
BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Sida 

1av24 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 14 december 2016 kl 18:30-20:30 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nils son, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
Elin Ax, kommunjurist 
Henrik Andersson, bild_ningschef 
Kristina Bell, översiktsplanerare 

Ingela Stefansson (S) och Stefan Olsson (C), ersättare Helena Stridh (BP). 

Håkan Mörnstad 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2016-12-16 till och med 2017-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 



fliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

244 244 244 

Ledamot Til! ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D [X] D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ [X] D D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ D [X] D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ [X] D D D D 
E~J;)~ Ann (;hFistin lngeman Tomas Bogren (SD) ./ D [X] D Cl D 
(C) Stefan Olsson ./ [X] D D D D 
(BP) Helena Stridh · . ./ D 00 D D D 
(M) Christer de la Motte ./ fXl D D D n 
(L) Thomas Andersson ./ [X] D D D D 
EQP~ James Jehnsen Horst Dieter Schmidt (BP} ./ D [X] D D LJ 
(S) Adem Qerimaj ./ fXl D D n n 
(SO) Carolin Gräbner Ingemar Nilsson (SD) ./ !=i IBl n n n 
(C) Uno Johansson ./ fXl n n n n 
(--)Jonas Persson Follin ./ D [X] D D D 
(BP) Kjell Andersson ./ D [X] n n D 
(BP) Hans Grönqvist ./ D [X] D D D 
(MP) Katarina Toremalm ./ [X] D D D D 
EM3 '.feHy h•S:t=sseH Göran Brauer (M) ./ [X] D D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ [l rxl n n n 
(S) Göran Klang ./ [X] Cl n n n 
(SO) Inge Sanden ./ D fXJ D D D 
(C) Sonia Larsson ./ fXJ n n D D 
(L) Mats Lundberg ./ IZJ D n Cl Cl 
(BP) Inge Henriksson ./ n IXl n n n 
OELSUMMA: 24 12 12 0 0 0 

1 (2) 

§ § § § 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
D D D D 
D D D L.J 
D D D D 
D D n D 
D D D D 
D Cl D D 
~ 
D D D D 
D LJ n [l 
D I_ J D D 
n n n n 
n n n n 
D D D D 
n D D D 
D Il LJ D 
D n n D 
D [] D D 
n [J n IJ 
n n n D 
D Ll n [] 

D n n n 
'-1 n n n 
n n n n 
0 0 0 0 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

244 244 244 
Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Daniel Olofsson ./ IX] D D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ [l [X] D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ [X] D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ n fX1 D n n n D n n 
(SD) Jonatan Andersson ./ n [X] D D D D D D D 
fM} 61S:es Sttttaitt LJ D D D D D D D n 
(C) lb Nilsson ./ 15-<l D D Cl 0 D D CJ IJ 
(BP) Karin Schmidt ./ n fXl n n n n n n n 
(BP) Roland N elson ./ Cl [X] D n D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ IRJ n D [l n n D D n 
EM:P) Måi:teR ~tei:Ref AHan Sunnergren_ (!V!P) ./ IXl n D n n D D D IJ 
(SD) Ingegerd Nilsson ./ n 00 n n n D D n 0 
f63 S•1ett Gle~ Bettgt:ssett Catarina Fryland (L) ./ ~ D D n n D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ [X] D D D D D IC D IJ 
(M) Susanna Heiskanen ./ [X] CJ D Q n D D n D 
ES} Aaa Ma1=gi=et Kjellbei=g Jessica Andersson (S) ./ rxJ n n n n D n n n 
(BP) Håkan Mörnstad ./ D rxJ n n n D D n I l 
TOTALSUMMA: 40 21 19 0 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

KF § 236 Dnr KS 000047 /2016 - 900 
Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige 

KF § 237 Dnr KS 000050/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige 

KF § 238 Dnr KS 000051/2016 - 900 
Informationsärenden till kommunfullmäktige 

KF § 239 Dnr KS 000049/2016 - 900 
Beslutslogg för kommunfullmäktige 

KF § 240 Dnr KS 001307 /2016 - 500 
VA-taxa Båstads kommun 2017 

KF § 241 Dnr KS 001334/2016 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KF § 242 Dnr KS 001336/2016 - 600 
Förändrat regelverk kring inackorderings bi drag 

KF § 243 Dnr KS 001141/2016 - 700 
Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

KF § 244 Dnr KS 001409/2016 - 906 
Personallunch inom skolan 

KF § 245 Dnr KS 001124/2015 - 100 
Svar på medborgarförslag - Formellt och officiellt inrätta begreppet Lex Dahlman 

KF § 246 Dnr KS 000197 /2016 - 100 

Sida 

2 av24 

Svar på medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för rekrytering av gode män 
och förvaltare 

KF § 247 Dnr KS 000644/2015 - 700 
Svar på motion - Arbetskläder inom vård och omsorg 

KF § 248 Dnr KS 001423/2016 - 900 
Utvärdering och revidering av kommunfullmäktiges program 

KF§249 DnrKS001424/2016-903 
Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet 

KF § 250 Dnr KS 001429/2016 - 903 
Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ffl !f /--



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

KF § 251 Dnr KS 001425/2016 - 903 
Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet 

KF § 252 Dnr KS 001426/2016 - 903 

Sida 

3 av24 

Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av program för folkhälsa, trygghet och 
säkerhet 

KF § 253 Dnr KS 001348/2016 - 900 
Interpellation från Christer de la Matte (M) - Kommunfullmäktiges program 

KF § 254 Dnr KS 001300/2016 - 380 
Interpellation från Christer de la Matte (M) - Kommunens lekplatser 

KF § 255 Dnr KS 001297 /2016 - 700 
Interpellation från Tony Ivarsson (M) - Dubbelbeläggning på vårdboenden. 

KF § 256 Dnr KS 001371/2016 - 903 
Väckt motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 4av24 

KF § 236 DnrKS000047/2016-900 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Justering av kommunfullmäktiges protokoll sker fredagen den 2016-12-16. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1 .. Uts.e Ingela Stefansson (S) och Stefan Olsson (C) som justeringspersoner. 

2. Utse som Helena Stridh (BP) ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2016-12-16 klockan 14.00 på kommunkansliet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

7fj\ lf; ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 000050/2016 - 900 

Sida 

5 av24 

Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige 

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. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

8+, Il; ;/<v 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 238 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 000051/2016 - 900 

lnformationsärenden till kommunfullmäktige 

Sida 

6 av24 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2016-12-15 föredrogs följande informationsärenden: 
- Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
- Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
- Helena Stridh (BP) informerar om utbildningsnämnden. 
- Göran Klang (BP) informerar om myndighetsnämnden. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 
- Kristina Bell, översiktsplanerare, informerar om inriktningsdokument för 
Förslöv. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

OJ\ IJ, 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 239 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 000049/2016 - 900 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

Sida 

7 av24 

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 fullmäktigebeslut 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 2016-12-07 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

- - -
Bilagd redovisning daterad den 7 december 2016 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/f~ 



BÅS ADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 240 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

DnrKS001307/2016-500 

VA-taxa Båstads kommun 2017 

Sida 

Sav 24 

Beskrivning av ärendet NSVA har tagit fram underlag för Va-taxa 2017. Förändringarna som föreslås är 
de samma för alla NSVA-kommuner. Ändringarna i taxetext och taxebilagor är 
till för att bättre spegla dagens förutsättningar än befintliga taxetexter och 
avgifter, dessutom föreslås en indexuppräkning av anläggningsavgiften med 0,4 
7 %. Se bifogad tjänsteskrivelse från NSV A. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP). 

Underlag till beslutet Båstad VA-taxa 2017 
NSVA Taxebilaga 1-3 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive bilaga 1 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Från och med 2017-01-01 regleras avgifterna i Va-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 
enligt gällande indexbestämmelser samt att avgifterna i bilaga 3 regleras och 
taxetexterna korrigeras enligt förslag 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-04 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001307 /2016 - 500 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Båstad VA-taxa 2017, NSVA Taxebilaga 1-3, Tjänsteskrivelse 
från NSVA inklusive bilaga 1 

VA-taxa Båstads kommun 2017 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

NSVA har tagit fram underlag för Va-taxa 2017. Förändringarna som föreslås är de samma för 
alla NSVA-kommuner. Ändringarna i taxetext och taxebilagor är till för att bättre spegla dagens 
fi:in1tsii,ttningar än befintliga tax_etexter och_ avgifter, di=ssutom föreslås en inqe~uppräkning av 
anläggningsavgiften med 0,4 7 %. Se bifogad tjänsteskrivelse från NSVA. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att from 2017-01-01 reglera avgifterna i Va-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 enligt gällande in
dexbestämmelser samt att avgifterna i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt 
förslag. 

Båstad 2016-11-04 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

?fl\ /J 
161109\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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BÅSTADS KOIVIMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA~ l 
Gäller fr o rn 2017-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommun 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. (Indexuppräknad 2013) 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenheVlägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) .avgift per förbindelsepunkt . 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

Annan fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

') Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvallen fastighet 

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift . 

. ' . . 

Mervärdesskatt 

35 200 

24 600 

39,20 

28 800 

10 200 

35 200 

24 600 

39,20 

10 200 

35 200 

24 600 

60,30 

10 200 

35 200 

24 600 

42,20 

10 200 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker 

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 

1 (1) 

44 000 

30 750 

49,00 

36 000 

12 750 

44 000 

30 750 

49,00 

12 750 

44 000 

30 750 

75,38 

12 750 

44 000 

30 750 

52,75 

12 750 

lfr 



BÅSTADS KOIVllVIUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller from 2016-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommun 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. (Indexuppräknad 2013) 

BRUKNINGSAVGIFTER 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a) 
Fast grundavgift/ 20mm 1 350 

mätarstorlek 25mm 3 240 4 050 

40mm 5400 6 750 

50mm 8100 10 125 

65mm 13 500 16 875 

80mm 21 600 27 000 

100 mm 32 400 40 500 

150 mm 81 000 101 250 

200mm 162 000 202 500 

Fast grundavgift utan mätning 1 299 1 624 

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift 

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) pga av kostnader för fakturautskick etc. 

5 310 

8 850 

13 275 

22125 

35 400 

53100 

132 750 

265 500 

2 111 

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet e dyl utgår en avgift om 177 kr exl<I moms (221 kr inkl moms)/villa. 

1 (2) 

6 638 

11 063 

16 594 

27 656 

44 250 

66 375 

165 938 

331 875 

2639 

DAGVATTEN 

FASTIGHET 
TOTALT 

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Dagvattenavgift (kr) exkl moms inkl moms exkl moms 

Småhus (inkl samfälligheter), flerfamilj~hus och kolonistugor. Enligt taxan (l4.1 c) 
Småhus egen anslutning 518 648 332 

Småhus gemensam anslutning 468 585 332 

Lägenhet egen anslutning 518 648 332 

övr lägenheter flerfamiljshus 130 162 83 

Flerfamiljsfastighet, obebyggd (kr/m2l 0,61 0 76 

Annä'ff fastighet* .-Enligt tiiä'ill 14.3c) 
+ Grundavgift om mätare saknas 

Allmän pl_atsmark. Enligt taxan -14.4 

Fast avgift per m2 yta gata/väg/parkmark 3,96 

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50 % om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet. 

Atgärden ska vara godkänd av NSVA. 

850 

800 

850 

213 

1,00 

850 

863 

3,96 

inkl moms 

1 063 

1 000 

1 063 

266 

1,25 

1 063 

1 079 

4,95 



FAST ÄRLIG AVGIFT 

Nyttoavgift 

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) bebbygda 

Småhus 

Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 

Verksamhet (på fastighet med småhus) 

Lokal jämförbar med småhus 

Enligt taxan 14.1 c), 14.2 c) obebbygda 
Småhus 
Lägenhet i flerfamiljshus/jämförbar enhet 
Verksamhet (på fastighet med småhus) 

Lokal jämförbar med småhus 

RÖRLIG AVGIFT 

Förbrukningsavgift (kr) 

Enligt taxan 14.3 c) 
Avgift per m3 

Annan fastighet: Enligt taxan 14.10 
Avgift för processvatten* 

525 

525 
525 

BÅSTADS KOMMUN 

VA-TAXA TAXEBILAGA 2 
Gäller fr o m 2016-01-01 

656 
656 

656 

VATTEN 

exkl moms 

7,50 

')som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning. 

2 (2) 

TOTALT 

inkl moms 

,,,.__, .... ....--_~~-..:.. 
. . , ~ _ _..._ . ......-.; 

725 
725 

725 

3 531 

3 094 

3 094 

906 
906 

906 

För obebyggd fastighet inom 'detaljplanelagt områ~e ~tgår avgifter för de ändamål som är- - · 

åktuell~ (se§ 17)~. . . . . ·- . . _. ·--A·-~. : . -~ :. _ ~- ~ ." ... __ .. "' ,_ : 

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) exkl moms inkl moms 

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten 

Förorening 
Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 
Totalfosfor 
Totalkväve 
Suspenderande ämnen, SS 

Mervärdesskatt 

Normalhalt g/m3 

260 
10,5 

52 
260 

Överhaltsavgift kr/kg 
överhaltsavgift kr/kg 
överhaltsavgift kr/kg 
Överhaltsavgift kr/kg 

10,00 
29,90 
19,95 
5,00 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

12,50 
37,38 
24,94 

6,25 



NSVA 

VA-TAXA TAXEBILAGA 3 
Gäller fr o m 2017-01-01 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03§111 antagen taxa för Båstads l<0mmun 

allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG 2017 (l<r) 

Vattentanks.tation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis 

1. För vattentankstation debiteras 

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 

b) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras 

a) Utlåningsavgift 

b} Avgift per dygn för mätaranslutning 20 rnrn 

25mm 

40mm 

50 mm 

c) Förbrukningsavgift m3 (V/S) 

3. Byggvatten utan mätning 

Småhus (villor) 

a) fast avgift 

b) förbrukningsavgift fast 50 m
3 

(V/S) 

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse) 

a) fast avgift 

b} förbrukningsavgift fast 30 m3/lägenhet (V/S) 

Annan fastighet 

a) fast avgift 

b} förbrukningsavgift minimum 75 m
3 

(V/S) 

4. Byggvatten med mätning 

a) fast avgift 

b) förbrukningsasvgift m3 

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis 

a) servisdimension 100 mm 

150 mm 

200mm 

250mm 

300mm 

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd) 

a) motoreffekt Mindre än 1,5 l<W 

1,5- 3,0 kW 

Större än 3,0 l<W 

1 (2) 

556 695 

20,50 25,63 

556 695 

16,65 20,81 

22,20 27,75 

27,70 34,63 

33,25 41,56 

20,50 25,63 

2 875 3594 

1 025 1 281 

2 875 3594 

20,50 25,63 

2 875 3 594 

20,50 25,63 

2 875 3594 

20,50 25,63 

4 839 6049 

9 577 11 971 

19 154 23 943 

29 234 36 543 

38 307 47 884 

806 1 008 

2 520 3150 

5 040 6 300 

lf ~ 



NSVA 
VA-TAXA TAXEBILAGA 3 
Gäller from 2017-01-01 

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) 

1. Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 

2. Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 

3. Vinterförvaring av vattenmätare 

4. Ersättning för frusen eller skadad mätare 

5. Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarebrunn 

6. Länsning av vattenmätarebrunn/lillfälle 

7. Uppgrävning, proppning och återställning av serviser 

Proppning av alla tre serviser 

Proppning av två serviser 

Proppning av en servis 

8. Uppgrävning och proppning av sprinklerservis 

9. Medhjälp vid sprinklertest 

10. Slam från trekammarbrunnar o dyl per m3 

ÖVRIGA AVGIFTER (l<r) (moms tillkommer ej) 

1. Avstängning av vattentillförsel 

2. Aterinkoppling av vattentillförsel 

Vatten, spill, dag 

Vatten, spill och/eller dag 

Vatten eller spill eller dag 

Självkostnadspris 

3. Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 

4. Förgävesbesök 

5. Olovlig öppning av servisventil 

6. Olovlig stängning av servisventil 

7. Olovlig bortkoppling av vattenmätare 

Mervärdesskatt 

756 

454 

176 

1 311 

403 

403 

50 404 

42 843 

35 283 

3 300 

101 

655 

655 

2 016 

700 

4 032 

4 032 

4 032 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

2 (2) 

945 

567 

221 

1 638 

504 

504 

63 005 

53 554 

44103 

4125 

126 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 9 av24 

KF § 241 DnrKS001334/2016-500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden bör beslut om 
verksamhetsområde tas samtidigt som investeringsbeslut fattas. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och 
NSVA vill därför att beslut om verksamhetsområden ska tas minst en gång per 
år. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunstyrelsen 
2015-09-09. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson 
Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive 6 st kartbilagor 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

IS~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-02 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001334/2016 - 500 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, NSVA, Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Tjänsteskrivelse från NSVA inklusive 6st kartbilagor 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Bakgrund 

1 (1) 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads
områden bör beslut om verksamhetsområde tas samtidigt som investerings beslut fattas. 
Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att 
beslut om verksamhetsområden ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhets
område beslutades av kommunstyrelsen 2015-09-09. 

Aktuellt 
NSVA har byggt ut ledningar till några mindre områden samt att större exploateringar har ut
förts eller håller på att utföras. Verksamhetsområdena behöver därför revideras enligt bilagda 
förslag från NSV A. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSV A. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastsälla verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Båstad 2016-11-02 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

IJ; Ä-
161 109\föl! talet kan inte representeras i angive t format \s 



Datum 

2016-10-28 

Handläggare 

Sofie Svedström 
Telefon 

010-490 97 94 
E-post 

ks oo I 33Lf /2016 - soo 

Båstad kommun 
Fredrik Jönsson 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

sofie.svedstrom@nsva.se 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten/spill-/dagvatten 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten . För större 
utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut 
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 kommunfullmäl<tige 2015-09-09. 

NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområdena: 

Hasselbacken 
Fastigheter i exploateringsområdet på Hasselbacken föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten då dessa tre nyttigheter byggts ut i 
området. 

Bjäreterassen 
Fastigheter i exploateringsområdet på Bjäreterassen föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten , spillvatten och dagvatten då dessa tre nyttigheter byggts ut i 
området. 

Laxvägen 
Fastigheter på Laxvägen föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
respektive vatten, spillvatten och dagvatten då dessa nyttigheter byggts ut till x fastigheter på 
Laxvägen. 

Öllöv 
Fastigheterna Öllöv 44:2 och 44:4 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten då dessa två nyttigheter har byggts ut till ovanstående två fastigheter. 

Nmd•ä•k• Skåo" V•lt'" ooh A•lopp AB !!il J /5l 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se I) P"' '-.._ 



Norra vägen 
Fastigheterna Hemmeslöv 10:23, 1O:117, 10:57 och 10:5 föreslås ligga inom 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten då dessa två nyttigheter byggts ut till 
ovanstående fastigheter. 

Gropamöllan 
Fastigheterna Gropamöllan 1 :3 och 1 :2 föreslås ligga inom verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten eftersom även spillvatten byggts ut till dessa fastigheter. Tidigare har de 
endast legat inom verksamhetsområdet för vatten. 

Det har även gjorts mindre justeringar av verksamhetsområdenas utbredningar, på spridda 
platser runt om i kommunen. 

NSVA förslår att kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade l<artor 

att översända handlingarna till l<0mmunfullmäl<tige för fastställelse av nytt förändrat 
verl<sam hetsområde 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Sofie Svedström 
Gruppchef Anslutning och GIS 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 'ifl. 
Box 2022, 250 02 Helsingborg , Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 10 av24 

KF § 242 Dnr KS 001336/2016 - 600 

Förändrat regelverk kring inackorderingsbidrag 

Beskrivning av ärendet Enligt Skollagen 15 kap 32 §gäller att hemkommunen ska lämna ekonomiskt 
stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver 
inackordering på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med första 
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat 
uppehälle, och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat 
sätt som ska framstå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det utgå 
med lägst 1/30 av basbeloppet enligt Socialförsäkrings balken för varje hel 
kalendermånad som eleven bor inackorderad. Denna skyldighet gäller dock 
inte: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

1. ele_ver som har tagits emot i andra hand till ett natione!lt program enligt 16 
kap 4 7 § 
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap 19§ andra stycket (rör IM) 
3. elever på Rh-anpassad utbildning (rör elever med rörelsehinder och annan 
funktionsnedsättning) 
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg 
enligt Studiestödslagen. 

För elever i fristående skolor och folkhögskolor gäller att Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. 

Båstads kommuns dåvarande Barn- och utbildningsnämnd beslutade 2004-04-
20 att från och med höstterminen 2004 utgår inackorderings bidrag 1/30 av 
basbeloppet per månad när avståndet mellan bostaden och skolan är minst 46 
km eller om den sammanlagda res- och väntetiden uppgår till minst fyra 
timmar. Detta beslut har tillämpats sedan dess. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-10-13, § 102 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa riktlinjer med start 2016-01-01 för inackorderingsbidrag enligt 
angivet förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-10-12 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: 

Till: KF 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Barnkonsekvensanalys 

Tjänsteskrivelse 

Förändrat regelverk kring inackorderingsbidrag 

Bakgrund . 

1 (2) 

Enligt Skollagen 15 kap 32 §gäller att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i 
en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skol
gången. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stö
det ska avse boende, fördyrat uppehälle, och resor till och frän hemmet. Det ska ges kontant 
eller på annat sätt som ska framstå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det utgå 
med lägst 1/30 av basbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad 
som eleven bor inackorderad. 
Denna skyldighet gäller dock inte 

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap 4 7 §, 
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap 19§ andra stycket (rör IM) 
3. elever på Rh-anpassad utbildning (rör elever med rörelsehinder och annan funktions

nedsättning, eller 
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt Studi

estödslagen. 
För elever i fristående skolor och folkhögskolor gäller att Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. 

Båstads kommuns dåvarande Barn- och utbildningsnämnd beslutade 2004-04-20 att från och 
med höslterminen 2004 utgår inackorderingsbidrag 1/30 av basbeloppet per månad när av
ståndet mellan bostaden och skolan är minst 46 km eller om den sammanlagda res- och väntet
iden uppgår till minst fyra timmar. Detta beslut har tillämpats sedan dess. 

Aktuellt 
Båstads kommun ingår i det samverkansornråde som finns avseende gymnasieutbildning i 
Skåne Nordväst. Inom samverkansområdet finns en rekommendation att tillämpa följande 
riktlinjer: 
Att inackorderings bi draget, grundbeloppet (1/30 av basbeloppet) utbetalas under fyra måna
der på hästterminen och fem månader på vårterminen samt att elever som har ett reseavstånd 
på överstigande 200 km ges ett tillägg enligt följande: 



2 (2) 

Reseavstånd hemkommun studieort Tillägg per månad till grundbelopp 

200km 500 kr 

SOOkm 1000 kr 

Övriga kriterier för att inackorderings bidrag ska utgå är 
att eleven är folkbokförd i Båstads kommun 
att eleven går i kommunal gymnasieskola eller i komvux 
att eleven är under 20 år (bidraget utgår tom det år eleven fyller 20 år) 
att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre tim
mar per dag eller 
att resvägen uppgår till minst 50 Ian enkel resa 
att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag 

Förvaltningsrätten i Malmö har i mål med nr 11345-13, 2014-03-25 upphävt ett överklagat 
beslut där kommunen tillämpat det regelverk som fastställdes 2004. Rätten menar att Båstads 
kommun visserligen följt Skollagen men då kommunens regelverk inte tar hänsyn till resvä
gens längd har man inte fastställt inackorderings bidraget på ett sätt som är förenligt med lik
ställighetsprincipen i Kommunalagen. Förvaltningsrätten anser att en viss differentiering om 
än schabloniserad med hänsyn till reskostnad måste göras då systemet annars missgynnar 
stödberättigade elever. 

Övervägande/framtid 
För att anpassa regelverket kring inackorderingstillägg till de riktlinjer som rekommenderas 
inom Skåne Nordväst samt att därmed också differentiera bidraget utifrån avstånd och res
kostnad i enlighet med förvaltningsrättens dom, föreslås att tillämpa samma regelverk som 
övriga kommuner i Skåne Nordväst enligt ovan. 
Förslaget beräknas finansieras inom ram då antalet elever med lång resväg är relativt få. 

Barnkonsekvensanalys 
Ja, enligt bilaga 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår KF att fastställa riktlinjer med start 2016-01-01 för inackorde
rings bidrag enligt ovan angivet förslag. 

Bås.rt41~ 015 0-12 

f:;/A 
rfenrik ndersson 
Bildningschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn konsekvensanalys: 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja: X 

Motivering för beslutet: Beslutet rör barn 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

Positivt: x Negativt: 

Motivering för beslutet: Beslutet underlättar för gymnasieelever att i de fall de så öns
kar välja utbildning på orter långt från hemkommunen. 

3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: Beslutet är till förmån för ungdomars möjlighet att välja ut
bildning. 

4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnl<onvention
e11? 

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: Beslutet är gynnande för ungdomars möjlighet att välja utbild
ning. 

Henrik Andersson 
Bildningschef 

1 (1) 

151012\dokumentl \ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 243 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

Sida 

11av24 

Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 
vård- och omsorgsboende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan för 
Båstads kommun gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som 
ansågs bäst uppfylla de krav som var uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden 
påbörjades från den 1 oktober 2014 och löper till den 1 februari 2015 på grund 
av att en överprövning gjordes på upphandlingen. Den 30 september 2017 har 
det gått tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utförare han besked minst 
sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP), Sonia Larsson 
(C), Christer de la Motte (M), Marianne E. Mjöberg (BP), Ingela Stefansson (S) 
och Stefan Olsson (C). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14, § 108 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och SAS Ingrid 
Pettersson 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Marianne E. Mjöberg (BP) och Jonatan Andersson 
(SD): Återremiss med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17, 
mål tidsutredning angående att måltidsfrågan på Åsliden skall utredas mer. 
Detta med hänsyn till frågan om förlängning av avtal eller ny upphandling. 

Sonia Larsson (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) återremissyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att ärendet återremitterats till vård
och omsorgsnämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för att utreda måltidsfrågan på Åsliden, med hänvisning 
till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 (KF § 114 ), Mål tidsutredning för 
Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om förlängning av avtal eller ny 
upphandling. 

justerandes si naturer 

?9\ !J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 12 av 24 

KF § 244 Dnr KS 001409/2016 - 906 

Personallunch inom skolan 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande personallunch inom skolan väcks på sammanträdet av 
Thomas Andersson (L) enligt följande lydelse: Vid kommunfullmäktige 2016-
11-23 justerades priset för lunch inom vård- och omsorgsverksamheten till 61 
kr gällande från 2017-01-01. En justering av priset för personallunch inom 
skolan bör därför också göras. 

Yttrande: 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen redovisar dem 
budgetpåverkande konsekvenserna till kommunfullmäktige. Redovisningen 
skedde genom skrivelse frän måltidschefUlla Johansson. 

Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L), Ingela 
Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M) och Christer de la Matte (M). 

Skrivelse från mål tidschef Ulla Johansson 

Bo Wendt (BP): Ändringsyrkande att höjningen ska vara 3 kr istället för 10 kr i 
enlighet med inflationsmålet om 2%. I övrigt bifall till indexreglering enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Andersson (L), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo Wendts 
(BP) ändringsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att Bo 
Wendts (BP) förslag har bifallits. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts (BP) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 21 Ja- och 19 Nej-röster, vilket närmare framgår av 
till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har 
kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Personallunch inom skolan ska kosta 61 kr från och med 2017-01-01. 

2. Taxan indexregleras årligen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

& IJ lj_ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2012-12-12 

Handläggare: Ulla Johansson 

Dnr: Ks 001409/2016-906 

Till: KF 

Beslutet ska expedieras till: 
Ulla Johansson Jan Bernhardsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Personallunch inom skolan 

Tjänsteskrivelse 

Konsekvensbeskrivning av ny taxa för personallunch inom skolan 

1 (1) 

Undertecknad har fått i uppdrag att redovisa budgetpåverkande konsekvenser av höjd taxa 
för personallunchen. 

Aktuellt 
Ks beslutade att personallunchen inom skolan ska justeras till samma nivå som en middag 
inom vård och omsorg. Skollunchen och middagen inom vård och omsorg är två helt olika 
produkter. Middagen inom vård och omsorg består av i snitt dyrare råvaror och den inklude
rar dessert. Produktionskostnaden är högre än på skolan. 

Personallunchen inom skolan kostar idag 50 kr. Prissättningen bygger på självkostnadspris+ 
12 % moms. Självkostnadspriset är något lägre. 

Övervägande framtid 
I dagsläget kommer ca 35 betalande lunchgäster/dag till gymnasieskolans matsal. På övriga 
skolor några enstaka gäster. Det motsvarar ca 270 tkr I år, brutto, exklusive moms. Om alla 
fortsätter att äta i samma utsträckning vid en höjning till 61 kr, ger det en intäktshöjning på ca 
60 tkr/år. Men konsekvensen av en så stor höjning är troligen att antalet gäster minskar radi
kalt eller helt. Intäkterna minskar eller uteblir. Att erbjuda en lättillgänglig personallunch till 
en rimlig kostnad har en hälsofrämjande effekt och det kan även lyftas fram som en del i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att 

1. Personallunchen inom skolan i dagsläget ska kosta 50 kr 

Båstad 2012-12-12 

Ulla Johansson Teknik och Service 
Måltidschef 

&t, /) ~ 
161216\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\o 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 245 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 001124/2015 - 100 

Svar på medborgarförslag - Formellt och officiellt inrätta 
begreppet Lex Dahlman 

Sida 

13 av 24 

Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget har förslagsställaren föreslagit att Båstads kommun inför 
begreppet lex Dahlman och formaliserar funktionen av detsamma. Enligt 
förslagsställaren ska lex Dahlman inte innebära en extra legal funktion, utan ett 
redskap för arr stärka demokratin. Syftet med förslaget är att medborgare, 
tjänstemän och politiker ska kunna anmäla frågor till utredning för att på så 
sätt minimera risker för inskränkning av transparens och fel i den 
kommunpolitiska processen och därmed otillbörlig form av lobbyaktivitet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax 
Medborgarförslag, daterat 2015-08-20 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avslå medborgarförslaget om lex Dahlman. 

Justerandes signaturer 

tJ, lf . 
Utdrags bestyrkande 

~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-02 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001124/2015-100 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Bo Karlberg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, daterat 2015-08-20 

Samråd har skett med: 

Medborgarförslag - Lex Dahlman 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

I medborgarförslag har Bo Karlberg föreslagit att Båstads kommun inför begreppet lex 
Dahlman och formaliserar funktionen av detsamma. Enligt förslagsställaren ska lex DahJman 
inte innebära en extra legal funktion, utan ett redskap för att stärka demokratin. Syftet med 
förslaget är enligt Bo Karlberg att medborgare, tjänstemän och politiker ska kunna anmäla 
frågor till utredning för att på så sätt minimera risker för inskränkning av transparens och 
fel i den kommunpolitiska processen samt otillbörlig form av lobbyaktivitet. 

Aktuellt 
Kommunmedborgarnas möjlighet att förhindra missbruk 
Förslagsställaren föreslår lex Dahlman som en möjlighet att stärka demokratin. Även då kom
munerna i huvudsak styrs genom representativ demokrati finns ett antal verktyg som kom
munmedborgaren kan använda för att direkt påverka sin kommun. Förslaget om lex Dahlman 
motsvaras inte av något av dessa verktyg. 

Förutom att använda de direktdemokratiska verktygen som medborgarförslag, folkomröstning 
och medborgarnas frågestund, utgörs kommunmedborgarens kontrollinstrument främst av 
laglighetsprövning och offentlighetsprincipen. Genom att ta del av allmänna handlingar kan 
kommunmedborgare därefter förhindra maktmissbruk och påverka sin kommun. Alla kom
munmedborgare har rätt att som viljeyttring överklaga kommunala beslut. 

Rapporteringsskyldigheten i lex Maria och Lex Sarah 
I föreslaget till lex Dahlman gör förslagsställaren referenser till lex Maria. Lex Maria och lex 
Sarah ger anställda möjlighet att utan risk för repressalier anmäla missförhållanden till sin 
arbetsgivare. Vid anmälan ska den anmälda verksamheten enligt lex Maria och lex Sarah utreda 
och avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Inga sanktioner finns för anställda som inte 
rapporterar, utan syftet är i första hand att komma till rätta med missförhållanden och anmäl
ningsskyldigheten ska därvid fungera som ett stöd för personal att göra anmälan utan rädsla 
för repressalier. Kommunmedborgare har inte möjlighet att göra en lex Maria eller lex Sarah 
anmälan. 

Skyddet för anställda som påtalar missförhållande även i andra ärenden än vård och omsorgs
ärenden kommer att stärkas vid årsskiftet. Visselblåsare kommer då de påtalar allvarliga miss
förhållanden kunna få skadestånd i det fall de blir utsatta för repressalier på grund av sitt age
rande. 

161207\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

ti, /)I~ 
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Bedömning 
Bo Karlbergs förslag motsvaras inte av de verktyg kommunmedborgaren idag har att tillgå i 
kommunallagen för att påverka sin kommun. Troligen medger inte heller kommunallagen att 
lex Dahlman formaliseras i kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunledningskontoret 
uppfattar förslaget vara av tvingande karaktär och verktygen i kommunallagen är istället 
tänkta att vara initiativrätter. Om kommunmedborgare ges rätt att ge förvaltningen 
utredningsuppdrag, frångås den representativa demokratin och de förtroendevaldas 
möjlighet att ta ansvar för kommunala beslut. 

Lexbestämmelserna som Bo Karlberg refererar till innebär en skyldighet att agera och har 
utvecklats till att vara en del av verksamhetens kvalitetsarbete. Skyldigheten för anställda 
anses motiverad av att rapporteringsskyldigheten hör samman med anställdas lojalitetsplikt 
gentemot sin arbetsgivare. Reglerna är därmed svåra att överföra till kommunmedborgare. 
Den nya lagen om visselblåsare kommer däremot ge anställda större möjligheter att agera vid 
missförhållanden. Politiker å sin sida har redan relativt omfattande möjligheter att påverka sin 
kommun. De kan utöver det ordinarie fullmäktige- och nämndarbetet skriva motioner och 
ställa frågor eller interpellationer. 

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås och hänvisar istället 
kommunmedborgarna till de möjligheter som idag finns att påverka sin kommun. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om lex Dahlman. 

Båstad enligt ovan 

Elin Ax, kommunledning 
Kommunjurist 



Bo Karlberg 
Majsvägen 39 
26974 Västra Karup 
saturnus I 942@gmail.com 
0431 451201 0709 100305 

BÅSTADS KOMMUN 
i('Ommunslyrelsen 

2015 -08- 2 0 
Dn~S??. ... : ..... ~ .... \~~\ 
~ ...... ?. .. ::: .~ ............. .. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

2015 08 20 

Jag föreslår att Båstads kommun imättar formellt och officiellt begreppet Lex Dahlman. 
Min ide utgår från hur sjukvårdens Lex Maria kan användas som instrument för att starta en 
utredning av en händelse eller företeelse. Både sjukvården självt och utomstående kan göra en 
anmälan för att initiera en utredning. 

Jag överlämnar till kommunledningen att utröna hur en formalisering av Lex Dahlman kan ske, 
men hoppas att mitt förslag kan betraktas som ett positivt bidrag till den högt värderade öppenheten 
och medborgardialogen i kommunen. 
Under begreppet Lex Dahlman kan både medborgare, tjänstemän och politiker anmäla till utredning 
frågor, som gäller till exempel befarad inskränkning av transparens i den kommunpolitiska 
processen, otillbörlig form av lobbyaktivitet, eller misstanke om formella fel i handläggnings- och 
beslutsprocesser. Lex Dahlman kan också uppfattas som ett stöd för folkvaldas integritet när . 
enskilda intressen trycker på, i synnerhet när starka ekonomiska motiv spelas ut mot ett allmänt 
intresse och medborgarnas behov. 

- Lex Dahlman är alltså ett redskap, eller symbol om man så vill, för att stärka demokratin. 
- Lex Dahlman innebär inte en extra legal institution, och ersätter exempelvis inte revisionens roll. 

Begreppet Lex Dahlman har jag funnit vara mycket lämpligt, eftersom turerna - offentliga och icke 
offentliga - kring Dahlmanska tomten, har visat på behovet av att stödja öppenhet, och hålla 
gränsen tydlig när det gäller lobbyism av avancerad smi. 
Alla kan ha något att lära av bakgrunden till hur denna fråga om stadsrununets utveckling har sett 
ut. Den lärdomen ger jag därför hederstiteln Lex Dahlman, som blir ett entydigt begrepp, som vem 
som helst kan använda för att uttrycka sin kritik eller krav på utredning och förtydligande i en 
aktuell fråga . 

Bo Karlberg 
Partipolitiskt obunden 
samhällsdebattör och kultmarbetare 

?Jt: IJ,? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 246 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

DnrKS000197/2016-100 

Svar på medborgarförslag - Implementering av ett 
tvåårsprojekt för rekrytering av gode män och förvaltare 

Sida 

14 av 24 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår kommunen att under två år 
genomföra ett projekt vars syfte är att rekrytera fler gode män och förvaltare 
samt tillhandahålla adekvat utbildning och kontinuerlig handledning. 
Överförmyndaren gör bedömning att det i dagsläget finns god tillgång på gode 
män och förvaltare. Dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frågor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson 
Medborgarförslag, daterat 2016-02-01 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-01 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000197 /2016 -100 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Förslagsställaren, kanslichefen, överförmyndaren 

Samråd har skett med: 
Överförmyndaren 

1 (1) 

Medborgarförslag - Implementering av ett tvåårsprojekt för rekrytering av 
gode män och förvaltare 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår kommunen att under två år genomföra ett 
projekt vars syfte är att rekrytera fler gode män och förvaltare samt tillhandallålla adekvat 
utbildning och kontinuerlig handledning. Överförmyndaren gör bedömning att det i dagsläget 
finns god tillgång på gode män och förvaltare. Dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frå
gor. 

Bakgrund 
Rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare är överförmyndarverksamhetens an
svar. Det finns för närvarande god tillgång av gode män och förvaltare i Båstads kommun och 
dessa erbjuds årligen utbildning i adekvata frågor. 

Aktuellt 
Överförmyndaren har under flera år fått ett större antal ärenden och ökad arbetsbelastning 
och inför kommande mandatperiod kommer verksamhetens organisation att ses över. I sam
band med en sådan översyn kommer även rekrytering och utbildning av gode män och förval
tare att ingå. 

Övervägande/framtid 
Med hänsyn till ovanstående anser förvaltningen att ett tvåårsprojekt enligt förslaget inte ska 
genomföras. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget avslås . 

Båstad 2016-11-01 

Catharina Elofsson 
Kanslichef 
Kommunledningskontoret 



RFHL-Oberoende Nordvästskåne 

Himmelstorpsvägen 73 

269 73 Förslöv 

e-post: hans.johansson@rfhl.se 

Tfn 0431 45 14 25 

073 769 55 92 

BÅSTADS l<OMMUN 
l<ornmunstyrelsen 

Förslöv 2016-02-01 

Båstad kommun 

Medborgarförslag från RFHL-Oberoende Nordvästslcåne & RSMH NV. Slcåne 

Förslag: 

Att kommunen under två år genomför ett projekt vars syfte är att rekrytera fler Gode män 

och Förvaltare samt att tillhandahålla adekvat utbildning och kontinuerlig handledning till 

dem. 

Bakgrund: 

I takt med ett allt mer komplicerat samhälle samtidigt som antalet personer i behov av Gode 

män eller Förvaltare ökar, har vi utifrån medlemskontakter och empirisk kunskap sett ett stort 

behov av kunniga Gode män och Förvaltare. Vi menar också att dessa i sin tur behöver 

adekvat stöd och handledning. 

Vi menar också att utbudet av Gode män och Förvaltare bör bli större samt att gruppen skall 

breddas vad det gäller: Etnisk bakgrund, kön och ålder. 

God manskap och förvaltarskap handlar till stor del om personkemi, vilket kräver matchning 

som i sin tur förutsätter att det finns olika kandidater att välja på, så är det dessvärre inte 

idag, vilket skapar problem för kommunen och de enskilda brukarna. 

I våra föreningar har vi sett exempel på enskilda individer som har gått miste om lagstadgade 

rättigheter p.g.a. förvaltarskapet. Vilket är en olycklig paradox eftersom såväl 

förvaltarskapets som lagens andemening egentligen är att skydda och stödja den enskilde. 

I samhällsdebatten framhåller många behovet av frivilliga krafter som en viktig komponent i 

det sociala samhällsarbetet. Det är en tanke som vi sympatiserar med, men då gäller det 

också att ge frivillig krafterna och de administrerande tjänstemännen förutsättningar till ett 

framgångsrikt arbete. Verksamheten skall vila på såväl kunskap som engagemang saknas 

endera komponenten så blir resultatet sämre oavsett goda ambitioner. 



Effekter: 

En stor del av de klienter som har åtgärd i form av God men eller Förvaltare omfattas av 

skyddande lagar och trygghetssystem. Vi menar att kommunen kommer att göra en 

humanistisk och ekonomisk vinst om uppdragstagarna blev kunnigare om lagstiftning och om 

de olika möjligheter som existerar för den enskilde. 

Vi tänker då framför allt på elementära kunskaper om LSS-lagstiftningen, socialtjänst

lagen, vilka bestämmelser och lagar som styr l<ronofogden, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassans arbete m.m. 

Vi är övertygade om att uppdragstagarna skulle göra ett betydligt bättre arbete om de 

samtidigt erbjöds en kontinuerlig processhandledning. l<unskapen är en färskvara eftersom 

lagar och tillämpning förändras, då behövs det uppdatering. 

Samtidigt skapar problematiken frågeställningar i individen, vilka bör bearbetas på ett 

adekvat sätt om de inte skall blockera tankeverksamheten . 

Projekt: 

Vårt förslag är att kommunen genomför ett projekt under två år. 

Syftet skall vara att: 

o Rekrytera fler Gode män och förvaltare. 

o Ge dem adekvat utbildning. 

o Skapa förutsättningar och rutiner för en kontinuerlig handledning. 

Genomförandet: 

Vi menar att projektet bör genomföras som ett samarbetsprojekt mellan 

intresserade klientorganisationer, studieförbund och Båstad kommun. 

Vi tror även att det finns goda möjligheter till att få externa 

projektbidrag eftersom problematiken är aktuell. 

.' 
' / 

, /' _..,,, 
-7-'/--r.;;-- . 

/ 
Hans ohansson 

RFHL-Oberoende Nordvästskåne 

' luJ~r~/ 
UIJ/Ringdahl f 

RSMH NV. Skåne 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 247 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

DnrKS000644/2015-700 

Sida 

15 av 24 

Svar på motion - Arbetskläder inom vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Niclas Svanberg lämnat in 
en motion till kommunfullmäktige angående arbetskläder inom vård och 
omsorg. Motionen kan avses besvarad och åtgärdad då all personal inom 
hemvård, vård- och omsorgs boende samt LSS-boenden, har arbetskläder. MAS 
(Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har tillsammans med en arbetsgrupp valt 
kläder som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) när det 
gäller basala hygienrutiner inom vård och omsorg. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Beslut från vård- och omsorgsnämnden 2016-06-13, § 62, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Motion -Arbetskläder inom vård och omsorg, 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Då motionen redan är åtgärdad kan motionen om arbetskläder inom vård och 
omsorg anses bifallen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ IJ,~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-05-30 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: I<S 000644/2015-700, VN 000069/2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Niclas Svanberg (S) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion angående arbetskläder inom värd och omsorg 
SOSFS 2015:10 

Svar på motion från (S) ~ Arbetskläder inom vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Soci<1ldemokratislrn titlimäktigegruppen har genom Niclas Svanberg lämnat in en motion 
till kommunfullmäktige angående Arbetskläder inom vård och omsorg. Se bilaga. 

Aktuellt 

1 (1) 

Motionen kan anses besvarad och åtgärdad då all personal inom hemvård, vård- och omsorgs
boende samt LSS-boenden har arbetskläder. Mas (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har 
tillsammans med en arbetsgrupp valt kläder som uppfyller Socialstyrelsens föreskri~er 
(SOSFS 2015:10) när det gäller basala hygienrutiner inom värd och omsorg. 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgs11ämnclen tar del av tjänsteskrivelsen och skickar den vidare 
till kommunfullmäktige för beslut. 

13åstacl enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Viird och omsorg 
SCls 

Margaretha Hammarberg, Värd och omsorg 
TJ: Vt\rd- och omsorgschef 



BÅSTADS KOMMUN 
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Motion 

Arbetskläder inom vård och omsorg 

Det borde vara en självklarhet att anställda inom vård och omsorg och barnom
sorg, precis som inom räddningstjänst och tekniska kontoret får arbetskläder 
som är anpassade till yrkesutövandet. Vi socialdemokrater menar att det visar 
på en professionalitet gentemot kommuninvånarna. Anställda i Båstads kom
mun skall inte behöva få egna kläder förstörda och extra kostnader för sin yr
kesutövning. Det är en stor risk för smittspridning om inte kommunen tillhan
dahåller skyddskläder. 

Arbetskläderna skall tydligt visa att anställd personal är hör hemma i Båstads 
kommun genom logotyp och passande färg som visar på tillhörigheten. 

Vi yrkar 

Båstads kommun tar snarast upp en dialog med berörda fackliga organisationer 
angående behovet av arbetskläder inom respektive verksamhet 

Båstads kommun tillhandahåller arbetskläder(skor) till alla anställda som har 
behov av det 

Båstad den 1 maj 2015 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Nicklas Svanberg 

tffe~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 16 av 24 

KF § 248 Dnr KS 001423/2016 - 900 

Utvärdering och revidering av kommunfullmäktiges program 

Beskrivning av ärendet Under mandatperioden 2010-2014 antog kommunfullmäktige ett antal 
program med inriktningsmål för kommunen. I samband med antagandet 
beslutade även kommunfullmäktige att programmen skulle ses över, 
utvärderas och revideras 2016/2017. 

Kommunfullmäktiges presidium har aktualiserat frågan om översyn av Båstads 
kommuns program och föreslår att arbetet påbörjas snarast möjligt. 
Aktualiseringen ska utföras av kommunfullmäktige genom tillsättande av 
tillfälliga beredningar bestående av 5 ledamöter och lika många ersättare. Till 
beredningarna ska det utses en ordförande ocl~ vice or_dförande. Förslag till 
ledamöter, ordförande och vice ordförande sker genom valberedningen. 

Yttrande: Under ärendetyttrar sig Christer de la Matte (M), Bo Wendt (BP), Ingela 
Stefansson (S), Göran Brauer (M), Thomas Andersson (L), Marianne Mjöberg 
(BP), Kerstin Gustafsson (M) och sekreterare Olof Nilsson. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson 

Yrkanden Christer de la Matte (M) med bifall av Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande 
att beredningarna ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Christer de la 
Mattes (M) förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna uppdrags beskrivningen för aktualisering av kommunfullmäktiges 
program. 

2. Val av tillfälliga beredningar förrättas i enlighet med tidplanen (december 
2016, januari, februari, mars och april 2017). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

!51 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum:2016-12-08 

Handläggare:Patrik Johansson 

Dnr:001423/16-900 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktiges presidium, valda ledamöter i tillfällig beredning, kommunchef 

Aktualisering av kommunfullmäktiges program 

Bakgrund 

1 (2) 

Under mandatperioden 2010-2014 antog kommunfullmäktige ett antal program med inriktningsmål för kom
munen. I samband med antagandet beslutade även kommunfullmäktige att programmen skulle ses över, utvär
deras och revideras 2016/2017. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktiges presidium har aktualiserat frågan om översyn av Båstads kommuns program och föreslår 
att arbetet påbörjas snarast möjligt. Aktualiseringen ska utföras av kommunfullmäktige genom tillsättande av 
tillfälliga beredningar bestående av 5 ledamöter och lika många ersättare. Till beredningarna ska det utses en 
ordförande och vice ordförande. Förslag till ledamöter, ordförande och vice ordförande sker genom valbered
ningen. 

Beredningarnas arbete ska resultera i uppdaterade, korrekta och aktuella program. Innehållet i programmen är 
nämnderna ansvariga för att i budgetprocessen arbeta in i sina nämndplaner, efter den politiska ambitionen 
kring genomförandet. Uppföljningen av programmens genomförande sker genom återrapportering på nämnds
planerna från förvaltningen till nämnderna och från nämnderna till komnmnfullmäktige. 

Det är av stor vikt att Båstads kommuns olika delar i styrprocessen samverkar för en tydlig styrning och enkel 
uppföljning. Båstads kommuns styrmodell ska tydliggöra ansvar och på ett enkelt sätt visa på när den enskilde 
tjänstemannen gjmt ett bra arbete såväl som när de olika politiska nivåerna har hanterat uppdraget och det 
ekonomiska ansvaret, för en god ekonomisk hushållning. 

Tidplan 
December: Beslut om uppdragshandling samt val av tillfällig beredning för aktualisering av Program för folk
hälsa, trygghet och säkerhet. 
Januari: Val av tillfällig beredning för att aktualiseringav Miljöprogram, Energiprogram och Vindkraftspro
gram. 
Februari: Val av tillfällig beredning för att aktualiseringav Vård- och omsorgsprogram. 
Mars: Val av tillfällig beredning för att aktualiseringav Skol- och utbildningsprogram. 
April: Val av tillfällig beredning för att aktualiseringav Kulturprogram. 

Beredningarna ska träffas vid tre tillfällen. Första tillfället är en orientering i programmet, andra tillfället före
slås ändringar och vid tredje mötestillfället beslutas om förslag till eventuella revideringar. 

161216\fel! talet h:an inte representeras i angivet format.\o 



2 (2) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Godkänna uppdrags beskrivningen för aktualisering av kommunfullmäktiges program. 
2. Val av tillfälliga beredningar förrättas i enlighet med tidplanen (december 2016, janu

ari, februari, mars och april 2017). 

Båstad 2016-12-08 

Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 17 av 24 

KF § 249 DnrKS001424/2016-903 

Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ledamöter till den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 
Beredningen ska vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Valberedningen föreslår Marianne E. Mjöberg (BP), Kerstin Johansson (BP), 
Carl-Magnus Fröjdh (M), Tomas Andersson (L) och Irene Ebbesson (S). 

Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP) 

Protokollsutdrag från valberedningen 2016-12-13 (§ 6) 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ledamöter den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet: 

Marianne E. Mjöberg (BP) 

Kerstin Johansson (BP) 

Carl-Magnus Fröjdh (M) 

Tomas Andersson (L) 

Irene Ebbesson (S) 

justerandes signaturer 

tJ, 
Utdrags bestyrkande 

(it oÄ--



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 250 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 001429/2016 - 903 

Sida 

18 av 24 

Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av program för 
folkhälsa, trygghet och säkerhet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av fem ersättare till den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 
Beredningen ska vara proportionellt tillsatt. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Valberedningen föreslår Helena Stridh (BP), Ingrid Björkman (BP), Göran 
Brauer (M), Uno Johansson (C) och Jessica Andersson (S). 

Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP). 

Protokollsutdrag från valberedningen 2016-12-13 (§ 7) 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ersättare i den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet: 

Helena Stridh (BP) 

Ingrid Björkman (BP) 

Göran Brauer (M) 

Uno Johansson (C) 

Jessica Andersson (S) 

justerandes signaturer 

t9, 
Utdragsbestvrkande 

l/1 cÄ-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 251 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 001425/2016 - 903 

Sida 

19 av 24 

Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av program 
för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av kommunfullmäktige av ordförande till den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 

Valberedningen föreslår Thomas Andersson (L). 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från valberedningen 2016-12-13 (§ 8) 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bjärepartiet föreslår Marianne E. Mjöberg (BP). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag om Thomas 
Andersson (L) och Eddie Grankvists (BP) förslag om Marianne E. Mjöberg (BP). 
Efter framställd proposition finner ordförande att Marianne E. Mjöberg (BP) är 
vald till ordförande i den tillfälliga beredningen. 

Omröstning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Omröstning begärs. 

Omröstningen gäller val av person och genomförs således genom sluten 
omröstning med val urna. Ledamöter avger sina röster i den ordning som de är 
upptagna på närvaro- och voteringslistan. 

Resultatet av omröstningen blev följande: 
Thomas Andersson (L) 19 
Marianne E. Mjöberg (BP) 21 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet: 

Marianne E. Mjöberg (BP) 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

Il; 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 

KF § 252 Dnr KS 001426/2016 - 903 

Val av vice ordförande i tillfäll ig beredning för översyn av 
program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 

20 av 24 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av vice ordförande till den tillfälliga beredningen för översyn 
av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet. Beredningen ska vara 
proportionellt tillsatt. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Valberedningen föreslår Irene Ebbesson (S). 

Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP). 

Protokollsutdrag från valberedningen 2016-12-13 (§ 9) 

Kommunfullmäktige beslutar utse följande som vice ordförande i den tillfälliga 
beredningen för översyn av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet: 

Irene Ebbesson (S) 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

g; IJ1 fX/\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2016-12-14 

KF § 253 Dnr KS 001348/2016 - 900 

Interpellation från Christer de la Motte (M) -
Kommunfullmäktiges program 

Beskrivning av ärendet I november väckte Christer de la Motte (M) en interpellation om 
kommunfullmäktiges program. 

På grund av tidsbrist föreslogs att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde (januari). 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Christer de la Motte (M). 

Yrkanden Christer de la Motte (M): Ärendet bordläggs till nästkommande möte. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes (M) 
bordläggningsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
bordläggningsyrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till januari 2017. 

Sida 

21av24 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

gj 111 ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 254 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-14 

Dnr KS 001300/2016- 380 

Interpellation från Christer de la Motte (M) - Kommunens 
lekplatser 

Sida 

22 av 24 

Beskrivning av ärendet I oktober väckte Christer de la Matte (M) en interpellation om kommunens 
lekplatser. 

På grund av tidsbrist föreslogs att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde (januari). 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Christer de la Matte (M). 

. Yrkanden Christer de la Matte (M): Ärendet bordläggs till nästkommande möte. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes (M) 
bordläggningsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
bordläggningsyrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till januari 2017. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

&i. IJ; A 
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Interpellation från Tony lvarsson (M) - Dubbelbeläggning på 
vård boenden. 

Beskrivning av ärendet I oktober väckte Tony Ivarsson (M) en interpellation om kommunens 
lekplatser. 

På grund av tidsbrist föreslogs att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde (januari). 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Christer de la Matte (M). 

Yrkanden Christer de la Matte (M): Ärendet bordläggs till nästkommande möte. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes (M) 
bordläggningsyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att 
bordläggningsyrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till januari 2017. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SP, 1)1 ~ 
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Väckt motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-11-22, angående att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige från Jonatan Andersson (SD) ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig ordförande Håkan Mörnstad (BP). 

Underlag till beslutet Motion angående att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

Yrkanden Håkan Mörnstad (BP): Motionen skickas till demokratiberedningen för 
beredning. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandet om att skicka motionen 
demokratiberedningen. Efter framställd proposition finner ordförande att 
motionen skickats till demokratiberedningen. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till demokratiberedningen för beredning. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

fg_ /~ ? 
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Motion om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Ställd till Båstads kommunfullmäktige 

Båstads kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi sverigedemokrater anser att det är ett 

onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör minskas. 

Kommunallagen har I 5 kap. 1 §,följande att säga om fullmäktiges storlek: 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till 

ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 

invånare. 

Antalet röstberättigade i Båstads kommun är 11 874 personer, baserat på uppgifter från 

folkbokföringen inför omvalet 2015. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade invånare fullt 
möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31. 

Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. 

Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i 
kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter 

normalt är direkt delaktiga i den politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i 

kommunfullmäktige skärps, ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva 

upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har 
dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter. 

Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 
till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar 

genom denna reform. Det skulle innebära en besparing på 160 000 per mandatperiod, plus ett 

ytterligare belopp för de mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till 
andra utgifter i kommunen. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater: 

att Båstads kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med 

nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. 

För sverigedemokraterna i Båstad 

·~~\cAc~ J_\k- lh 
</!l, /); 
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