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Plats och tid:

Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 20 december 2017 kl 17:30-20:30

Beslutande:

Se bifogad närvarolista.

Övriga
närvarande:

Olof Nilsson, sekreterare.
Catharina Elofsson, kanslichef.
Kristina Geiger, kommunchef.
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef.
Sten Wahlgren, kommunrevisionens ordförande.

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Göran Klang (S) och Ann-Margret Kjellberg (S), ersättare Thomas Andersson (L).
sliet 2017-12-27, kl. 13:00
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2017-12-28 till och med 2017-01-18

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad
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Närvaro- och omröstningslista
Sammanträdesdatum: 2017-12-20
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Ledamot
(BP) Bo Wendt
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(M) Kerstin Gustafsson
(BP) Eddie Grankvist
(S) Ingela Stefansson
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Omröstningar
När-

vara

Ledamot

Tie ersättare

(M) Claes Sundin

(S) Ingrid Zäther
(BP) Marianne E. Mjöberg

f§93 JeRataH ,~Hae1·ss0H
fM3 JekaH e. 8'11•vaHsteiH

Göran Brauer (M)

(C) Ib Nilsson
(BP) Karin Schmidt
(BP) Roland Nelson
(M) Ann Elofson

EMP3 Måi:teH ~teFHei:

Allan Sunnergren (MP)

(SD) Ingegerd Nilsson
(L) Sven-Olof Bengtsson
(C) Ebba Krumlinde

Rune Andersson (C) t.o.m . § 5

EM3 ~HsaHHa WeiskaHeH

Susanne Jung (M)

(S) Ann-Margret Kjellberg
(BP) Håkan Mörnstad
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Innehållsförteckning
Kommunfullmäktige 2017-12-20
KF § 211

Dnr KS 000014/2017 - 900

Val av justeringspersoner
KF § 212
Dnr KS 000015/2017 - 900
Godkännande av dagordningen
KF § 213
Delgivningar

Dnr KS 000017 /2017 - 900

KF § 214

Dnr KS 000016/2017 - 900

Informationsärende
KF § 215
Beslutslogg

Dnr KS 000018/2017 - 900

KF § 216
Dnr KS 000032/2016 - 300
Inriktningsdokument för Grevies utveckling
KF § 217
Dnr KS 000553/2017 - 905
Hantering av överskott från flyktingverksamhet
KF § 218
Dnr KS 001111/2017 - 500
Avfallstaxa 2018
KF § 219
Dnr KS 001083/2017 - 603
Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun
KF § 220
Dnr KS 001102/2017 - 500
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
KF § 221
Dnr KS 001231/2017 - 906
Omfördelning i investerings budget VA för 2018
KF § 222
Dnr KS 000641/2016 - 900
Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag på förbunds ordning med bilagor samt
medlems direktiv
KF § 223

Dnr KS 000798/2017 - 905

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB
KF § 224
Dnr KS 001572/2013 - 500
Avtal om delägarinträde i Sydvatten
KF § 225
Dnr KS 000882/2017 - 900
Policy för arbetskläder
KF § 226

Dnr KS 001060/2017 - 900

Förslag till principer om ägarstyrning
Justerandes signaturer
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1k 1--
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Dnr KS 000345/2017 - 900

Regler för styrdokument
KF § 228

Dnr KS 000267 /2017 - 903

Förslag till partistöd 2019-2022
KF § 229

Dnr KS 001356/2017 - 903

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse
KF § 230

Dnr KS 001378/2017 - 903

Fyllnadsval för ersättare i Båstadhems styrelse efter avgående Irene Ebbesson (S)
KF § 231

Dnr KS 001371/2016 - 903

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
KF § 232

Dnr KS 000501/2017 - 900

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun
KF § 233

Dnr KS 001232/2016 - 900

Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet
KF § 234

Dnr KS 001354/2017 - 350

Väckt motion - Temalekplatser
KF § 235

Dnr KS 001355/2017 - 350

Väckt motion - Ta fram en fordonspolicy
KF § 236

Dnr KS 001353/2017 - 100

Väckt motion - Småföretagarhotell
KF § 237

Dnr KS 001307 /2017 - 350

Väckt motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden
av laddinfrastruktur för elbilar.
KF § 238

Dnr KS 001323/2017 - 400

Väckt motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun
KF § 239

Dnr KS 001326/2017 - 380

Väckt medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen.

Justerandes signaturer

(/{

Utdrags bestyrkande
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KF § 211

Dnr KS 000014/2017 - 900

Val av justeringspersoner
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 so m
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Utse Göran Klang (S) och Ann-Margret Kjell berg (S) som justeringspersoner.
2. Utse Thomas Andersson (L) som ersättare.
3. Justeringen äger rum 2017-12-27 klockan 13.00 på kommunkansliet

Utdrags bestyrkande

Ju sterandes signaturer
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KF § 212

Dnr KS 000015 /2017 - 900

Godkännande av dagordningen
Beskrivning av ärendet

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

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Dagordningen godkänns.

Utdragsbestvrkand e

Justera ndes signaturer
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KF § 213

Dnr KS 000017 /2017 - 900

Delgivningar
Beskrivning av ärendet

Följande handlingar förelåg som delgivningar till kommunfullmäktige:
- Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet.
- Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten.
- Granskning av delårsrapport 2017 (Medelpunkten).
- Kvalitetsuppföljning i vård- och omsorgs boende.
- Kvartalsrapport IVO - ej verkställda beslut.
- Kommunrevisionens protokoll 2017-11-13.
- Nyh etsbrev från integrationsenheten.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.

Justerandes sie:naturer
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KF § 214

Dnr KS 000016/2017 - 900

lnformationsärende
Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktige 2017-12-20 förelåg skriftlig information från:

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP)
- Utbildningsnämndens ordförande Helena Stridh (BP)
Muntlig information lämnades av:
- Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP)
- Vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP)
- Kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren
- Demokratiberedningens ordförande Håkan Mörnstad (BP)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Utdrags bestyrkande

Ju stera ndes signaturer
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KF § 215

Dnr KS 000018/2017 - 900

Beslutslogg
Beskrivning av ärendet

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de
fattade fullmäktige beslut som ska verkställas, har bordlagts eller
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige.

Underlag till beslutet

Beslutslogg daterad 2017-12-13.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Bilagd redovisning daterad den 13 december 2017 godkänns.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande
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KF § 216

Dnr KS 000032/2016 - 300

lnriktningsdokument för Grevies utveckling
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien
och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i
framtiden.
Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner
och utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är
en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av
flera vägledande dokument och samspelar med dessa.
Samråd har hållits under perioden 2017-05-15- 2017-08-13 och inkomna
synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Föredragande

Planarkitekt Camilla Nermark.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Stefan Olsson (C), Thomas Andersson
(L), Hans Grönkvist (BP), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M).

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 285.
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-10-20 med
bilagor 1-5,

Yrkanden

Bo Wendt (BP), Stefan Olsson (C), Thomas Andersson (L), Ingela Stefansson (S)
och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar som
föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KF § 217

Onr KS 000553/2017 - 905

Hantering av överskott från flyktingverksam het
Beskrivning av ärendet

Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras
via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika
anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats
vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade
överskotten till ca 12.7 mkr. Redovisningsmässigt borde dessa överskott
sannolikt ha ingått i årsresultaten de år de uppkom. Revisionen har i samband
med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur
dessa medel får användas. Förslaget till kommunfullmäktige är att överskottet
sätts av för att kommunen bland annat ska kunna hantera framtida eventuella
kostnader till följd av den tidigare och rådande flyktingsituationen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hantera och bevilja eventuella
ianspråktaganden av medlen.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde
(C), Ann Elofsson (M), Inge Sanden (SO), Claes Sundin (M), Hans Grönkvist (BP),
Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Matte (M), Katarina Toremalm (MP),
Thomas Andersson (L), Eddie Grankvist (BP) och Marianne Eriksson Mjöberg
(BP).

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 272.
Tjänsteskrivelse av kommunchef Kristina Geiger, daterade 2017-11-10,
Förslag på användning av överskott från flyktingverksamhet,
Version 2 med barnperspektivanalys,
Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein daterad 2017-11-06,
med tillhörande bilagor A och B,
Tjänsteskrivelse av integrationschef Filippa Swanstein daterad 2017-10-12
med bilaga: Förslag på hur överskottet kan användas.

Yrkanden

Bo Wendt (BP) med bifall av Hans Grönkvist (BP), Inge Sanden (SO), Marianne
Eriksson Mjöberg (BP) och Eddie Grankvist (BP): Överskottet ska överföras i
sin helhet till resultatet 2017.
Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C), Ann Elofsson (M), Kerstin
Gustafsson (M), Christer de la Matte (M), Katarina Toremalm (M), Thomas
Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Wendt (BP): Återremiss till kommunstyrelsen för att komplettera förslaget
med hur uppföljning och utvärdering ska ske av bidraget utifrån kostnaderna
och vilka effekter dessa kommer att medföra.

Fortsätter på nästa sida.
usterandes si naturer
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KF § 217

Dnr KS 000553/2017 - 905

Forts. Hantering av överskott från flyktingverksam het

Ordningsfråga

Efter framställt återremissyrkande av Bo Wendt (BP) föreslår ordförande
streck i debatten. Kommunfullmäktige bifaller ordförandes förslag. Följande
anmäls till talarlistan innan debatten avslutas: Inge Sanden (SD), Marianne
Eriksson Mjöberg (BP), Hans Grönkvist (BP) och Kerstin Gustafsson (M).

Propositionsordningar

Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet ska
återremitteras. Omröstning begärs.

Omröstningsordning

Följande omröstningsordning godkänns :
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar JA.
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 18 Ja- och 21 Nejröster, vilket närmare framgår av
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har Bo Wendts
(BP) yrkande om återremiss bifallits enligt regel om minoritetsåterremiss.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering:
Förslaget ska kompletteras med hur uppföljning och utvärdering ska ske av
bidraget utifrån kostnaderna och vilka effekter dessa kommer att medföra.

Utdrags bestyrkande

]usterandes signaturer
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KF § 218

Dnr KS 001111/2017 - 500

Avfallstaxa 2018
Beskrivning av ärendet

Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2018. I
tillhörande beslutsunderlag finns ett PM från NSR som tar upp förändringarna
jämfört med nu gällande taxa. Önskemålet är att den nya taxan börjar gälla
2018-04-01.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Tony Ivarsson (M) och Katarina
Toremalm (MP).

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse av projektingenjör Anderas Jansson, daterad 2017-10-18, med
bilagor.
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-05, § 274.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR.
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01.

Utdragsbestvrkande

Justerandes signaturer

r/c
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KF § 219

Dnr KS 001083/2017 - 603

Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun
Beskrivning av ärendet

Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för
tillsyn av beviljade stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Helena Stridh (BP) och Hans
Grönkvist (BP).

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 2 73.
Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017, med tillhörande bilagor 1-5.

Yrkanden

Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag:
1. Besluta att anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt
tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl
enligt bifogat förslag.
2. Avgifterna ska gälla från och med 2018-01-01
3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2019 med OPI
Hans Grönkvist (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingela
Stefanssons (S) förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att
kommunstyrelsens förs lag har bifallits. Omröstning begärs.

Omröstningsordning

Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons (S) förslag röstar NEJ.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 25 Ja- och 5 Nejröster, samt 9 som avstod, vilket
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista.
Således har kommunstyrelsens förslag bifallits.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Höjning av taxa avslås och förblir oförändrad.

Justera ndes signaturer
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Utdrags bestyrka nde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige
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KF § 220

Dnr KS 001102/2017 - 500

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
Beskrivning av ärendet

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt Jagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LA V) skall det finnas verksamhetsområden för vatten,
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om
verksamhetsområde samtidigt som investerings beslut fattas. Mindre
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 293.
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-10-18.
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive kartbilagor (6st) .

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

1~11~1 BÅSTADS

~ KO MMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-20
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KF § 221

Dnr KS 001231 / 2017 - 906

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018
Beskrivning av ärendet

NSVA har kommit in med en önskan att revidera investerings budget VA för
2018. Önskade revideringar redovisas i tillhörande beslutsunderlag. Den 7
december har NSVA årets sista styrelsemöte där NSVA:s förslag på VA-budget
för 2018 förväntas godkännas. I samband med budgetarbetet har NSVA åter
sett över de investeringar som tidigare beslutats om i affärsplanen. NSVA
önskar nu beslut från kommunen på de föreslagna förändringarna . I
beslutsunderlaget finns kommentarer/underlag till samtliga föreslagna
förändringar och en jämförelse mellan Kommunfullmäktiges antagna budget
och NSVA:s aktuella förslag.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 292 .
Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-11-29
med bilagor från NSVA.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Revidering av investerings budget VA för 2018 och plan 2019-2020 godkänns
enligt förslag från NSVA, förutom att projekt BAM Nitrat - V18, V26 utgår.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN
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Kommunfullmäktige
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KF § 222

DnrKS000641/2016-900

Kommunalförbundet Medelpunkten - Förslag på
förbundsordning med bi lagor samt med lemsdirektiv
Beskrivning av ärendet

I samband med att förbunds ordningen för Medelpunkten skickades ut
förrevidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför
ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och
förtydligats på en del punkter. Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid
möten hållna av Medelpunkten tillsammans med företrädare för
medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således
för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande
reglemente.

Underlag till bes lutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12 -06, § 2 77.
Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2017-11-27, § 125.
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Olsson, daterad 2017-11-15
Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv,

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för
direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.

Ju sterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträd esdatu m
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KF § 223

Dnr KS 000798/2017 - 905

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR A B
Beskrivning av ärendet

Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller
konsortialavtal från år 1984. Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av åldern på det gällande
avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt förslag
till aktieägaravtal.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 275.
Tjänsteskrivelse av ekonomi Elisabeth Edner, daterad 2017-10-13,
Förslag till nytt aktieägaravtal med bilagor,

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes
Renhållnings AB.

Utdra~sbestvrkande

Justerandes signaturer
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Kommunfullmäktige
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KF § 224

Dnr KS 001572/2013 - 500

Avtal om delägarinträde i Sydvatten
Beskrivning av ärendet

2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan
skulle gälla som planerings- och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i
Båstads kommun.
Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske
för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till
kommunens södra del.
Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för
delägarinträde med förutsättningar kring kommunens teckningslikvid vid
nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för investering av
överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba Krumlinde
(C), Thomas Andersson (L) och Kerstin Gustafsson (M) .

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 291.
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 201711-08.
Avtal om delägarinträde.

Yrkanden

Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Notering

Liberalerna och Miljöpartiet deltar ej i beslutet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB.
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna
avtalet.

Utdragsbestyrkande

Justera ndes signaturer
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~ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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KF § 225

Dnr KS 000882/2017 - 900

Policy för arbetskläder
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver
det antas riktlinjer för att likställa resurser för arbetskläder.

Yttrande

Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S).

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 280.
Tjänsteskrivelse från HR-specialist Cecilia Rooth Franzen, daterad 2017-11-13
Policy för arbetskläder.

Yrkanden

Ingela Stefansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Anta policy för arbetskläder.

Utdrags bestyrkande

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 001060/2017 - 900

KF § 226

Förslag till principer om ägarstyrning
Beskrivning av ärendet

Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala
verksamheten. Inget hinder finns för att sträva mot likartad styrning, även om
de juridiska förutsättningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen
förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av Aktiebolagslagen
(AB). Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är
skyldig att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav.
För att åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga
regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det
är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen,
genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att
utvärdera om bolaget följer dessa begränsningar.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 286.
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-11-10 med
tillhörande bilagor 1-10.

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendetbordläggs till 2018-01-24.

Justerandes signaturer

{1A

Utdrags bestyrkande
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KF § 227

Dnr KS 000345/2017 - 900

Regler för styrdokument
Beskrivning av ärendet

Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod.
Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört
målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat
till dessa förändringar.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen daterad 2017-12-06, § 287.
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03.
Regler för styrdokument.

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Utdragsbestvrkande

Justerandes signaturer
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Kommunfullmäktige
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KF § 228

Dnr KS 000267 /2017 - 903

Förslag till partistöd 2019-2022
Beskrivning av ärendet

Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet,
fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om
partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads
kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför
kommande mandatperiod. Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige
2014-05-21 (§ 71).

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 289.
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-08-29.
Demokratiberedningens förslag.
Tjänsteskrivelse från demokratiberedningen daterad 2017-09-2 5.

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Utdrags bestyrkande

Justerand es signaturer
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Kommunfullmäktige
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KF § 229

Dnr KS 001356/2017 - 903

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstad hems styrelse
Beskrivning av ärendet

Irene Ebbesson (S) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt
politiska uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse. Fyllnadsval ska
förrättas av ny ersättare.

Underlag till beslutet

Avsägelse från Irene Ebbesson (S).

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Justerandes signaturer

Utdrags bestvrkand e

oL

~~~

l~ill BÅSTADS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum
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KF § 230

Dnr KS 001378/2017 - 903

Fyllnadsval för ersättare i Båstad hems styrelse efter avgående
Irene Ebbesson (S)
Beskrivning av ärendet

Fyllnadsval ska förrättas av ersättare i Båstadhem efter avgående Irene
Ebbesson (S).

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Utdrags bestyrkande

Justerandes signaturer
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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KF § 231

Dnr KS 001371/2016 - 903

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige
Beskrivning av ärendet

Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett
presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-08-29, med bilagor.
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-06-14,
Motion - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

~

4k ~

ll li BÅSTADS

~ KO MM UN
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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KF § 232

Dnr KS 000501/2017 - 900

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett
ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga
resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en
röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka
nutids- och framtidsfrågor i kommunen.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 298.
Svar på motion från kanslichef Catharina Elofsson.
Motion från Liberalerna.

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Kommunfullmäktige
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KF § 233

Dnr KS 001232/2016 - 900

Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal
upphandling och verksamhet
Beskrivning av ärendet

Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster
och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten.
Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre
än 5 mm, som uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser
även en primär produkt (plastkulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm)
och som ibland används i olika kemiska produkter och hudvårdsprodukter som
tex mjukgörare.

Underlag till beslutet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06, § 299.
Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad 2017-11-14.
Motion från Centerpartiet.

Yrkanden

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Ärendet bordläggs till 2018-01-24.

Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på framlagt bordläggningsyrkande. Efter
framställd proposition finner ordförande att ärendet bordlagts.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet bordläggs till 2018-01-2 4.

] usterandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2017-12-20

28 av 33

KF § 234

Dnr KS 001354/2017 - 350

Väckt motion -Temalekplatser
Beskrivning av ärendet

Väckt motion, inkommen 2017-12-06, temalekplatser från Ingela Stefansson
(S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.

Underlag till beslutet

Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl .

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Justera ndes signaturer

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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KF § 235

Dnr KS 001355/2017 - 350

Väckt motion - Ta fram en fordonspolicy
Beskrivning av ärendet

Väckt motion, inkommen 2017-12-06, angående att ta fram en fordonspolicy
från Ingela Stefansson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.

Underlag till beslutet

Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Utdragsbestvrkande

Justerandes signaturer
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KF § 236

Dnr KS 001353/2017 -100

Väckt motion - Småföretagarhotell
Beskrivning av ärendet

Väckt motion, inkommen 2017-12-06, angående småföretagarhotell från Ingela
Stefansson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.

Underlag till beslutet

Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande
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KF § 237

Dnr KS 001307 /2017 - 350

Väckt motion - Kommunens roll för att driva övergången till
elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för
elbilar.
Beskrivning av ärendet

Väckt motion, inkommen 2017-11-16, angående kommunens roll för att driva
övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för
elbilar från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för
beredning.

Underlag till beslutet

Motion från Thomas Andersson (L) m.fl.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande
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KF § 238

Dnr KS 001323/2017 - 400

Väckt motion - Hållbar handel spolicy för Båstads kommun
Beskrivning av ärendet

Väckt motion, inkommen 2017-11-30, angående en hållbar handelspolicy för
Båstads kommun från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och
Socialdemokraterna ska redovisas och skickas för beredning.

Underlag till beslutet

Motion från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Utdragsbestvrkand e

Justerandes signaturer
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KF § 239

Dnr KS 001326/2017 - 380

Väckt medborgarförslag - Övergångslösning för den gam la
banvallen.
Beskrivning av ärendet

Medborgarförslag, inkommen 2017-12-01, angående övergångslösning för den
gamla banvallen ska redovisas och skickas för beredning.
Kommunfullmäktiges presidium föres lår att kommunfullmäktige beslutar att
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen.

Underlag till beslutet

Väckt medborgarförslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
3. Beslutet delges kommunfullmäktige.
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