsen fördelar sig på 18 048 tkr skattefinansierade investeringar, -
330 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 44 514 tkr på VA
investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson samt 
biträdande avdelningschef Sari Bengtsson 2022-04-27, med tillhörande 
bilaga. 

Styrelsens förslag 1. Budgeterade investeringsmedel om 14 026 tkr överförs från 2021 till 2022. 

2. Den nya investerings budgeten för 2022 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, där skattefinansierade investeringar uppgår till 161 312 och VA
finansierade investeringar till 119 265 tkr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2022 

Handläggare: Sari Bengtsson, Jan Bernhardsson 

Dnr: 

Till: Kommunfullmäktige 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2021 till 2022 samt juste
ring av investeringsbudget 2022 

Förslag till beslut 

Budgeterade investeringsmedel om 14 026 tkr överförs från 2021 till 2022. 

Den nya investerings budgeten för 2022 fastslås i enlighet med upprättat förslag, där skattefi
nansierade investeringar uppgår till 161 312 och VA-finansierade investeringar till 119 265 
tkr. 

Bakgrund 
Investeringsbudgeten 2021 uppgick till 304 646 tkr exklusive budgeterad exploateringsverk
samhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgick till 242 414 tkr vilket ger en 
avvikelse gentemot budget på+ 62 232 tkr. Avvikelsen fördelar sig på 18 048 tkr skattefinansi
erade investeringar, -330 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 44 514 tkr på VA
investeringar. 
Se tabell nedan. 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2021 2021 2021 fört till 2022 

Skattefinansierad investering -139 506 -121458 18 048 6132 

Medfinansiering statlig infrastruktursat sning 0 -330 -330 0 

Summa skattefinansierat samt medfinansiering statlig in- -139 506 -121 788 17 718 6132 
frastruktursatsning 

VA-investeringar exkl. anslutningsavgifter -165 140 -120 626 44 514 7 894 

Summa totalt 
304 646 242 414 62 232 14 026 

Avgår: 0 

Exploateringsutgifter/inkomster -5 350 -47 609 -17 715 
Anslutningsavgifter VA -7 972 -15 891 -6 051 0 

Aktuellt 
Av avvikelsen på 2021 års utfall på totalt 62 232 tkr föreslås att 14 026 tkr överförs till 2022, 
där 6 132 tkr avser skattefinansierade investeringar, 0 tkr avser medfinansiering av statlig in
frastruktur och 7 894 tkr avser VA-finansierade investeringar. De aktuella investeringarna av
ser bland annat IT-investeringar, park och gata mm. enligt bilaga 

Förvaltningen har lämnat fram ett reviderat förslag till förändrad budget för 2022, där investe
rings budgeten uppgår till 280 777 tkr totalt. 

För att uppnå det finansiella målet att investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansie
ras till SO procent av skattemedel, det vill säga att SO procent ska kunna finansieras genom det 



2 (2) 

utrymme som uppstår med anledning av avskrivningar, avsättningar och resultat. Självfinan
sieringsgraden uppgick till 100 procent under 2021, vilket har förbättrat kommunens soliditet. 
Efter en utökning av investeringsbudgeten 2022 med 14 026 tkr beräknas självfinansierings
graden bli 70 procent, vilket överstiger SO procentsmålet med god marginal. 

Budget Begärs överfört Övriga juste- Ny 

från ringar Budget 

2022 2021 2022 2022 

skattefinansierad investering 155 500 6132 -120 161 512 

medfinansiering statlig infrastruktursatsning 0 0 0 0 

Summa skattefinasierat samt medfinansiering statlig in- 155 500 6132 -120 161512 
frastruktursatsn ing 

VA-investeringar exkl. anslutningsavgifter 115 950 7 894 -4579 119 265 

Summa totalt 
271450 14026 -4699 280 777 

Exploateringsutgifter/inkomster -45 400 0 0 -3 870 

Anslutningsavgifter VA -8 002 0 0 -8 000 

Övervägande/framtid 

Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar ( exklusive VA-investeringar) 
ska finansieras till SO procent av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det ut
rymme som uppstår med anledning av avskrivningar, avsättningar och resultat. Vid en självfi
nansieringsgrad på SO procent behöver kommunen uppta nya lån, vilket kommunen bör vara 
återhållsam med. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Jan Bernhardsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investerings budget 2023 plan 2024-2027 inkl. överföringar och nytt budgetförslag 2022 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 14 av 27 

KF§ 62 Dnr KS 000313/2022- 905 

Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs verksamheter 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utbetala en bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter motsvarande ett maxbelopp på 5 000 kronor i samband med 
fastställande av årsbokslut för 2021. 

2. För 2022 tilläggsbudgetera ett driftsbudgetanslag till vård- och 
omsorgsnämnden maximalt uppgående till 4 miljoner för utbetalning av 
bonus till omsorgspersonal. 

3. Finansiering sker genom minskning av 2022 års budgeterade resultat. 

4. Fördelning av tilläggs budgeten delegeras till ekonomiavdelningen när 
utbetalningen är genomförd. 

Beskrivning av ärendet Under mer än två års tid har de utmaningar som pandemin medfört ställt 
stora krav, inte minst har detta gällt inom Vård och omsorg. Allt från 
hantering av skyddsutrustning, perioder av hög sjukfrånvaro med åtföljande 
bemanningsproblem, medverkan vid vaccinationer och inte sällan nya rutiner 
och riktlinjer att följa. Stort ansvar har legat på varje medarbetare. 

Underlag till beslutet 

Inte minst har de senaste månaderna krävt ansträngningar utöver det vanliga. 
Medarbetarna har alla med stort engagemang och ansvar säkrat att 
kommunens vård och omsorgstagare fått en god omvårdnad trots svåra 
omständigheter. Vården och omsorgen måste fungera, sju dagar i veckan och 
24 timmar per dygn. 

Medarbetarna har lojalt ställt upp för varandra och för kommuninvånarna 
som är beroende av den vård och omsorg som medarbetarna varje dag 
levererar. 

När nu Båstads kommun har ett bra resultat för 2021 möjliggör detta att visa 
en extra uppskattning för medarbetarna genom att i juni månad utbetala en 
bonus till medarbetare inom Vård och omsorgsnämndens verksamheter. 
Båstads kommun har inte tidigare "kryddat" med tex extra ersättning vid 
extrapass eller något motsvarande. 

Ordförandeförslag från kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein 2022-04-27. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef/socialchef Christin Johansson 
2022-04-20. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Styrelsens förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

2022-05-19 

KF§ 62 Dnr KS 000313/2022- 905 

Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs 
verksamheter forts. 

15 av 27 

1. Utbetala en bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter motsvarande ett maxbelopp på 5 000 kronor i samband med 
fastställande av årsbokslut för 2021. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över hur man ska lösa det här 
redovisningsmässigt. 

Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Krister Lilja (KD), UlfJiewertz 
(M), Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Irene Ebbesson (S), Ib Nilsson (C), 
Ingela Stefansson (S) och Gösta Sandgren (M) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslagspunkt 
1 samt med följande tillägg: 

1. För 2022 tilläggsbudgetera ett drifts budgetanslag till vård- och 
omsorgsnämnden maximalt uppgående till 4 miljoner för utbetalning av 
bonus till omsorgspersonal. 

2. Finansiering sker genom minskning av 2022 års budgeterade resultat. 

3. Fördelning av tilläggsbudgeten delegeras till ekonomiavdelningen när 
utbetalningen är genomförd. 

Krister Lilja (KD), Ulf Jiewertz (M) och Irene Ebbesson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslagspunkt 1 samt bifall till Johan Olsson Swansteins 
(M) tre tilläggsyrkanden. 

Bo Wendt (BP) yrkar på följande tillägg: 

Även lärare, förskolepersonal, elevassistenter, fritidsledare ska omfattas av 
bonus på 5 000 kronor. Dessa personalgrupper fick arbeta i en miljö utan 
skyddsutrustning bland många sjuka elever och med en stor osäkerhet och 
rädsla för denna då livsfarliga sjukdom som vi då visste så lite om. Speciellt 
den äldre personal måste upplevt detta som oerhört stressande och olustigt. 
Vi vet också att många smittades och vi anser det högst befogat att dessa 
personalgrupper också omfattas av bonusen. 

lb Nilsson (C) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yrkar bifall till Bo Wendts 
(BP) yrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ulJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Propositionsordning 1 

Propositionsordning 2 

Omröstningsordning 

Omröstningsresul ta t 

Propositionsordning 3 

Reservation 

2022-05-19 

KF§ 62 Dnr KS 000313/2022- 905 

Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs 
verksamheter forts. 

16 av 27 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslagspunkt 1 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer sedan proposition på Bo Wendts (BP) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

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

Omröstningen utfaller med 22 JA-röster, 14 NEJ-röster och 2 AVSTÅR-röst. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

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

Bjärepartiet och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-20 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr:KS 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgsnämndens verksamheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1 (1) 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om bonus till medarbetare inom Vård och 
omsorgsnämndens verksamheter med ett maxbelopp av 5 000:-/medarbetare i enlighet med 
bilagd beräkning 
2. Avsätta 4 000 tkr för finansiering genom resultatet årsbokslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkan för Bjäre genom Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), har 
väckt ett ärende om bonus till medarbetare inom Vård och omsorgsnämndens verksamheter i 
syfte att visa uppskattning för de extraordinära insatser som medarbetarna gjort under pande
min. 

Aktuellt 
Samverkan för Bjäre har genom Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), 
väckt ett ärende om bonus för medarbetare inom Vård och omsorgsnämndens verksamheter. 
Genom bonus vill man visa sin uppskattning för det arbete och det engagemang som medarbe
tarna visat i en långvarigt ansträngd arbetssituation. Pandemin har påverkat medarbetarna 
och krävt ansträngningar utöver det vanliga. Verksamheten måste fungera och bedriva en god 
vård och omsorg dygnets alla timmar och årets alla dagar. Medarbetarna har visat stor lojalitet 
mot vård och omsorgstagare, kollegor och verksamheten. 

Bonusen omfattar inte verksamhetschef samt personer med politiska förtroendeuppdrag. 

Båstads kommun visar ett bra resultat för 2021 vilket möjliggör att utbetala bonus i enlighet 
med bilagt förslag. 

Förvaltningen är positiv till satsningen och ser inga formella hinder för förslag om bonus. Ge
nom bilaga framgår tydligt beräkningsgrunder för utbetalning av bonus. 

Ekonomi 
Kostnaden beräknas uppgå till 4 000 tkr. Finansiering sker genom resultat årsbokslut 2021. 

Christin Johansson, Socialchef 

Beslutet ska expedieras till: 
HR, verkställighet 
Vård och omsorg 
Samråd har skett med: HR chef 

I.( I... 
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r}lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF§ 63 Dnr KS 000157 /2022- 200 

Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132- Bjäre 
Krafts fd lokaler i Västra Karup 

Kommunfullmäktige beslutar: 

17 av 27 

1. Förvärva fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 av Bjäre Kraft Ekonomiska 
förening. 

2. Köpeskilling 4 000 000 kr. 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen föreslår förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 av 
Bjäre Kraft som de har använt för kontors- och lagerverksamhet innan de 
flyttade till nya lokaler i Förslöv. Kommunen har hyrt lokalerna sedan 2019 i 
samband med den pågående byggnationen av den nya intilliggande skolan. 
Markarealen på fastigheten är 10 930 kvm och byggnadens lokalyta är totalt 2 
040 kvm. 

Underlag till beslutet 

Styrelsens förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Bjäre Kraft upprättar en provtagningsplan för undersökning och åtgärder av 
eventuella för-oreningar efter deras verksamhet. Åtgärdsmålet är att uppfylla 
markanvändning enligt nuvarande planbestämmelser. 

Planbestämmelserna anger småindustriändamål. Kommunen har behov av 
verksamhetslokaler och lager men även bostäder är möjligt som ett fram-tida 
ändamål men fordrar en ändring av detaljplanen. 

Köpeskillingen för fastigheten är 4 000 000 kr. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2022-04-27, 
med tillhörande bilaga. 

1. Förvärva fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 av Bjäre Kraft Ekonomiska 
förening. 

2. Köpeskilling 4 000 000 kr. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingvar Bengtsson (S), Bo Wendt (BP), Birgitte 
(L), Gösta Sandgren (M) och Claes Wallin (SD). 

Johan Olsson Swanstein (M) och Claes Wallin (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-20 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000157 / 2022 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 - Bjäre Kraft fd loka-ler i 
Västra Karup. 

Förslag till beslut 

1. Förvärva fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 av Bjäre Kraft Ekonomiska förening. 

2. Köpeskilling 4 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 av Bjäre Kraft som de 
har använt för kontors- och lagerverksamhet innan de flyttade till nya lokaler i Förslöv. Kom
munen har hyrt lokalerna sedan 2019 i samband med den pågående byggnationen av den nya 
intilliggande skolan. Markarealen på fastigheten är 10 930 kvm och byggnadens lokalyta är to
talt 2 040 kvm. 
Bjäre Kraft upprättar en provtagningsplan för undersökning och åtgärder av eventuella förore
ningar efter deras verksamhet. Åtgärdsmålet är att uppfylla markanvändning enligt nuvarande 
planbe-stämmelser. 
Planbestämmelserna anger småindustriändamål. 
Kommunen har behov av verksamhetslokaler och lager men även bostäder är möjligt som ett 
fram-tida ändamål men fordrar en ändring av detaljplanen. 
Köpeskillingen för fastigheten är 4 000 000 kr. 

Bakgrund 
Förvaltningen föreslår förvärv av Bjäre Krafts fastighet Båstad Västra Karup 1:132. 
Fastigheten är Bjäre Krafts före detta kontor och lager i Västra Karup som de lämnade 2018 i 
samband med att de byggde nya lokaler i Förslöv. 
Kommunen har sedan 2019 hyrt fastigheten under byggtiden av nya Bjäre skola. 
Markarealen på fastigheten är 10 930 kvm och består av en byggnad med kontor, personalut
rymmen och lager. Lokalytan (LOA) är totalt 2 040 kvm. Byggnaden är tillbyggd i flera om
gångar och är ursprungligen byggd 1973. 
Den obebyggda delen av fastigheten utgörs främst av parkeringsytor och hårdgjorda grusade 
upplagsytor. Fastigheten är inhägnad. 
Fastigheten omfattas av detaljplan, f.d byggnadsplan, fastställd 1979-08-21. 
Planbestämmelserna anger småindustriändamål (ej olägenhet för närboende) med en högsta 
byggnadshöjd av 5 meter. Högst 50% av tomtarealen får bebyggas. 

Fastigheten ligger intill den nybyggda skolan och ligger strategiskt för kommunen att kunna 
behålla en god omgivning för skolmiljön. Tillfartsväg till fastigheten är Kraftgatan som är ge
mensam med skolan. Kommunen har behov av verksamhetslokaler för användning delar av 
fastigheten . 

Ett framtida möjligt ändamål med fastigheten är bostäder vilket erfordrar en ny detaljplan. 

Köpeskilling för fastigheten är 4 000 000:-. 



2 (2) 

Bjäre Kraft gör som ansvarig verksamhetsutövare en provtagningsplan för undersökning av 
eventuella föroreningar som deras verksamhet på fastigheten kan ha medfört. Åtgärds målet är 
nuvarande markanvändning enligt gällande detaljplan. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förvaltningen har budget 2022 för 8 månader som avser inhyrning av fastigheten då byggnat
ionen av Bjäre skola beräknades bli klar. 
Nuvarande hyreskostnad är SO 000 kr och driftkostnad 21 000 kr per månad. 
Efter förvärv av fastigheten blir den årliga kapital- och driftkostnaden ca 550 000:-. 

Jan Bernhardsson, Teknik och service 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomi 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF§ 64 Dnr KS 000058/2022- 100 

Svar på motion - Vandringsleder vid Hovs Hallar 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

18 av 27 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har motionerat om vandringslederna vid Hovs Hallar där de 
yrkar att Båstads kommun märker ut de tre vandringslederna i 
Naturreservatet Hovs Hallar. 

Underlag till beslutet 

Styrelsens förslag 

I befintlig budget finns det inte utmärkt medel för detta förslag. Men 
förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
att märka ut de tre vandringslederna i naturreservatet Hovs Hallar inom 
befintliga budgetramar. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus 2022-04-19. 

Motionen anses besvarad. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

cuJ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-19 
Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000058/2022 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Vandringsleder Hovs Hallar 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har motionerat om vandringslederna vid Hovs Hallar där de yrkar att Båstads 
kommun märker ut de tre vandringslederna i Naturreservatet Hovs Hallar. 

1 (1) 

I befintlig budget finns det inte utmärkt medel för detta förslag. Men förvaltningen föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att märka ut de tre vandringslederna i na
turreservatet Hovs Hallar inom befintliga budgetramar. 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2022-01-28 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 65 Dnr KS 000193/2022- 901 

Svar på motion - Inrättade av en 2:e vice ordförande i 
val nämnden 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

19 av 27 

Beskrivning av ärendet Claes Sjögren (BP) har väckt en motion om tillskapande av en andre vice 
ordförande för val-nämnden. Förslaget motiveras med valnämndens särskilda 
uppdrag och att övriga nämnder i den kommunala organisationen har en 
andre vice ordförande. 

Underlag till beslutet 

Styrelsens förslag 

Andre vice ordförande infördes 2021 med syftet att stärka oppositionens roll i 
organisationen samt att möjliggöra för presidierna att fungera som 
kommunalrättsliga organ i framtiden. Uppdraget har definierats genom en 
uppdrags beskrivning som bland annat innebär att andre vice ordförande ska 
föra dialog med övriga oppositionsföreträdare och vara aktiv i det 
förberedande arbetet inför nämndens sammanträde. Andre vice ordförande 
ska även träda in när övriga ordföranden ej är anträffbara. 

Då hela valnämnden är inkluderad i hela processen med genomförande av 
allmänna val är bedömningen att det inte behövs någon särskild insyn för 
oppositionen. Valnämndens presidium bedöms ej heller behöva någon utökad 
beslutanderätt i närtid, och därmed finns inget behov av att formalisera det. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2022-04-19, med tillhörande 
bilaga. 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-19 

Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000193/2022 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Inrättade av en 2:e vice ordförande i valnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås 

Aktuellt 

1 (2) 

Claes Sjögren (BP) har väckt en motion om tillskapande av en andre vice ordförande för val
nämnden. Förslaget motiveras med valnämndens särskilda uppdrag och att övriga nämnder i 
den kommunala organisationen har en andre vice ordförande. 

Andre vice ordförande 
Andre vice ordförande infördes 2021 med syftet att stärka oppositionens roll i organisationen 
samt att möjliggöra för presidierna att fungera som kommunalrättsliga organ i framtiden. Upp
draget har definierats genom en uppdrags beskrivning som bland annat innebär att andre vice 
ordförande ska föra dialog med övriga oppositionsföreträdare och vara aktiv i det förbere
dande arbetet inför nämndens sammanträde. Andre vice ordförande ska även träda in när öv
riga ordföranden ej är anträffbara. 

Valnämndens ansvar och arbetsformer 
Valnämnden består av fem ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har ansvar för att sä
kerställa att det lokala röstningsförfarandet i allmänna val genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och rekommendation från valmyndigheten och länsstyrelsen. Valprocesserna styrs 
till stor del av lagstiftning men kräver ett större arbete lokalt med planering, rekrytering, inköp 
av material, bokning av lokaler med mera. 

Det är brukligt att valnämnden träffas året innan valet för genomgång av beslut som ska fattas 
och förvaltningens valkansli (kommunkansliet) får i uppdrag att ta fram underlag inför beslut. 
Valnämnden genomför månatliga sammanträden under ett halvår för att fatta erforderliga be
slut och delges information som är av betydelse för valens genomförande. Valnämnden har 
även dialog med partierna, deltar på gemensamma utbildningar tillsammans med röstmotta
gare och delges kontinuerlig information från valmyndigheten. 

Under valdagen ska ordförande och vice ordförande vara anträffbara för att fatta beslut om så 
krävs och sedan överlämna valsedlarna till länsstyrelsen inför den slutgiltiga rösträkningen. 
Valnämnden i sin helhet ansvarar även för valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräk
ningen) och för uppföljning av genomförandet. 

Bedömning 
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges motivering till införande av andre vice ordförande är 
förvaltningens bedömning att det i nuläget ej är motiverat med införande av en andre vice ord
förande i valnämnden. Kommunfullmäktiges motivering till införandet var att stärka opposit
ionens arbete och möjliggöra för presidierna att fungera som ett kommunalrättsligt organ. 



2 (2) 

Då hela valnämnden är inkluderad i hela processen med genomförande av allmänna val är be
dömningen att det inte behövs någon särskild insyn för oppositionen. Valnämndens presidium 
bedöms ej heller behöva någon utökad beslutanderätt i närtid, och därmed finns inget behov 
av att formalisera det. 

Det är av stor vikt är att det finns beslutsfattare på plats när så behövs (särskilt under valda
gen). Om behov finns att utöka den kretsen utöver ordförande och vice ordförande kan val
nämnden redan idag, enligt kommunallagen, förordna ytterligare ledamöter att träda in. 

Kommunledningen 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionären 
Valnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Claes Sjögren (BP) 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-19 

Dnr KS 000306/2022- 903 

Sida 

20 av 27 

Beslut 

Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden - Vakant plats (M) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Erik Agnorelli väljs till ny ersättare i socialnämnden för perioden 2022-05-19 
- 2022-12-31. 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige ska förrätta fyllnadsval då socialnämnden har en vakant 
ersättarplats (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag [Namn] väljs till ny ersättare i socialnämnden för perioden 2022-05-19 -
2022-12-31. 

Yttranden Kerstin Gustafsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att Erik Agnorelli väljs till ny ersättare i 
socialnämnden för perioden 2022-05-19 - 2022-12-31. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/(,1., 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF§ 67 DnrKS000337/2022-900 

Väckt medborgarförslag - Subventionera 
lönebidragsanställningar 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

21 av 27 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, 2022-04-14, ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag, 2022-04-14 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF§ 68 Dnr KS 000308/2022- 800 

Väckt motion - Ge oss naturen tillbaka 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

22 av 27 

Beskrivning av ärendet 2022-04-21 inkom Bjärepartiet med en motion som fullmäktige ska redovisa. 

Underlag till beslutet Motion, 2022-04-21 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Motion "Ge oss naturen tillbaka" 

:,:--:· T ';, i'.OMMUN 
, .. ·., · ;.: quw,tyrelsen 

2022 -04- 21 · · ioo 
Onr. k 5! .. 3. 0. 8 / .?..l :-:. • · 
····································• 

I danska Hjörring kommun har man i ett projekt gått in för att återskapa så mycket natur som 
möjligt i kommunens marker men även i invånarnas trädgårdar. Man har engagerat invånarna för 
att höja deras kunskap om hm naturen kan hjälpas genom att omvandla enformiga gräsmattor till 
blomsterängar. Detta har man gjort genom att uppmuntra till plantering och sådd av växter och 
blommor som lockar bin, fjärilar och insekter samt så har de delat ut frön till invånare som velat 
delta i projektet. Man har involverat skolbarn och trädgårdsintresserade för att samla in vilda 
fröer och sedan sprida dem på kommunala ytor för att omvandla kommunens grön ytor till platser 
för insekter och naturliga växters utveckling. 

Med dagens klimatkris som en högst påtaglig realitet vill Bjärepartiet med denna motion 
involvera även Bjäre i ett liknande projekt som genomförts i kommunen i Hjörring och som även 
nu sprider sig i andra kommuner i Sverige och med Bjäres lantbruks- och naturvärden så ter det 
sig som den mest naturliga sak att vår kommun skulle kunna ställa om sina grönytor till 
blomsterängar och ge förutsättningarna för ett bättre och naturligare habitat för våra växter och 
insekter. 

Vi vill därför att kommunen: 

- Staitar upp ett projekt i likhet med det i Hjörring. Gärna i samarbete med angränsande 
kommuner, skolor och trädgårdsutbildningar. 

För Bjärepartiet 

Helena Stridh 

Marie-Louise Nilsson 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-19 

Dnr KS 000307 /2022- 900 

Sida 

23 av 27 

Väckt motion - lnformationsbroschyr om skyddsåtgärder vid 
kris och krig 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 2022-04-21 inkom Bjärepartiet med en motion som fullmäktige ska redovisa. 

Underlag till beslutet Motion, 2022-04-21 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅST1\0S f<OMMUN 
l<orrn 1unstyrelsen 

2022 -04- 2 1 
Dnr. k$. .. 3.Q] / 2. l ,:-; '/OO 
········· · ··••

1
• •········ • •1111111111 

Motion informationsbroschyr skyddsåtgärder vid kris och krig. 2022-03-14 

Bjärepartiet föreslår att det tas fram en enklare broschyr till hushållen inom kommunen som innehåller 

den information som idag (förhoppningsvis) finns på kommunens hemsida gällande åtgärder i fall av kris 

eller krig. 

Det är inte osannolikt att vissa kommunikationsvägar kommer att slås ut i det fall även vi nås av kris av 

allvarligare slag eller kanske till och med krig. 

Något av det första som slås ut är i regel de elektroniska kommunikationsvägarna så som internet. 

Bjärepartiet föreslår att kommunen tar fram en lokal broschyr liknande den som MSB delade ut för 

några år sedan: "Ifall kriget kommer" fast med lokal förankring innehållande t.ex. 

Karta med platser att hämta vatten 

Förteckning över skyddsrum 

Kontaktuppgifter till t.ex. lokala kontaktcentraler, hjälporganisationer mm 

Evakueringsmöjligheter 

Barnomsorg för krigsplacerade föräldrar 

Plats/kontakt för lokal sjukvårdspersonal och veterinärer 

m.m 

Innehållet kan utformas för att passa just vår kommun och i ett format som kan plastas in och förvaras 

tillsammans med övriga förnödenheter i hemmet. 

Helena Stridh 

Erik Helbl 

Bjärepartiet 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 

KF § 70 Dnr KS 000340/2022- 900 

Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande -
Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Sida 

24 av 27 

Interpellationen får väckas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
vid ett framtida fullmäktigesammanträde. 

Beskrivning av ärendet En interpellation från Emma Jönsson (C) har inkommit, som ska väckas av 
kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Interpellation, 2022-05-05 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag Interpellationen får väckas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
vid ett framtida fullmäktigesammanträde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Centerpartiet Båstad 2022-04-29 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2022 -05- 0 4 
onr...l<.S. .. :3.90}2.2:- qo D 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande avseende kommunens arbete med 
hållbarhetsfrågor 

Båstad kommun har ingen specifik avdelning/person 
som har hand om hållbarhetsfrågor i kommunen i 
dagsläget. Det arbetet ligger fördelat över de olika 
verksamheterna. Centerpartiet vill med anledning av 
detta ställa nedanstående frågor: 

1) Hur jobbar de olika verksamheterna med att 
uppmuntra invånarna och företagen med en aktiv 
energi och klimatrådgivning? 

2) Hur hjälper Båstad kommun våra invånare och 
företag att förstå nyttan med biologisk mångfald? 

3) Hur jobbar Båstad kommun med att minska det 
snabba vattnet? 

4) Hur jobbar vi med att få invånarna och företagen 
att förstå vikten av att minska på hårdgjorda ytor 
för framtida skyfall? 

5) Varför har vi ingen koldioxid budget? 

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga 
hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen 
måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. 
Med hjälp av en koldioxidbudgetar kan vi få reda på 
var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed 
vilken möjlighet kommunen har att nå. 

" Centerpartiet 



6) Hur jobbar Båstad kommun med att snabba på att 
klimatutsläppen minskar i kommunen? 

7) Hur avser Båstad kommun att nå Parisavtalets 
mål? 

För Centerpartiet i Båstad 

Emma Jönsson 

2 (2) 

tW ~ 



IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 25 av 27 

KF § 71 Dnr KS 000367 /2022- 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande -Årets miljöbokslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Beskrivning av ärendet En fråga har inkommit från Miljöpartiet gällande årets miljöbokslut, som ska 
besvaras av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga, 2022-05-13 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag Frågan får ställas och svar ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Yttranden Jenny Sjöholm (MP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -05- 13 
Dnr. ks.36. :1./.'l 1-:~.lQO 

En fråga till KSO, Johan Olsson Swanstein. 

l<ommunfullmäktige 19/5 2022 

miljöpartiet ~ 
aegröno~ 

Varför har inget miljöbokslut upprättats i år, så vi kan följa upp kommunens miljöarbete och då även 
nyckeltalen i resepolicyn? 

Jenny Sjöholm, gruppledare MP 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 26 av 27 

KF § 72 Dnr KS 000366/2022- 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Revidering av miljö
och energiprogrammet 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Beskrivning av ärendet En fråga har inkommit från Miljöpartiet gällande Revidering av miljö- och 
energiprogrammet, som ska besvaras av kommunstyrelsens ordförande Johan 
Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga, 2022-05-13 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag Frågan får ställas och svar ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Yttranden Jenny Sjöholm (MP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

0vJ 



BÅST,\DS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2022 -05- 1 3 
V 61_/ 100 Dnr,l.':-,~ .. 3 ,Q. ... 2.:L-: .. .. 

.......... , .. , .. , .. ................. . 

En fråga till KSO, Johan Olsson Swanstein. 

miljöpartiet ~ 
aegröno~ 

På KF 22 september 2021 så besvarade du vår interpellation med att det under hösten skulle startas 
upp ett arbete med att revidera Miljö och energiprogrammet och att det skulle göras med samtliga 
kommunfullmäktiges partier, vad är status på detta arbete? 

Jenny Sjöholm 

Gruppledare MP 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2022-05-19 27 av 27 

KF § 73 Dnr KS 000368/2022- 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Dokumentation kring 
kommunens uppföljning av upphandlingspolicy m.m. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Beskrivning av ärendet En fråga har inkommit från Miljöpartiet gällande dokumentation kring 
kommunens uppföljning av upphandlingspolicyn m.m., som ska besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga, 2022-05-13 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2022-05-12 

Förvaltningens förslag Frågan får ställas och svar ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Yttranden Lina Andreasson (MP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns\vrel sen 

2022 -05- 1 3 
onr.kS..3.~.8/z:z.::. /.0.0 
..................................... 

Fråga till kommunstyrelsen, 0 rcl~ V\ c\ Q__ 

Kommunfullmäktige 19/5 2022 

miljöpartiet ~ 
clegröno ~ 

Var återfinns dokumentation l{ring kommunens uppföljning av upphandlingspolicyn och 
kriterier kring: miljömässigt ansvarsfull upphandling och upphandling som bidrar till ett socialt 
hållbart samhälle. 

Lina Andreasson 
MP 


