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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Sida 

1av35 

Plats och tid: Sessionssalen, Båstads kommunhus, onsdagen den 24 januari 2018 kl 18:35 - 22:45 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Se bifogad närvarolista. 

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

Stefan Olsson (C) och Helena Stridh (BP), ersättare Thomas Andersson (L). 

§§1-30 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-02-01 till och med 2018-02-22 

F örvaringspla ts 
för protokollet: 

Underskrift 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 14 14 14 16 16 

Ledamot Ti!! ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ [X] D D [X] D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D [X] D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ [X] D D [X] D 
(S) Ingela Stefansson ./ D [X] D D [X] 
E~g3 Ann bhFistin lngeman D D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ D [X] D D [X] 
(BP) Helena Stridh ./ [X] D D [X] D 
(M) Christer de la Matte ./ D [X] D D D 
(L) Thomas Andersson ./ D [X] D D [X] 
(Bl23 James Jehnsen Björn Hernqvist (BP) ./ [X] D D [X] D 
(S) Adem Qerimaj ./ D [X] D D [X] 
f5Bt €al'aliH 61'ähHel' Joakim Gräbner (SD) ./ [X] D D [X] D 
(C) Uno Johansson ./ D [X] D D [X] 
(--)Jonas Persson Follin ./ D D [X] [X] 
(BP) Kjell Andersson ./ [X] D D [X] D 
(BP) Hans Grönqvist ./ [X] D D [X] D 
{MP} Katal!iRa '.fel!emalm Allan Sunnergren (MP) ./ D [X] D D D 
(M) Tony Ivarsson ./ D [X] D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ [X] D D [X] D 
(S) Göran Klang ./ D [X] D D [X] 
E~g3 Inge ~anaen D D D D D 
(C) Sonia Larsson ./ D [X] D D [X] 
(L) Mats Lundberg ./ D [X] D D [X] 
(BP) Inge Henriksson ./ [X] D D [X] D 
DELSUMMA: 22 9 12 1 10 8 
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§ § § § 

16 

Avst ja Nej Avst 

D D D D 
[X] D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
[X] D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 

D D 
D D D D 
D D D D 
[X] D D D 
[X] D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
4 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

14 14 14 16 16 16 

Ledamot Til! ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Claes Sundin ./ [X] D D [X] D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ [X] D D [X] D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D 00 D D IX] D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ [X] D D [X] D D D D D 
E593 f etutl:S:H li:HEl:et=sseH D D D D D D D D D 
(M) Johan 0 . Swanstein ./ D 00 D D D [X] D D D 
(C) Ib Nilsson ./ D 00 D D IX] D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ [X] D D [X] D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ [X] D D [X] D D D D D 
fMt li:HH ElefseH Susanne Jung (M) ./ D 00 D D D [X] D D D 
(MP) Mårten Sterner ./ D 00 D D IX] D D D D 
E~Q3 lagegeFa fllilssea D D D D D D D D D 
{b3 5veH 8lef BeHgt:sseH Catarina Fryland (L) ./ D 00 D D IX] D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D 00 D D IX] D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D 00 D D D [X] D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D 00 D D IX] D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ [X] D D [X] D D D D D 
TOT ALSUMMA: 37 15 21 1 16 14 7 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2018-01-24 

KF § 1 Dnr KS 000019 /2018 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 2 Dnr KS 000020/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF§ 3 
Delgivningar 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

KF § 4 Dnr KS 000022/2018 - 900 
Informationsärende 

KF § 5 Dnr KS 000023/2018 - 900 
Beslutslogg 

KF § 6 Dnr KS 001508/2016 - 600 
Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

KF § 7 Dnr KS 000042/2018 - 903 
Val av styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

KF § 8 Dnr KS 001060 /2017 - 900 
Principer för ägarstyrning 

KF § 9 Dnr KS 000345/2017 - 900 
Regler för styrdokument 

KF § 10 Dnr KS 001286/2017 - 903 
Utbetalning av partistöd 2018 

KF § 11 Dnr KS 000267 /2017 - 903 
Partistöd 2019-2022 

KF § 12 Dnr KS 001371/2016 - 903 
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

KF § 13 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

KF § 14 Dnr KS 000389 /2017 - 900 
Svar på motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

KF § 15 Dnr KS 000462/2017 - 900 
Svar på motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 

KF § 16 Dnr KS 000564/2015 - 200 
Svar på motion - Bygga hyreslägenheter 

justerandes si naturer 

Sida 

2 av 35 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2018-01-24 

KF § 17 Dnr KS 000716/2016 - 200 
Svar på motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 

KF § 18 Dnr KS 001232/2016 - 900 
Svar på motion - Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet 

KF § 19 Dnr KS 000653/2015 - 350 
Svar på motion om vägföreningar i Båstads kommun 

KF § 20 Dnr KS 000490/2014- 350 
Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 

KF § 21 Dnr KS 001356/2017 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse - Irene Ebbesson (S) 

KF § 22 Dnr KS 001378/2017 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i Båstadhems styrelse efter avgående Irene Ebbesson (S) 

KF § 23 Dnr KS 000018/2018 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden - Karin Schmidt (BP) 

KF § 24 Dnr KS 000109 /2018 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i Myndighetsnämnden efter Karin Schmidt (BP) 

KF § 25 Dnr KS 000110/2018 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i Myndighetsnämnden efter Kjell Stridh (BP) 

KF § 26 Dnr KS 001402/2017 - 300 
Väckt motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

KF § 27 Dnr KS 000026/2018 - 200 
Väckt motion - Lokalvård i egen regi 

KF § 28 Dnr KS 001438/2017 - 400 
Väckt medborgarförslag - lnformationsskyltar på banvallen mellan Grevie och Båstad 

KF § 29 Dnr KS 000058/2018 - 600 
Väckt motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi 

KF § 30 Dnr KS 000059 /2018 - 600 
Väckt motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

Sida 

3 av 35 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000019 /2018 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av35 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Stefan Olsson (C) och Helena Stridh (BP) som justeringspersoner. 

2. Utse Thomas Andersson (L) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum 2018-01-31klockan15.00 på kommunkansliet 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



111J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 5 av 35 

KF § 2 Dnr KS 000020/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut 

Ordförande informerar om att tre ärenden tillkommit sedan utskicket av 
dagordningen. Det rör sig om två väckta motioner, samt fyllnadsval för ledamot 
i Myndighetsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns efter följande tillägg: 

- Väckt motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi 

- Väckt motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta 

- Fyllnadsval för ledamot myndighetsnämnden efter avgående 
Karin Schmidt (BP) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF§ 3 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000021/2018 - 900 

Sida 

6 av35 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

- Kommunrevisionens protokoll 2017-12-11. 
- Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 

Kommunrevisionens protokoll 2017-12-11. 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 7 av 35 

KF§4 Dnr KS 000022/2018 - 900 

lnformationsärende 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2018-01-24 förelåg skriftlig information från: 

Ordningsfråga 

Ajournering 

Yrkande 

Propositionsordning 

Yttrande 

Ordningsfråga 

Beslut 

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP) 
- Utbildningsnämndens ordförande Helena Stridh (BP) 

Muntlig information lämnades av: 
- Gitte Lindström-Harmark och Ingrid Persson Skog Qubileumsåret 2018) 
- Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) 
- Vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP) 
- Utbildningsnämndens ordförande Helena Stridh (BP) 
- Demokratiberedningens ordförande Håkan Mörnstad (BP) 
- Kommunrevisionens ordförande Sten Wahlgren 

Efter att information lämnats yttrar sig Ann-Margret Kjellberg (S) genom 
ordningsfråga angående Bo Wendts (BP) information - huruvida den ska vara 
föremål för vidare debatt eller ej. Ajournering begärs för överläggning. 

Sammanträdet ajourneras 19:25-19:35. 

Ordförande Håkan Mörnstad (BP): Presidiet föreslår att 30 minuter avsätts för 
diskussionen. 

Ordförande proposition om kommunfullmäktige vill diskutera/debattera 
informationen. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunfullmäktige valt att föra en kortare debatt. Debatten fastställs till 30 
minuter med max 3 minuter per inlägg. 

Under debatten yttrar sig Thomas Andersson (L), Bo Wendt (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S), Tony Ivarsson (M), Hans Grönkvist (BP), 
Ann-Margret Kjellberg (S), Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Christer de la 
Matte (M) och Kerstin Gustafsson (M). 

Efter 30 minuter föreslår ordförande streck i debatten. Kommunfullmäktige 
bifaller ordförandes förslag. Följande anmäls till talarlistan innan debatten 
avslutas: Hans Grönkvist (BP), Christer de la Matte (M) och Kerstin Gustafsson 
(M). 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 
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KF§ 5 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000023/2018 - 900 

Sida 

8 av 35 

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 2018-01-15 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 15 januari 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 9 av 35 

KF§ 6 DnrKS001508/2016-600 

Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs 
skola F-6. Projektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. 
Projektet kommer även att påverka högstadiet då verksamheten önskar skapa 
en invändig länk mellan högstadiet och F-6 samt möjlighet till framtida 
utbyggnad av högstadiet. För att säkerställa projektets inriktning avseende 
projekterting och byggnation föreslås att en politisk tillsatt styrgrupp till 
projekten bildas. Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar 
projektets målsättning avseende funktion, tid och ekonomi. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Helena Stridh 
(BP), Tony Ivarsson (M), Thomas Andersson (L), Stefan Olsson (C), Ann
Margret Kjellberg (S) och Christer de Ja Matte (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-01-10, § 5. 
Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie daterad 2017-10-20, med 
tillhörande bilaga. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Helena Stridh (BP), Tony Ivarsson (M), 
Thomas Andersson (L) och Stefan Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bevilja 4 7 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 2 mkr 2017, 
40 mkr 2018 och 23 mkr 2019. 

2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 

3. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 

4. Val av ledamöter och ersättare görs i kommunfullmäktige. 

5. Ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-25 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: 001508/2016-600 

Ombyggnation Förslövs skola F-6 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 
2 mkr 2017 
40 mkr 2018 
23 mkr 2019 

1 (2) 

2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad för Förslövs skola F-6 enligt föreslagen 
pro- gramhandling. En politisk styrgrupp ska utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs skola F-6. Pro
jektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. Projektet kommer även att på
verka högstadiet då verksamheten önskar skapa en invändig länk mellan högstadiet och F-6 
samt möjlighet till framtida utbyggnad av högstadiet. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Förslövs skola F-6 inte är anpassade till da
gens utbildning och de krav som finns i skollagen och läroplaner. 

I Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 togs följande beslut: Förvaltningen får i upp
drag att ta fram kostnadsberäkning för renovering alternativt nybyggnad av grundskola inom 
beslutad budget för att uppnå en tidsenlig arbets- och lärmiljö. 

Förvaltningen har tagit fram en förstudie innehållande placering, omfattning, ytor och en kal
kyl baserad på tidiga skisser. Förstudien presenterades som en muntlig informationspunkt på 
KSau 2017-07-17. 

Därefter har en programhandling daterad 2017-10-25 tagits fram som underlag till beslut. För
slaget innebär en tillbyggnad av skolan på ca 4300 kvm samt en modernisering av befintlig 
byggnad på ca 1500 kvm. 

För att säkerställa projektets inriktning avseende projekterting och byggnation föreslås att en 
politisk tillsatt styrgrupp till projekten bildas. 

Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 



2 (2) 

Bakgrund 
Utredning har gjorts i fyra av sex byggnader B, C, D och F som visar problem med syllar, asfa
board på utsidan vägg, tak som måste läggas om samt dålig ventilation. Osäkerheten är stor att 
man inte får bort allt det material eller materialkombinationer som bedöms orsaka de upp
levda hälsobesvären. Det är även svårt att anpassa byggnadernas utformning och byggnads
konstruktion till dagens pedagogiska utformning av skolmiljöer. 

Av de utredningar som är utförda samt de inomhusmiljöproblem som personalen framför så 
bedöms det ur teknisk- och ekonomisk synvinkel vara mycket tveksamt till att utföra renove
ring på dessa byggnader. 

När det gäller byggnad A och E finns inte riktigt samma konstruktion och historiska inomhus
miljöproblem. Ytterligare utredning avdeende teknisk status på dessa byggnader pågår. 

Konsekvenser av beslut 
En ny byggnad med välkomnande och samlad entre skapar en tydlighet för elever, personal, 
föräldrar och besökare. Säkerhet och överblickbarhet förbättras avsevärt. Tydlig entre och 
invändig kommunikation till högstadiebyggnad och även bibliotek. En mer koncentrerad skola 
med mindre avstånd mellan de olika delarna ökar samverkansmöjligheter samt följer Förslövs 
vision "Hela barnet hela vägen" samt skapar förutsättning för eventuell framtida expansion av 
skolan. 

Samhälle 
En attraktiv skola lockar fler att bosätta sig i Förslöv samt ökad attraktionskraft vid rekrytering 
av personal. Möjlighet till utveckling av delar av skolan till ett socialt centrum i enighet med 
inriktningsdokumentet för Förslövs tätort. 

Verksamhet 
Lokalerna anpassas till dagens läroplan som förutsätter flexibla och tillgängliga lärmiljöer. 

Sofia Boivie, fastighetsstrateg 

Teknik och service 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Programhandling Förslövs skola 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 

KF§ 7 Dnr KS 000042/2018 - 903 

Val av styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av 
Förslövs skola 

10 av 35 

Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av styrgrupp till program för om- och tillbyggnation av 
Förslövs skola i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-24, § 7. 

Yttrande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

Valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) har samrått med partierna 
om val av ledamöter och ersättare. 

Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP), Joakim Gräbner (SO), Ann
Margret Kjellberg (S), Christer de la Motte (M), Ingela Stefansson (S) och Bo 
Wendt (BP) 

Sammanträdet ajourneras 20:30-20:35 samt 20:40-20:41. 

Eddie Grankvist (BP): Föreslår som ledamöter respektive ersättare: 

Ledamöter: 
Helena Stridh (BP) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 
Ingela Stefansson (S) 
Uno Johansson (C) 
Thomas Andersson (L) 
Johan Olsson Swanstein (M) 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ersättare: 
Hans Grönkvist (BP) 
Carolin Gräbner (SD) 
Jessica Andersson (S) 
Ebba Krumlinde (C) 
Mats Lundberg (L) 
Kerstin Gustafsson (M) 

Följande utses som ledamöter och ersättare i styrgrupp till program för om
och tillbyggnad av Förslövs skola: 

Ledamöter: 
Helena Stridh (BP) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 
Ingela Stefansson (S) 
Uno Johansson (C) 
Thomas Andersson (L) 
Johan Olsson Swanstein (M) 

usterandes si naturer 

Ersättare: 
Hans Grönkvist (BP) 
Carolin Gräbner (SD) 
Jessica Andersson (S) 
Ebba Krumlinde (C) 
Mats Lundberg (L) 
Kerstin Gustafsson (M) 

Utdra sbes rkande 
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KF§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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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. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M) och Tony 
Ivarsson (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-12-06, § 286. 
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förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna "Principer för aktiv 
ägarstyrning i Båstads kommun"; principerna 1 tom 6 med undantag av 
skrivning om per capsulam. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta "Plan för att genomföra principer för 
aktiv ägarstyrning i Båstads kommun". 
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1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna "Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 
kommun"; principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta "Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyr
ning i Båstads kommun". 

Sammanfattning 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 bero
ende 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 ägarstyr
ningen, genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvär
dera om bolaget följer dessa begränsningar. 

SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB). 

För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret att kommun
fullmäktige antar principer för ägarstyrning samt en plan för genomförande av dessa. Detta 
genom att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala 
dokumenten, säkerställa rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt 
att se över att rollfördelningen mellan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kom
mun får kontroll över den formella och över den informella styrningen av sina bolag. Många av 
dokumenten tas med fördel fram tillsammans med representanter från kommun och bolag 
gemensamt. 

Bakgrund 
Det kommunala bolaget kan sägas vara en komplementerande verksamhetsform till den ordi
nära kommunala förvaltningen. Detta innebär att samma offentligrättsliga principer som gäller 
för den kommunala verksamheten huvudsakligen också gäller för det kommunala bolaget. Det 
kommunala bolagets syfte är att förvalta kommunmedborgarnas medel och uppfylla det de
mokratiska ändamålet, om än i en annan verksamhetsform. Numera är bostadsbolagen undan
tagna de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och vinstförbud. 



2 (13) 

Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Medborgar
na har samma intresse av att veta att hur verksamheten bedrivs oavsett organisationsform. 
Inget hinder finns heller för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsätt
ningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrätts
liga regler också styrs av Aktiebolagslagen (AB). Medborgarna själva kan endast juridiskt visa 
på att verksamheten bedrivs felaktigt i samband med kommunstyrelsens årliga prövning av 
bolagens ändamålsenlighet. Detta genom att överpröva kommunstyrelsens prövnings beslut. 
Istället utvärderas, granskas och styrs bolaget av förtroendevalda. Därför är en aktiv ägarstyr
ning viktig för att ta tillvara det demokratiska ansvaret. 

Det aktiva ägandet innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten, bolagets strate
gier och mål samt hur bolaget sköts. Detta genom både formell och informell styrning. Det är 
kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, genom att förse bo
laget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvärdera om bolaget följer dessa 
begränsningar. 

Ägarstyrning 

Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten, vilken reglerar samhällets funktion och 
organisation samt frågor om enskildas rättigheter och skyldigheter. 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 bolags
ordning och andra ägardirektiv. Har kommunen inte säkrat ägarstyriningen gäller för bolaget 
endast de aktiebolagsrättsliga reglerna. Noteras kan att enligt AB är det självklart för styrelsen 
att följa ägarens överordnade vilja, men att civilrättslig styrning krävs för att binda bolaget 
juridiskt. Styrningen kan binda bolaget till att till exempel efterhöra kommunfullmäktige innan 
principiella beslut fattas eller att ge löpande information om verksamheten. 

Förvaltningsstyrning 

Kommunstyrelsen har samma uppsiktsplikt över de kommunala bolagen som den har över 
övriga nämnder i kommunen. I uppsiktsplikten ingår att årligen pröva om bolagets verksamhet 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kom
munala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte skett, ska den vidta åtgärder ge
nom att använda sig av ägarstyrning. Kommunen är skyldig gentemot sina medborgare att 
tillse att medel förvaltas ändamålsenligt utan att överskrida kompetensen. Samtidigt ligger det 
i kommunmedborgarnas intresse att bolaget har solid ekonmi. 

Kommunstyrelsen bör lägga fram ett system för hur information ska överföras från bolaget för 
att kimmunstyrelsen ska kunna ha tillräcklig uppsikt. Det kan mycket väl vara samma krav som 
för övriga nämnder. Protokoll från ägarsamråd och stämma bör biläggas styrelsen. 

I förvaltningsstyrningen ingår för kommunstyrelsen att se till att de av kommunfullmäktiges 
beslut som rör bolaget genomförs genom stämmobeslut. Det gäller såväl ägardirektiv som de 
policybeslut och handlingsplaner fullmäktige anser bör gälla för bolagen. Det är kommunfull
mäktige som beslutar hur mycket ägarkontroll som önskas och fråga om förvaltningskontrol
lens omfattning kan inte delegeras till kommunstyrelsen. Däremot kan vissa uppgifter, till ex
empel samordning av strategier, inom förvaltningsstyrelsen delegeras till kommunstyrelsen. 
Ska kommunstyrelsen ha ansvar för ledning, samordning m.m. ska detta framgå av reglemente. 

Hur styrningen ser ut i Båstads kommun idag 
Idag har Båstads kommun en företagspolicy antagen den 22 april 2009, antaget genom direktiv 
på Båstadhems årstämma 2009. Kommunen har för Båstadhem också en bolagsordning revi
derad av kommunfullmäktige senast den 26 september 2013 samt ägardirektiv reviderat av 
kommunfullmäktige senast den 29 januari 2014, antaget genom direktiv på Båstadhems års-
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stämma 2014. Ett nytt förvaltningsavtal mellan Båstads kommun och Båstadhem är för närva
rande uppe för politisk behandling. 

Som delägare av NSR har Båstad kommun undertecknat gällande konsortieavtal från 1984-04-
13, bolagsordning antagen 29:e februari 2012 samt ägardirektiv reviderade 29 februari 2012. 

För NSVA har Båstads kommun undertecknat bolagsordning 23 april 2014 samt ägardirektiv 
23 april 2014. 

Till Inera har Båstads kommun anslutit sig 2017-07-05, för kommunassurans gäller aktieägar
avtal från 2007. 

I gällande reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2015-12-16 reglerar kommunstyrel
sens uppsiktsplikt samt äganderollen. Direktiv till ägarombud reviderades senast 26 mars 
2014. Respektive dokument finns bifogade tjänsteskrivelsen som bilagor. 

Aktuellt 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB). Det 
innebär att principerna inte är tvingande för Båstads kommun, men att vissa delar följer av lag. 
Enligt SKL är den viktigaste frågan för kommunernas bolagsstyrning att aktivt välja bolags
styrningsprinciper. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar principer 
för aktiv ägarstyrning och tillhörande plan för att genomföra principerna. 

Principer för aktiv ägarstyrning 
Utgångspunkten för de av SKL föreslagna principerna syftar till att lyfta betydelsen av bolags
styrning genom ökad legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i den kommunala bolags
sektorn. Utgångspunkterna formuleras i SKL:s förslag: 

- Medborgare och samhälle skall känna förtroende för att styrningen av kommunernas och 
landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. 

- Kommuner och landsting skall vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. 

- Kommunens eller landstingets roll för att skapa klara och tydliga ägarideer, god bolagsstyr
ning och aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus. 

- Tydlig och avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen eller landstinget, bolags
stämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 

- Det ska vara möjligt att anpassa principerna till lokala förutsättningar, företagssektorns och 
bolagens storlek samt olika verksamhetsområden. 

Nedan följer SKL:s förslag till bolagsstyrningsprinciper. Stycken som följer direkt av lag är 
markerade i kursiv skrift. De andra delarna följer istället av rättspraxis och av god sed. Under 
punkten 2. Bolagsstämma föreslår kommunledningskontoret i likhet med nuvarande ordning 
att stämma genomförs genom sammanträde. Detta innebär att skrivningen om per capsulam 
utgår från principerna för Båstads kommun. 
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1. Kommunen eller landstinget som ägare och syftet med ägandet 
I 3 kap. 16 §kommunal/agen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala eller /ands
tingskommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet 
som överlämnas till bolaget skal/falla inom den kommunala kompetensen och att risken för 
kompetensöverskridande skall vara liten. 

Av 3 kap. 17 §kommunal/agen följer särskilda krav när kommunen eller landstinget väljer att 
bedriva verksamhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att det kommunala eller 
landstingskommunala ändamålet med verksamheten skall anges i bolagsordningens syfte och 
verksamhetsföremål, att fullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekman
narevisor samt att fullmäktige skall ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar beslut i ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

3 kap. 18 §kommunal/agen innebär att när kommunen eller landstinget äger bolaget tillsam
mans med någon annan skall kraven i 17 §tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn 
till ägarförhållandena, verksamhetens art och omfattningen i övrigt. Oavsett vem som skall utöva 
ägarrollen har kommun- eller /andstingsstyrelsen uppsiktsplikt över bolagssektorn enligt 6 kap. 1 
§kommunal/agen. 

1.1 Allmänt 
Kommunen eller landstinget äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga 
kommunala eller landstingskommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa 
nytta för kommunen eller landstinget och medborgarna. Det kommunala eller landstingskom
munala ändamålet skall utvecklas i ägardirektiv till bolaget. Det organ i kommunen eller lands
tinget som utövar ägarrollen och bolagsstyrelsen skall föra en återkommande dialog om ända
målet med verksamheten och hur det skall komma till uttryck. 

1.2 Fullmäktiges och övriga organs roller 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall besluta i vilka delar dessa principer för styrning av 
kommun- och landstingsägda bolag skall tillämpas i kommunen eller landstinget. Fullmäktige 
skall, med beaktande av sin exklusiva beslutsrätt i frågor av principiell beskaffenhet eller an
nars större vikt, också bestämma om kommun- eller landstingsstyrelsen eller, i förekommande 
fall, moderbolagets styrelse skall utöva ägarrollen eller om ägarrollen skall delas mellan dem. 

1.3 Delägda bolag 
Principerna skall tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar skall 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I bolag 
som ägs gemensamt av flera kommuner eller landsting skall principerna tillämpas på det sätt 
som ägarna kommer överens om. I delägda bolag skall kommunen eller landstinget avtala med 
övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet skall utövas i bolaget. 

2. Bolagsstämma 
Enligt 7 kap. 1 §aktiebolags/agen utövas aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget vid bolags
stämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman öppnas av styrelseordfö
randen eller den som styrelsen har utsett till att öppna stämman om inte bolagsordningen inne
håller annan bestämmelse. Stämman väljer sedan stämmoordförande. Vid bolagsstämman skall 
protokoll föras; det skall i förekommande fall registreras hos 
Bolagsverket. 

Av 8 kap. 41§2 st. aktiebolags/agen följer motsatsvis att bolagets aktieägare endast genom be
slut på bolagsstämman kan ge bindande ägardirektiv till bolaget. Enligt kommunal/agen skall 
ägardirektiv till bolaget i frågor av principiell beskaffenhet eller annars större vikt före beslut på 
bolagsstämman behandlas i kommun- eller /andstingsfullmäktige eller, i andra frågor, i kommun-
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eller landstingsstyrelsen eller moderbolagets styrelse. Detsamma gäller beträffande instruktion 
till ägarens ombud på bolagsstämman. 

2.1 Bolagsstämmans uppgifter 
Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör 
därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag. Om kommunen eller landstinget så 
bestämmer kan stämman också ses som ett forum för dialog med och information till andra 
intressenter, till exempel förtroendevalda, allmänhet och de som utnyttjar bolagets tjänster. 

2.2 Bolagsstämmans genomförande 
Bolagsstämman kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam. 
Om bolagsstämman skall genomföras som stämmosammanträde skall 2.3-2.6 tillämpas. Om 
bolagsstämman skall genomföras som stämma per capsulam skall 2.4 och 2.6 tillämpas. 
Om stämma skall genomföras per capsulam skall kommunen eller landstinget bestämma hur 
information om bolaget till politiker och allmänhet som annars skulle lämnats på stämman 
skall lämnas. 

2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
Bolaget skall sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara 
vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information 
om de ärenden som skall behandlas. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av 
allmänt intresse om de ärenden som skall behandlas på stämman skall finnas på bolagets hem
sida. 

2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman 
Bolagets aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för respektive 
aktieägares aktier. Bolagets aktieägare skall utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen skall 
omfatta hur ombudet skall rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet skall rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt 
är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommun- eller landstingsfullmäktige. 

2.5 Genomförande av stämmosammanträde 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall bestämma om bolagsstämman i de komun- eller 
landstingsägda bolagen skall vara öppen för kommun- eller landstingsstyrelsens eller kom
mun- eller landstingsfullmäktiges ledamöter, allmänheten eller massmedia. Om stämman skall 
vara öppen, skall regler om närvaro- och frågerätt beslutas genom ägardirektiv. Bolagsstäm
mans ordförande skall se till att den som har närvaro- och frågerätt på ett tillfredsställande sätt 
ges möjlighet att ställa frågor på bolagsstämman. 

2.6 Protokoll från bolagsstämman 
Protokollet från stämman skall tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekman
narevisorer. Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra bolags
stämma skall återfinnas på bolagets hemsida. Till justeringsman vid bolagsstämman skall utses 
någon som har rösträtt på stämman. 

3. Bolagsstyrelse 
3.1 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 4 §aktiebolags/agen för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. 
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa 
att bolaget har en effektiv ledning,följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvalt
ning, se till att kommun- eller landstingsfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i 
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ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets aktieägare 
och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation. 
Styrelsen skall se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som 
gäller för bolagets verksamhet. 

Styrelsen skall fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till 
att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid behov skall styrelsen inom ra
men för ägarens riktlinjer utvärdera och revidera bolagets strategier och mål. Styrelsen skall se 
till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskex
ponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolle
ras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 

Styrelsen skall se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt hän
seende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. Styrel
sen skall diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn. 
Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen skall minst omfatta om styrel
sen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer funge
rar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om 
styrelsens kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda 
bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare. Styrelsen skall årligen utvärdera verkstäl
lande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara. 

3.2 Tillsättande av styrelse, styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelseledamöterna i kommun- och landstingsägda bolag skall utses av kommun- eller lands
tingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I delägda bolag skall kommunen eller lands
tinget med beaktande av 3 kap. 18 §kommunallagen komma överens med övriga aktieägare om 
hur styrelseledamöter skall utses. 

Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamö
ternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 
eftersträvas. 

3.3 Styrelsens ledamöter 
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig 
att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets 
intresse. En styrelseledamot skall alltså verka för att kommunens eller landstingets ändamål med 
verksamheten så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas. 

En styrelseledamot skall ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsför
utsättningar i övrigt som erfordras för att tillsammans med övriga styrelseledamöter kunna 
göra i förhållande till företagsledningen självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter 
och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter. 

Ny styrelseledamot skall genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, 
organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamo
ten gemensamt finner lämplig för att ledamoten skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 

3.4 Arbetstagarledamöter eller arbetstagarrepresentanter 
Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och 
suppleanter för dem enligt lagen om styrelserepresentation. Nämnden för styrelserepresentation 
har beträffande kommunala och landstingskommunala aktiebolag regelmässigt beviljat undan-
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tag från lagens regler. Sådana undantag har dockförenats med villkor i syfte att tillgodose ar
betstagarnas intresse av insyn och inflytande. 
Nämndens praxis har kommit att ligga till grund för överenskommelser mellan bolag och arbets
tagarorganisationer om undantag från lagens regler. 

Kommunen eller landstinget skall besluta om arbetstagarna i de kommunala eller landstings
kommunala bolagen skall utse styrelseledamöter och suppleanter för dem enligt lagen om sty
relserepresentation eller om de kommun- eller landstingsägda bolagen skall avtala med ar
betstagarorganisationerna om att dessa får utse representanter som inte har rösträtt i styrel
sen. 

3.5 Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen full
gör sina åligganden. Ordföranden skall särskilt: 

- organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i sty
relsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens 
arbete, se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget 
och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelse arbetet skall 
kunna bedrivas effektivt, 
- upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen skall känna till 
ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frå
gor, 
- ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för bolagets verk
ställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete, 
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag, 
• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 
• se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. 

3.6 Styrelsens arbetsformer 
Regler om styrelsens arbete finns i 8 kap. aktiebolags/agen. Styrelsen är ett kollegialt organ där 
alla ledamöter skall beredas möjlighet att delta i arbetet. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett 
ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag 
för att avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget. Styrelsen skall besluta om arbetsord
ning och instruktion för verkställande direktören. När ny styrelse tillsatts skall styrelsen göra en 
noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning skall 
göras varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året. 

Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande 
direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och 
vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. 
Om det inte finns särskilda skäl bör styrelsen inte inrätta styrelseutskott, arbetsutskott eller 
presidium med särskilda beslutsuppgifter. 

Styrelsen skall sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de frågor 
som ankommer på styrelsen. Styrelsens arbete måste vara organiserat så att styrelsen kan 
ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande rapporteringen bör vara strukturerad så 
att uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än att sär
skilt de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver. 

Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrel
sens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar skall ha närvarorätt delta. Om 
suppleanter för styrelseledamöter har utsetts skall dessa få delta vid styrelsens sammanträ
den. Vilka personer som har varit närvarande skall antecknas i protokollet från sammanträdet. 
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Styrelsens ordförande skall efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till 
dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda och genom
förs effektivt. 

De beslutsärenden som skall behandlas på styrelsens sammanträden skall anges tydligt i dag
ordningen för sammanträdet. Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende skall ge en 
saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför 
styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. 

Varje styrelseledamot skall sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de 
uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa föranleder. Styrelseledamot skall begära 
den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen skall kunna 
fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens protokoll skall tydligt återge vilka ärenden som be
handlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
fattats. Ett färdigt protokoll skall sändas till eller hållas tillgängligt för styrelsens ledamöter 
senast två veckor efter styrelsesammanträdet. 

3. 7 Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieä
gare. Bolagets aktieägare skall i ägardirektiv klargöra hur rapporteringen skall ske. Den årliga 
verksamhetsrapporteringen skall innehålla en redovisning av hur väl bolaget uppfyllt ägarens 
ändamål med verksamheten. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen skall framgå 
på vilket regelverk den grundas. 
Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
Styrelsen skall inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. 
Styrelsen skall dokumentera på vilket sätt den säkerställer 
• ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet i bolaget, 
• kvaliteten i rapportering om verksamhet och ekonomi och intern kontroll, samt 
• bedömning och uppföljning av bolagets risker. 

4. Verkställande direktör 
4.1 Verkställande direktörens uppgifter 
Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att verkställande 
direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets intresse. Verkställande direktören skall alltså verka för att kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägar
direktiv och styrelsebeslut förverkligas. 
Verkställande direktören skall enligt 8 kap. 29 §aktiebolags/agen sköta den löpande förvaltning
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsför
valtning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen 
med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behö
ver för sitt arbete. 

Verkställande direktören skall se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant in
formationsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bola
gets verksamhet mellan styrelsens sammanträden. 

4.2 Tillsättande av verkställande direktör 
Styrelsen skall utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen eller 
landstinget. 
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4.3 Ersättning till verkställande direktören 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall fastställa principer för ersättning till verkställande 
direktör i de kommun- och landstingsägda bolagen. Principerna skall fastställas genom ägardi
rektiv och kan omfatta 
• fast respektive rörlig ersättning, 
•pension, 
• uppsägningstid, 
• avgångsvederlag, samt 
• övriga förmåner. 
Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor skall regleras i anställningsavtal. 

4.4 Vice verkställande direktör 
Reglerna om verkställande direktör skall i tillämpliga delar gälla också vice verkställande 
direktör. 

5. Revisorer och lekmannarevisorer 
5.1 Revisorer 
Bolagets revisorer utses på bolagsstämman. Bolagets revisor skall i den utsträckning som följer 
av god revisionssed granska räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning. Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider 
mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 

5.2 Lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna i bolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt äger alla ak
tier skall utses av kommun- eller landstingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I 
delägda bolag skall kommunen eller landstinget med beaktande av 3 kap. 18 §kommunal/agen 
komma överens med övriga aktieägare om, och i så fall hur, lekmannarevisorer skall utses. 
Bolagets lekmannarevisorer skall i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekman
narevisorn ett utökatgranskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen 
eller god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning skall genomfö
ras. 

5.3 Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna 
Styrelsen skall se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och lekmannarevi
sorer upprätthålls. Styrelsen skall överväga att en gång varje år sammanträffa med revisorerna 
utan närvaro av någon från företagsledningen. Styrelsen skall dokumentera hur bolaget kom
municerar med bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 

6. lnformationsregler 
6.1 Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport 
De kommun- och landstingsägda bolagen skall i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i års
redovisningen lämna följande information: 
(1) Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
(2) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 
andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 
samma bransch som bolaget. 
(3) Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträ
den, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden. 
( 4) Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslu
tade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat un
der senaste räkenskapsåret. 
(5) Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
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(6) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 
(7) Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget för att bereda 
kommun- eller landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning. Kommun- eller landstingsfullmäk
tige skall avgöra om rapporteringen och information skall ske i årsredovisningen eller i en sär
skild bolagsstyrningsrapport. Kommun eller landstingsfullmäktiges beslut skall utformas som 
ett ägardirektiv. 

6.2 Information på internet 
Kommun- och landstingsägda bolag skall ha en hemsida som nås via kommunens eller lands
tingets hemsida. Om bolagets ägare bestämmer det kan information om bolaget i stället finnas 
på kommunens eller landstingets hemsida. När information lämnas på kommunens eller lands
tingets eller bolagets hemsida skall reglerna i personuppgiftslagen beaktas. 

Plan för principer för aktiv ägarstyrning 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret en plan för 
genomförande av principer för aktiv ägarstyrning. Detta genom att kommunledningskontoret 
får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala dokumenten, säkerställa rutiner för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt att se över att rollfördelningen mel
lan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kommun får kontroll över den formella 
och över den informella styrningen av sina bolag. Många av dokumenten tas med fördel fram 
tillsammans med representanter från kommun och bolag gemensamt. 

Dokumenten 
Översikt av de för ägarstyrning centrala dokumenten med typiskt innehåll redovisas i det föl 
jande: 

1. Företagspolicy (konstitution eller grundregel för kommunen och dess bolag, denna ger ut
tryck för politiska värderingar och det är därför naturligt att se över den varje mandatpe
riod). 

• Hur bolagsangelägenheter hanternas internt inom kommunen 

• Relationen mellan kommunen och bolagen, tex om det ska vara koncernstyrning 

• Vilken verksamhet som ska skötas genom bolag 

• Hur kommunen avser lägga fast kommunalrättsliga begränsningar i ägardirektiv samt vad 
direktiven i övrigt ska innehålla 

• I vilken grad bolagen ska bidra till samhällsnyttan 

• Rollfördelning, vem som ska utöva den aktiva äganderollen 

• Riktlinjer för bolagets ordförandes närvaro vid politisk ledningsgrupp och vd:s närvaro vid 
kommunens ledningsgrupp 

• lnformationsstrukturen, om viss rapportering ska göras till ks (ska detta vara bindande 
krävs ägardirektiv fastlagda vid stämma) eller att ett visst antal ägarsamråd ska hållas årli
gen. Ska dialogansvaret också innefatta beslutsansvar, ska detta regleras genom delegat
ionsordning och då också redovisas till delegaten. 

• Krav på bolagstyrningsrapport som alternativ till årsredovisning, önskad redovisning ska ge 
rätt underlag för uppsiktsplikten 

• I vilken mån ägaren, dvs kommunen vill att bolagets aktiviteter ska samordnas med kon
cerngemensamma aktiviteter som tex personalfrågor, juridisk tjänst, upphandling osv. 
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• Regler för hur Båstads kommun ska arbeta med ägarstyrningsfrågor, beslutade principer 
för ägarstyrning bör föras över till företagspolicyn 

• Ägardirektiv bör stämma överens med policyn, policyn kan också göras till ett ägardirektiv 
som täcker upp övriga ägardirektiv genom att fastläggas på stämma. Då binder den bolaget, 
även om inte alla delar följs upp i separata ägardirektiv. 

2. Bolagsordning (det grundläggande ägardirektivet, ska registreras hos bolagsverket) 

• Ska innehålla vissa krav enligt AB 

• Kommunal ändamålsbestämmelse 

• Kommunala befogenheter 

• Krav på att frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska underställas 
fullmäktige 

3. Övriga ägardirektiv (för att övriga ägardirektiv ska ha samma juridiska status som bolags
ordning, krävs att dessa fastlagts vid bolagsstämma) 

• En utveckling av syftet med bolagets verksamhet, dvs hur ändamålet ska uppnås (genom 
ekonomiska och verksamhetsmål) 

• Mål; ekonomiska och verksamhetsmål. Målen kan vara övergripande för att lämnas till bo
laget för att brytas ner till mätbara delmål vilka sedan kan underställs fullmäktige för god
kännande. Målen blir då satta i dialog med bolaget. Dessa mål kan också fastställas i sam
band med budget och för att sedan tas som ägardirektiv vid stämma. Målen bör utgöra väg
ledning för styrelseledamot att tolka vad som är företagets bästa. 

• Regler av samordningskaraktär 

• Koppling kommun/bolag 

• Klargöra hur den årliga verksamhetsrapporteringen ska ske 

• Kan innehålla principer för ersättning för VD 

4. Aktieägaravtal 

• Ingår i styrningen av de delägda bolagen och reglerar skyldigheterna parterna emellan. 
Dessa är inget som Båstad har någon större påverkan på. 

5. Reglemente för kommunstyrelsen 

• Innehålla vilka delar av ägarstyrningen som ska delegeras till ks; tex samordningsfrågor och 
aktiv äganderoll. 

6. Instruktion för ombud om vilka ställningstaganden som ska göras vid bolagsstämman, samt 
fullmakt (är dessa av principiell art ska instruktion tas av kommunfullmäktige). 
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7. Årsredovisning (eller bolagsstyrningsrapport) 

• Den skyldighet som åläggs nämnderna att en! KL 3:15 redovisa sina förhållanden och mot
svarande krav kan införas i ägardirektiven. 

• Tillräckligt underlag för årlig ändamålsprövning 

• Förvaltnings berättelse som svarar mot uppsatta mål 

Uppsiktsplikten 

• Den årliga ändamålsprövningen bör ses över för att bli effektiv. 

• Se till att informationsplikten regleras tillfredsställande i de centrala dokumenten (se ovan) 

• Se över vilken förvaltningsstyrning av de kommunala bolagen som ska vara delegerad till 
kommunstyrelsen, tex ska kanske en punkt inför varje ägarsamråd finnas på kommunsty
relsens dagordning. 

Informationskrav 

• Hur dialogen ska föras 

• Vilka och vad som ska behandlas på ägarsamråd 

• Göra bolagsstämman till det främsta informationstillfället. 

Rollfördelning 

• Besluta vilka delar av ägarstyrningen som ska göras av ks på delegation 

• Kolla uppgiftsfördelning till de NSVA och NSR 

• Kontrollera att förvaltningsavtalet med Båstadhem också uppfyller företagspolicy mm 

• Besluta vilket organ som ska utöva äganderollen 

Konsekvenser av beslut 
Förhoppningen är att en aktiv ägarstyrning ska tillgodose det demokratiska intresset av kon
troll av den kommunala verksamheten i bolagsform. Då en stor del av den aktiva ägarstyrning
en utgörs av informell styrning genom dialog, minskas genom aktiv ägarstyrning risk för olik 
tolkning av det kommunala ändamålet. Aktiv ägarstyrning ger också bättre möjlighet för kom
munen att säkerställa att ägarens direktiv får genomslag i bolagets verksamhet, samtidig som 
bolaget får en mer engagerad ägare. Förslaget innebär ett omfattande arbete för förvaltningen 
och kostnaden för processen är beroende av om till exempel externa konsulter tas in för att 
leda arbetet. Kommunkansliet gör dock bedömningen att arbetet huvudsakligen kan göras med 
stöd av kansliets kompetens. Den slutliga ekonomiska konsekvensen eller nyttan i övrigt av 
aktiv ägarstyrning är svår att överblicka. 

Kommunledningskontoret 
Elin Ax, Kommunjurist 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Företagspolicy för Båstads kommun 



Bolagsordning för Båstadhem AB 
Ägardirektiv för Båstadhem AB 
Konsortialavtal för NSR 
Bolagsordning för NSR 
Ägardirektiv för NSR 
Bolagsordning för NSV A 
Ägardirektiv för NSVA 
Anslutningsavtal till Inera AB, med aktieägaravtal och bolagsordning 
Aktieägaravtal Kommunassurans AB 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 
NSR 
NSVA 
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ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000345/2017 - 900 

Regler för styrdokument 

Sida 

12 av 35 

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. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig ordförande Håkan Mörnstad (BP) och Johan Olsson 
Swanstein (M). 

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

Yrkanden Håkan Mörnstad (BP) med bifall av Johan Olsson Swanstein (M): Remittera 
ärendet till Demokratiberedning för vidare behandling. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet remitteras till Demokratiberedningen för vidare behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 13 av 35 

KF§ 10 Dnr KS 001286/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2018 

Beskrivning av ärendet Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§kommunallagen. Där 
framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så sätt att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-01-10, § 21. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström daterad 2017-11-27, 
med tillhörande bilagor. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 

Parti 

Antal 
mandat i 

Grundstöd KF Stöd/mandat TOTALT 
-------------- ------ -·--···--------·-····--···--·-·········-----·-···---

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
---------1--------1------ ----·--·-·---------

Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 

Centerpartiet 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
····---·-··--··-··---·--·---- -·-------;-----· 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
-····-·········-········--··········-·····----····- ···-·-····-·------·- -······-···-·---···--···-----·-· ----··-··---·-··-- ······-----

Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
-----------------1-------- -·--····---------- ·······------·-·······-
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 

TOTALT 2018 41 320.100 kr 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

I-



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-27 
Handläggare: Linda Wahlström 
Dnr: KS 001286/2017 - 903 

Utbetalning av partistöd 2018 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat 

1 (2) 

TOTALT 

Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 
TOTALT 2018 41 320100 kr 

Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§kommunallagen. Där framgår det att 
kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, 
men att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Aktuellt 
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog 2014-05-21, § 72, regler för partistöd. I reglerna 
framgår det att fullmäktige årligen i januari månad ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti 
ska erhålla. 

Varje parti representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. Därutöver 
erhåller partierna 6 100 kronor /mandat (som är tillsatt) i fullmäktige (beslut i 
kommunfullmäktige 2014-05-21 § 71). 

Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2018 skicka in 
kontaktperson samt postgiro/bankgironr för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till 
bankkonto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare av 
kontot som partistödet ska sättas in på. 

Uppgifterna ska ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas med 
"Partistöd 2018". 

Redovisning av partistödet 
Partierna påminns om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap. 9 §första stycket kommunallagen samt 
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 1 



2 (2) 

januari 2017 till 31 december 2017 och ska ges inges till kommunfullmäktige 
(kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång (2017-06-30) . 

Linda Wahlström 
Nämndsekreterare 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903 
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~ KOMMUN 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 14 av 35 

KF§ 11 Dnr KS 000267 /2017 - 903 

Partistöd 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, 2017-04-19, 
att göra en översyn av partistödet inför kommande mandatperiod. Beredningen 
har utrett frågan och beslutat 2017-08-29 att föreslå kommunfullmäktige om 
förändrat partistöd för 2019-2022. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig ordförande Håkan Mörnstad (BP), Ingela Stefansson 
(S), Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2017-08-29, 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-12-06, § 289. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-09-25. 
Demokratiberedningens förslag, 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) : Återremiss till demokratiberedningen med motiveringen 
att ta fram ett förslag med minskad kostnadsökning. 

Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till 
demokratiberedningens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Ingela Stefanssons (S) 
återremissyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet 
ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på 
Demokratiberedningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande 
att förslaget har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Reservation 

Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med den 1 januari 
2019: 

Grundstöd: 20.000:-/parti i kommunfullmäktige. 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i kommunfullmäktige. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Demokratiberedningen 

DB § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-29 

Dn~KS000267/2016-903 

Översyn av partistöd inför mandatperioden 2019-2022 

Blad 

3 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, 2017-04-19, 
att göra en översyn av partistödet inför kommande mandatperiod. Beredningen 
har utrett frågan och beslutat 2017-08-29 att föreslå kommunfullmäktige om 
förändrat partistöd för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsunderlag Demokratiberedningens förslag daterat 2017-06-17 

Beslut Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med den 1 januari 
2019: 

Grundstöd: 20.000:-/parti i kommunfullmäktige. 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i kommunfullmäktige. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-09-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000267 /2017 - 903 

Översyn av partistöd 2019-2022 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med den 1 januari 2019: 

Grundstöd: 20.000:-/parti i kommunfullmäktige. 
Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Demokratiberedningen har haft i uppdrag att se över partistödet inför kommande mandatpe
riod. Beredningens har jämfört Båstads kommun med kommuner i jämförbar storlek (10.000-
14.999 invånare), Skåne län och kommuner i samma kommungrupp (SKL). Med bakgrund av 
det föreslår demokratiberedningen att partistödets storlek ska öka med 229.900 kronor - mot
svarande 15,7 kronor per kommuninvånare. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-19 (§ 90) att ge demokratiberedningen i uppdrag att 
se över partistödet inför mandatperioden 2019-2022. Beredningen har behandlat ärendet vid 
dess sammanträde i april, maj, juni och augusti. Därefter har beredningen lämnat förslag till 
kommunfullmäktige. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Föreslagen förändring av partistödet innebär en kostnadsökning med 229.900 kronor, 
förutsatt att antalet partier och mandat är oförändrat efter utgången av valet 2018. 

Gällande partistöd 
Mandatstöd: 250.100 kr. 
Grundstöd per parti: 70.000 kr. 
Totalt: 320.100 kr. 

Demokratiberedningens förslag: 
Mandatstöd: 410.000 kr. 
Grundstöd per parti: 140.000 kr. 
Totalt: 550.000 kr, förutsatt att antalet mandat och antalet partier är oförändrat 2018-2022. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, demokratiberedningen. 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-08-29, § 5. 
Förslag från demokratiberedningen, 2017-06-16. 

Samråd har skett med: 
Ekonomichef Johan Linden. 

2 (2) 
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Kommunfullmäktige 2018-01-24 

KF§ 12 Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

15 av 35 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda Sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsanteckning 

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. 

Under ärendet yttrar sig Johan Olsson Swanstein (M), Ebba Krumlinde (C), 
Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L) och Ann-Margret Kjellberg (S). 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-12-06, § 290. 
Protokollsutdrag från Demokratiberedningen 2017-08-29, med bilagor. 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-06-14. 
Motion från Sverigedemokraterna. 

Ebba Krumlinde (C), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): Bifall till 
demokratiberedningens förslag att bibehålla 41 ledamöter. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bibehålla 41 ledamöter. 

2. Motionen avslås. 

Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Från moderaterna 
välkomnade vi en fördjupad analys utifrån förslaget i motionen om att minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi anser att den av förvaltningen 
genomförda utredningen är mycket bra och välgrundad. Vi har sedan tidigare 
aktualiserat frågan om att minska antalet ledamöter och konstaterar att denna 
utredning ger oss möjlighet till det. Moderaterna ställer sig positiva till att på 
sikt kunna minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Det är dock viktigt 
att det sätts in i ett helhetsperspektiv där övrig politisk organisering och 
arbetssätt fastställs för att behålla och vitalisera vår demokrati och 
representation. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-08-29 

Blad 

1 (3) 

Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, !dockan 15.00-17.00 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Håkan Mörnstad (BP), ordförande 
Håkan Philipsson (S), vice ordförande 
Uno Johansson (C) 
Sten Moberg (L) 
Göran Brauer (M) 
Håkan Rydberg (KD) 

Olof Nilsson, beredningskoordinator 

Utses att justera: Håkan Philipsson 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

fNils on 

,~~ 
HåVan Mörnstad (BP) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tiillcännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Demokratiberedningen 

2017-08-29 

Från och med 2017-09-06 till och med 2017-09-27 

Paragrafer: 2 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2017-08-29 

DB §4 Dnr:KS001371/2016-903 

Svar på motion om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

2 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda Sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Förslag att bi
behålla 41 ledamöter skickades till kommunfullmäktige i april, men återremit
terades därifrån med motiveringen att frågan skulle utredas vidare. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Reservation 

Kommunjurist Elin Ax har utrett ärendet och lämnat över den till demokratibe
redningen. Ärendet behandlades vid demokratiberedningen 2017-06-21 och 
2017-08-29. Vid det första tillfället redogjorde Elin Ax för utredningen. 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-08-29 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen och därmed bibehålla 41 ledamöter. 

Presidieförslag daterat 2017-02-14 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-04-19 (återremiss) 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt förslag från 
demokratiberedningen daterad 2017-08-29. 

Göran Brauer (M) reserverar sig mot beslutet.. 

)usterandes slgn 

l~rff l 
I"',,., ..... ,,., .. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Komm·unfullmäktige 

Datum 
2017-02-14 

Vårtdnr 
KS001371/2016-903 

1 (1) 

Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter 
kommunfullmäktige från 41 till 31 

För att vidmakthålla en levande demokrati i Båstads kommun är det angeläget att behålla 41 leda
möter i kommunfullmäktige. I en levande demokrati är det önskvärt att så många som möjligt av 
medborgarna deltar i det politiska arbetet. 

Kommunens befolkning är spridd över en stor yta och det är viktigt med en så bred representation 
som möjligt. Det vill säga att politikerna är väl spridda över alla områden i kommunen. En fråga för 
partierna att hantera. 

Med 41 ledamöter blir det lättare att formera kommunstyrelse och nämnder. Detta eftersom urvalet 
oftast sker från kommunfullmäktige. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige vore det i så fall 
logiskt med färre ledamöter i styrelsen och i nämnder. Det vore till nackdel för en levande demo
krati. 

Med fler aktiva politiker i kommunen kan demokratin fördjupas och förbättras. Gärna med en 
kultur- och fritidsnämndnämnd. Arbetet med tillfälliga beredningar borde också kunna utvecklas. 

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 16 av 35 

KF § 13 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. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Mats Lundberg (L), Ann-Margret Kjellberg (S), Sonia 
Larsson (C), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M), 
Jonas Persson Follin (-),Kerstin Gustafsson (M), Helena Stridh (BP) och Thomas 
Andersson (L). 

Ajournering Sammanträdet ajourneras 21:52-21:54 samt 22:02-22:04. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-12-06, § 298. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-07-03 med 
tillhörande bilaga. 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Yrkanden Mats Lundberg (L), Sonia Larsson (C), Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson 
Swanstein (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkande att medel tas 
ur kommunstyrelsens förfogande. 

Jonas Persson Follin (-):Avslag till motionen. 

Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras för komplettering avseende 
finansieringen - om medel ska tas ur kommunstyrelsens förfogande eller 
kommunfullmäktige .. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Bo Wendts (BP) återremissyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet inte ska avgöras 
idag, utan ska återremitteras. 

Omröstning begärs. 

Fortsätter på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2018-01-24 

KF§ 13 Dnr KS 000501/2017 - 900 

Forts. Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill återremittera ärendet röstar JA. 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ. 

17 av 35 

Omröstningen utfaller med 15 ja- och 21 nej röster samt 1 som avstod, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har Bo Wendts (BP) yrkande om återremiss bifallits enligt regel om 
minoritetsåterremiss. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering: 

Förslaget ska kompletteras med finansiering. Om medel ska tas ur 
kommunstyrelsens förfogande eller kommunfullmäktige .. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 2018-01-24 18 av 35 

KF § 14 Dnr KS 000389 /2017 - 900 

Svar på motion - Inför metoden huskurage i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska 
införa en policy (Huskurage) för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. 
Utöver det ska kommunen verka för att privata fastighetsägare gör detsamma 
och genomföra informations- och utbildningsinsatser. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Förvaltningens förslag är att motionen avslås. Motionen och motionssvaret 
skickas sedan vidare till Båstadhems styrelse, som kan fatta ett eget beslut om 
man vill införa metoden eller ej. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås, 
men att en policy ska tas fram i motionens anda. 

Under ärendet yttrar sig Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M), 
Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-01-10, § 13. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12. 
Motion från Ebba Krumlinde (C) m.fl. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy i motionens anda. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

!i. 
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Motion inför metoden Huskurage i Bastads kommun .. ,., .. .. .. ... .. ,., .. , .. . 

Huskurage - räddar liv och förebygger våld 

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. 
Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. 

I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. 
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi 
självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett 
jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. 

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever 
våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker 
ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns 
Huskurage. Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina 
Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. 

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och 
omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor. 

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta 
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av: 

• Knacka på hos grannen. 
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 
• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset Med 
Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det 
finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder 
till att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från 
våld. 

En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. 

Centerpartiet i Båstads kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, 
samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för 
utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv. 

Vi yrkar: 
Att Båstads kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att 
privata fastighetsägare gör detsamma. 

Att Bjäre hem och andra berörda organisationer i kommunen genomför utbildnings- och 
informationsinsatser så att implementering sker snarast. 

Ebba Krumlinde Centerpartiet i Båstad ,. 
~ 

;JlCenterpart1et 
V ~-
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Kommunfullmäktige 2018-01-24 19 av 35 

KF§ 15 Dnr KS 000462/2017 - 900 

Svar på motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 

Beskrivning av ärendet Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska 
införa en så kallad demokratidag. Motionen syftar till att uppmärksamma 
folkstyrets betydelse i samhället och vad man kan göra för att påverka. 

Yttrande 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Iden bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin 
och verksamheten. Mot bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. Förslag lämnas i tjänsteskrivelsen om hur de politiska partierna själva 
kan arrangera så att det ej påverkar kommunens verksamhet. 

Under ärendet yttrar sig Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP), Hans Grönkvist 
(BP), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson 
(L), Christer de la Matte (M) och Jonas Persson Follin (-). 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-01-10, § 12. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson daterad 2017-12-12, 
Motion från Uno Johansson (C) m.fl. 

Bo Wendt (BP), Hans Grönkvist (BP) och Jonas Persson Follin (-):Avslag till 
motionen. 

Uno Johansson (C) och Ingela Stefansson (S): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) m.fl. avslagsyrkande och Uno 
Johanssons (C) m.fl. bifallsyrkande. Efter framställd proposition finner 
ordförande att motionen har avslagits. 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå motionen röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 16 Ja- och 4 Nejröster samt 7 som avstod, vilket 
närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunfullmäktige beslutat avslå motionen. 

Fortsätter på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservation 

2018-01-24 20 av 35 

KF § 15 Dnr KS 000462/2017 - 900 

Forts. Svar på motion - Inrättande av demokratidag i kommunal 
regi 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

Centerpartiet reserverar sig .. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion till kommunfullmäktige i Båstad 

Inrätta Båstad demokratidag 

Förslag att DEMOKRATIDAG arrangeras i kommunens regi. 

Syfte: att uppmärksamma folkstyrets avgörande betydelse i samhället och vad enskilda och 

grupper kan och bör göra för att påverlca samhällsutvecklingen lokalt, nationellt och globalt. 

Primär målgrupp är skolungdomar, särskilt i högstadiet och gymnasiet, via skola och föreningsliv, 

men även andra intresserade ska kunna delta och vara välkomna. 

Dagen kan arrangeras som en minimässa där de politiska partierna ställer upp likadana bord, 

affischer, eventuella s.k. rol/ups, samt broschyrer och annat material. Två eller tre personer från varje 

parti bemannar borden och svarar på frågor och informerar. Partiföreträdarna kan till exempel ha 

sina tröjor, jackor, med mera, prydda med partisymboler/färger. 

Även paneldebatt kan arrangeras för att belysa likheter och olikheter såväl mellan partier som i 

framförandeteknik. 

Kommunens förvaltningar och myndighetsfunktioner bör också bidra eller delta för att informera om 

de skilda roller som tjänstemän respektive folkvalda har i en kommun. För att nå målgruppen är det 

viktigt att rätt veckodag och tidpunkt väljs. 

Vi i Centerpartiet i Båstad är övertygade om att en demokratidag - om den arrangeras väl och blir 

lyckad - kan bli ett återkommande inslag. En sådan dag skulle bidra till att synliggöra det politiska 

systemet, hur lokalt folkstyre och demokratisk förvaltning fungerar och upprätthålls, samt 

förhoppningsvis uppmuntra ett ökat medborgerligt engagemang. 

Centerpartiet föreslår att en DEMOKRATIDAG arrangeras i kommunens regi. 

Båstad den 17 april 2017 

För Centerpartiet Båstad 

tfhiJ :;f;~ 
Gösta Gebau 

Ordförande Centerpartiet Båstadkretsen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-12-12. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000462/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Motion - Inrättande av demokratidag i kommunal regi 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kal
lad demokratidag. Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället 
och vad man kan göra för att påverka. 

Iden bakom motionen är positiv, men den medför konsekvenser för ekonomin och verksam
heten. Med bakgrund av det föreslår förvaltningen att motionen avslås. Förslag lämnas i tjäns
teskrivelsen om hur de politiska partierna själva kan arrangera så att det ej påverkar kommu
nens verksamhet. 

Bakgrund 
Uno Johansson (C) m.fl . motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kal
lad demokratidag. Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället 
och vad man kan göra för att påverka. Målgruppen är primärt skolungdomar från högstadiet 
och gymnasiet. 

Aktuellt 
Centerpartiets motion belyser en problematik som återfinns i nationella demokratiutredningar 
- om hur man ska öka ungas intresse och öka deltagandet i den lokala demokratin mellan va
len. Att arbeta med dessa frågor kontinuerligt är av vikt för såväl kommun som region och stat. 
Motionens intention är därmed enkel att bifalla. Däremot är det inte intentionen som ska be
handlas, utan metoden - införande av en demokratidag. 

Att anordna en dag, såsom föreslås, är möjligt men medför ett omfattande arbete för kommu
nen. Eftersom målgruppen är ungdomar i skolålder så behöver det arrangeras i samklang med 
undervisningen för att uppnå målsättningen. I annat fall finns det en risk att unga från hela 
kommunen inte kan medverka - sker exempelvis arrangemanget i Båstad så blir det svårt för 
Förslövs ungdomar. Demokratidagen ställer därmed krav på logistiken och medför ett stort 
förarbete mellan skola, kommunens övriga förvaltning och de politiska föreningarna. 

En lösning som uppfyller motionens intention och metod är att de politiska föreningarna bju
der in sig till skolan, eller att skolorna bjuder in föreningarna. Om endera parter inte uppfattar 
det som möjligt så skulle det ej heller det vara möjligt att genomföra en demokratidag. Det är i 
dagsläget rektorerna som beslutar huruvida politiska partier ska bjudas in eller ej. 

En annan metod som kan lyftas fram är att de politiska föreningarna själva - via sina grupple
dare - gemensamt arrangerar en demokratidag med debatt. Till den kan förvaltningen bjudas 
in för att hålla föredrag och dylikt om den lokala demokratin. Det är brukligt att bjuda in till 
debatter i samband med valen, så föreningarna besitter erfarenheten av att driva dessa ar-
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rangemang i egen regi. Det lokala partistödet, vilket syftar till att lyfta fram den lokala demo
kratin, skulle kunna användas för att finansiera en sådan dag. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Om motionen bifalls kan det få positiva konsekvenser för den lokala demokratin då kunskap 
sprids om hur kommunen fungerar, hur man kan påverka mellan valen och de politiska före
ningarnas ideer kan ställas emot varandra. Däremot är det redan möjligt att uppnå med befint
liga verktyg, då de politiska föreningarna kan arrangera i egen regi eller bjuda in sig själva till 
skolorna. 

Verksamhet 
Bifall av motionen innebär att förvaltningen får sätta samman en projektgrupp för att planera 
arrangemanget. Det innebär att tjänstepersoners tid avsätts till att genomdriva projektet istäl
let för att hantera andra arbetsuppgifter. För skolans del handlar det exempelvis om plane
ringstid. 

Ekonomi 
Bifall av motionen innebär kostnader för marknadsföring, lokaler och eventuell förtäring. Upp
skattningsvis blir kostnaderna 10.000:-. Inga kostnader beräknas för arvoden, då det får ske 
genom partistödet. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, kommunkansliet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Uno Johansson (C) m.fl. 

Samråd har skett med: 
Kristina Geiger, kommunchef. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
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KF § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000564/2015 - 200 

Svar på motion - Bygga hyreslägenheter 

Sida 

21av35 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet av 
att bygga fler hyresrätter. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-01-10, § 11. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg daterad 
2017-12-10. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som 
Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är 
redan beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 =04= 1 4 

"?...':J \J~s;.5.k:~~~\~:.:_ : '.)..\:)~ 

Motion bygga hyreslägenheter. 2015.04.14 

Mycket av det som byggs i kommunen är egna hem eller bo
stadsrätter. För att ha råd med detta krävs oftast att 
två förvärvsarbetar. 

Även vårt kommunala bostadsbolag bygger bostadsrätter 
och alldeles för få hyreslägenheter. 
Laholms kommun har en annons i Magasin Båstad Bjäre
halvön om att de skall bygga 76 hyreslägenheter i det 
stationsnärma läget i Båstad. 
Dags för Båstad att agera i denna fråga och inte bara 
konstatera att det behövs fler hyreslägenheter. 

Socialdemokraterna yrkar: 

oErbjuda billig mark till de som bygger hyreslägenheter. 

l i214 ~/VL---
Ing~la Stefansson (S) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-12-10 
Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000564/2015-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på Socialdemokraternas motion bygga hyreslägenheter. 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som Socialdemokraterna 
har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan beaktat. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet av att bygga fler 
hyresrätter. 

Bakgrund 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev. 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Bindande vill
kor gällande ev upplåtelseform på de bostäder som skall byggas på marken gäller dock som 
längst under två år. 

Aktuellt 
Områden för den typ av bostäder som Socialdemokraterna har önskemål om finns redan i Bå
stad i bl a detaljplanen för Heden. Dock behöver denna detaljplan genomgå en mindre planänd
ring för att fastställa gränserna mellan allmän platsmark, mark för allmän väg, och kvarters
marken, mark för bostäder och tillhörande tomter. Förvaltningen har under hösten lyft denna 
planfråga för att få planuppdrag men ärendet har inte förts upp för beslut. I Östra Kamp har 
Båstads kommun under 2017 sålt mark till Gösta Bengtssons Bygg för uppförande av 24 hyres
lägenheter, i två etapper. I Förslöv pågår detaljplanläggning av fastigheten Förslöv 2:4, delar av 
marken inom detaljplanen kommer att rymma områden för flerfamiljshus. Det är också natur
ligt att ge utrymme för bostäder i den form som Socialdemokraterna har önskemål om när 
planläggning för bostäder närmare stationen i Förslöv kommer igång nu när inriktningsdoku
mentet är antaget. Båstads kommun sålde också under 2016 en fastighet, centralt belägen i 
Förslöv, till Båstadhem för byggnation av mindre lägenheter. Förhoppningen är att byggnat
ionen på fastigheten kommer igång inom kort. På den privat ägda marken, inom området "Tu
velyckan" vid Båstads nya station byggs dessutom just för tillfället 72 st hyreslägenheter med 
beräknad inflyttning i november 2018. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Det finns ett stort behov av att bygga lägeheter, bostadsrätter men främst hyresrätter, i Bå
stads kommun. Kommunen behöver kunna erbjuda ett mer varierat utbud av boendemöjlig
heter än vad vi har idag. Båstads bostadsmarknad präglas i hög grad av egna hem, villor och 
hus för fritids boende. Om kommunen skall klara sitt ansvar inom vården och skolan krävs det 
att kommunen kan erbjuda ett rikt och varierat utbud av boendemöjligheter som är attraktivt 
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även för invånare som inte har så hög inkomst. Planering för att kunna erbjuda ett ökat utbud 
av olika sorters bostäder har därför under senare år pågått och pågår fortfarande. 

Verksamhet 
För att kunna attrahera medarbetare till tjänster inom den kommunala verksamheten måste 
man utöver att vara en attrativ arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva och varierade boende
former. 

Ekonomi 
Fullmäktige har i utvecklingsstrategierna för kommunens nya översiktsplan fattat beslut om 
att Båstads invånarantal skall öka. För att det skall kunna ske behövs fler bostäder och andra 
bostadsformer än vad som traditionellt har byggts. Fler invånare leder till ett ökat 
skatteunderlag. Vid försäljning av kommunal mark för bostadsproduktion får kommunen 
betalt för den investering som gjorts när mark planlagts och förädlats. 

Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 

Samhälls byggnads chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Socialdemokraternas Motion bygga hyreslägenheter 2015 04 14 

Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, Exploateringsingenjör Per Sellden samt Planchef 
Olof Sellden. 



IJIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 22 av 35 

KF§ 17 DnrKS000716/2016-200 

Svar på motion - Byggande av hyresrätter i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa 
handlingskraft i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta 
den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att 
Båstads kommun bjuder in näringsliv och entreprenörer att medverka i arbetet 
för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. 
Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett 
i liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på 
långsikt. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig lb Nilsson (C) och Hans Grönkvist (BP). 

Yrkande Ib Nilsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-01-10, § 10. 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg daterad 
2017-12-10. 
Motion från Centerpartiet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och 
genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och 
försäljning av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



CE NTERPARTIET 

BÅSTAD 

MOTION 

BÅSTADS l<OMfVIUN 
l<ommu11~.t11re lsen 

Byggande av hyresrätter i Båstad kommun 
Centerpartiet har noterat Båstad kommuns befolkningsprognos som stadgar att från år 2016 -
2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker genom ett positivt 
flyttnetto. Till detta skall läggas Boverkets olika nationella prognoser som pekar på ett fördubblat 
behov av bostäder i landet 

Centerpartiet anser att Båstad kommun måste visa handlingskraft i frågan för att öka antalet 
hyreslägenheter för att kunna möte den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt. 

Centerpartiet anser att de olika lokala, regionala och nationella aktörerna inom bygg-, och 
fastighetsbranschen skall ges möjligheten att spela en nyckelroll i Båstads kommuns 
samhällsbygge de närmaste 10-25-100 åren. 

Alla parter måste måste agera trovärdig och långsiktigt med den breda förankring som rättesnöre. 

Som ett första steg föreslår Centerpartiet därför att Båstad kommun på ett strukturerat sätt och 
under transparenta former bjuder in näringsliv och entreprenörer att medverka i arbetet för ökat 
antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv. För ordningens skull skall nämnas att 
Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett i liggande planer 
men att även dessa samhälles utveckling naturligtvis skall beaktas på längre sikt. 

Centerpartiet föreslår 

Atl kommunfullmäktige tillsätter kraft för att ta fram plan för att engagera näringsliv och 
entreprenörer I att skapa förutsättningar för byggande av hyresrätter i första hand i Torekov, 
Västra Karup, Grevie samt Förslöv. 



Båstad 

20160526 

Gösta Gebauer 

Ordförande 

lb Nilsson 

Vice Gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-10 
Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000716/2016-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på Centerns motion byggande av hyresrätter i Båstads kommun. 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och genom de pro
cesser som kommunen driver i fråga om planering och försäljning av mark. Det motionen före
slår är redan beaktat. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa handlingskraft 
i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta den efterfrågan som bidrar till 
kommunens tillväxt. Centerpartiet föreslår att Båstads kommun bjuder in näringsliv och ent
reprenörer att medverka i arbetet för ökat antal hyresrätter i Torekov, Västra Karup, Grevie 
och Förslöv. Centerpartiet anser att behovet för Östra Karup med Hemmeslöv är tillgodosett i 
liggande planer men att även dessa samhällens utveckling skall beaktas på långsikt. 

Bakgrund 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl. a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Bindande vill
kor gällande ev. upplåtelseform på de bostäder som skall byggas på marken gäller dock som 
längst under två år. 

Aktuellt 
I Båstads kommun finns en efterfrågan från marknadens aktörer och näringslivet på att bygga 
bostäder i alla olika typer av upplåtelseformer. Kommunen har under de senaste åren priorite
rat detaljplaner för blandade upplåtelseformer och främst planer som ger möjlighet till att upp
föra lägenheter i flerbostadshus och som radhus. Vidare har Kommunstyrelsen under hösten 
2017 fattat beslut om en ny prioriteringsordning för detaljplaner som tydligt ger direktiv om 
att bostadsbyggnation i stationsnära lägen skall prioriteras, så som i Båstad/Hemmeslöv / 
Östra Karup samt Förslöv. Resursmässigt har förvaltningen fått prioritera först Bå
stad/Hemmeslöv samt strategiska dokument s.k. Inriktningsdokument för Båstad, Förslöv och 
Grevie som ger stöd för var nya detaljplaner för bl. a bostäder bör upprättas i respektive ort. 
Alla Inriktningsdokument förväntas vara antagna av Kommunfullmäktige innan utgången av 
december 2017. 

I alla planprocesser erbjuds entreprenörer och näringsliv genom samråd och granskning att 
aktivt delta i processen kring planernas utformning. I arbetet med Inriktningsdokumenten har 
dessutom processerna varit extra ambitiösa för att redan på strategisk nivå engagera entre
prenörer och näringsliv för att de skall kunna komma med synpunkter. Separata workshops 
med fokus på företagen har genomförts och uppslutningen har varit god. Vidare möter kom
munen upp alla intressenter som hör av sig för att resonera om vad de vill och vad de har för 
ideer samt hur vi som kommun ser på samhällsutvecklingen och utifrån det försöker vi hitta 
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formerna för samverkan. I Båstads kommun arbetar vi därmed redan i enlighet med de princi
per som Centerpartiet föreslår. 

Några exempel: I Förslöv sålde kommunen 2016 en redan detaljplanelagd fastighet till Båstad
hem för byggnation av 16 st hyreslägenheter. Planläggning pågår i samma ort för fastigheten 
Förslöv 2:4, delar av marken inom detaljplanen kommer att rymma områden för flerfamiljshus . 
Det är också naturligt att ge utrymme för bostäder, företrädesvis lägenheter, i nya detaljplaner 
i omedelbar närhet till stationen i Förslöv nu när inriktningsdokumentet är antaget. I Grevie 
projekterar Första Villan för fullt nya bostäder på den gamla skoltomten och I Västra Karup har 
Kommunstyrelsen precis givit planuppdrag för att fastigheten som omfattar den gamla Präst
gården skall kunna omvandlas till nya lägenheter. I Torekov pågår också fortfarande diskuss
ionerna om utformningen av detaljplanen för, centrala Torekov, Sunnan 1 - nu med inriktning 
på fler hyreslägenheter. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Det finns ett stort behov av att bygga lägenheter, bostadsrätter men främst hyresrätter, i Bå
stads kommun. Kommunen behöver kunna erbjuda ett mer varierat utbud av boendemöjlig
heter än vad vi har idag. Båstads bostadsmarknad präglas i hög grad av egna hem, villor och 
hus för fritids boende. Om kommunen skall klara sitt ansvar inom vården och skolan krävs det 
att kommunen kan erbjuda ett rikt och varierat utbud av boendemöjligheter som är attraktivt 
även för invånare som inte har så hög inkomst. Planering för att kunna erbjuda ett ökat utbud 
av olika sorters bostäder har därför under senare år pågått och pågår fortfarande . 

Verksamhet 
För att kunna attrahera medarbetare till tjänster inom den kommunala verksamheten måste 
man utöver att vara en attraktiv arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva och varierade boende
former. 

Ekonomi 
Fullmäktige har i utvecklingsstrategierna för kommunens nya översiktsplan fattat beslut om 
att Båstads invånarantal skall öka. För att det skall kunna ske behövs fler bostäder och andra 
bostadsformer än vad som traditionellt har byggts. Fler invånare leder till ett ökat 
skatteunderlag. Vid försäljning av kommunal mark för bostadsproduktion får kommunen 
betalt för den investering som gjorts när mark planlagts och förädlats. 

Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 

Samhälls byggnads chef 

Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från centerpartiet- Byggande av hyresrätter i Båstads kommun, 2016-05-24 

Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, Exploateringsingenjör Per Sellden samt Planchef 
Olof Sellden. 



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 

KF§ 18 Dnr KS 001232/2016 - 900 

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

23 av 35 

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. 

Yttrande 

Yrkande 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Under ärendet yttrar sig Stefan Olsson (C) och Hans Grönkvist (BP) 

Stefan Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning av 
plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på 
produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över 
alternativa materialval. 

3. Motionen anses bifallen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Förbjud mikroplaster i kommunal upphandling och · 

verksamhet 

Centerpartiet oroas av ökande volymer av mikroplaster och önskar att Båstad kommun aktivt deltar i 

arbetet att minimera förekomsten. 

Eftersom vi inte vet förekomsten i den kommunala verksamheten eller vilka åtgärder som vidtagits 

föreslår vi en översyn så politiken får kunskaper. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att kommunen ej upphandlar plastpåsar som inte är förnyelsebara 

Att kommunen ställer krav på tex tvättmedel, hudvårdsprodukter mm att de inte ska innehålla 

mikroplaster 

20161010 

no Johansson 

.I I 
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Ordförande Centerpartiet Båstad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-14 

Handläggare: Jeanette Hall 

Dnr: KS001232/2016-900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Förbjuda mikroplaster i kommunal upphandling och verk
samhet 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Båstads kommun aktivt ska förespråka en minimering av 
användning av plast inom samtliga verksamhetsområden. 

2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar ställa krav på produkter som är: 
• fria från mikroplast 
• av 100% förnyelsebar plast 
• se över alternativa materialval 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster och vill att Bå
stads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. 

Bakgrund 
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 (plast
kulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) och som ibland används i olika kemiska pro
dukter och hudvårdsprodukter som tex mjukgörare. 

Ett utav FN:s globala mål (mål 14 Hav och marina resurser) är att till år 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, in
klusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. I en nyligen publicerad rapport från Ellen 
Mcarthur foundation säger man att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven. Plas
ten orsakar stora problem, för både hav- och landlevande djur, både i sin naturliga form och i 
form av mikroplast. 

Den största boven när det gäller mikroplaster är däck Dessa avger ca 13 500 ton mikroplas
ter/år. Granulat från konstgräsplaner rankas som näst största källan med utsläpp om ca 2 300-
2 200 ton per år. Det är dock svårt att mäta hur mycket av detta som hamnar i dagvatten och 
senare hamnar i hav och vattendrag. 

Däremot kan man mäta hushållens utsläpp av mikroplaster. Hygienartiklar beräknas stå för 66 
ton per år och syntetfibrer från tvättmaskiner ca 200- 2 200 ton per år. 

Källa IVF Svenska miljöinstitutet. 

Aktuellt 
Båstads kommun ställer idag krav på mikroplastfria hygienartiklar vid upphandling. 



2 (2) 

Frågan om en plastfri kommun uppmärksammades i samband med ett möte i Båstad, juli 2017, 
där politiker, näringsliv, nyckelpersoner och upphandlingsansvariga deltog. Genom att an
vända upphandling som ett strategiskt verktyg kan förslaget om ett plastfritt Båstad bli verk
lighet inom en rad olika områden. 

I april 2017 lämnade Liberalerna i Höganäs in en motion om att de vill se ett plastfritt Höganäs 
efter att en skolklass väckt frågan. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Båstads kommun vill förespråka ett hållbart och miljömedvetet samhälle. 

Verksamhet 
Beslutet bidrar till att barn och personal får ökad förståelse för, och tar ett större ansvar för ett 
av våra största världsproblem. 

Ekonomi 
Krav på mikroplastfria produkter inom hygien har inte visat på några ekonomiska förluster. 
Inom vissa områden kan kraven resultera i högre kostnader. 

Kommunledningskontoret 
Jeanette Hall, Upphandlare 

Beslutet ska expedieras till: 
KS 

I samråd med: 
Kristina Geiger, kommunchef 



rJ[] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 24 av 35 

KF§ 19 Dnr KS 000653/2015 - 350 

Svar på motion om vägföreningar i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att 
kommunen ska ta över en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från 
fastighetsägarna i kommunen för att finansera detta. För att kunna genomföra 
ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en 
förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare 
utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen 
ska genomföras. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-01-10, § 15. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-12-04. 
Motion - Upplös vägföreningar. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion vägföreningar i kommunen ! 2015.05.03 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Enligt kommunlagen skall likställighets principen gälla. Är det så idag ? 

När det i Torekovs bykärna och i centrala Båstad är kommunen som sköter 
väghållningen och utsmyckning av det offentliga rummet. 
Medan övriga Fastighetsägare får betala vägförenings-avgift, 

på ca 500-1 000 kr 

Därför yrkar (S) att: 

De vägföreningar som inte vill fortsätta. Övertar kommunen ansvaret för. 

Att en fastighets/vägavgift tas ut från alla fastigheter i hela kommunen. För att 
finansiera detta. 

I~! Jai____ 
Ingela Stefansson (S) 

dl~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-04. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000653/2015 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Upplös vägföreningar 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskriv
ning för en fullständig utredning. 

2. Motionen anses härmed besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att kommunen ska ta över 
en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från fastighetsägarna i kommunen för att 
finansera detta. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. 
Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en 
djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras. 

Bakgrund 
En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att de vägföreningar som 
inte vill fortsätta ska kommunen ta över ansvaret för samt att kommunen ska ta ut en fastig
hets/vägavgift från alla fastigheter i kommunen för att finansiera detta. 

En vägförening har genom ett förrättnings beslut från lantmäteriet att sköta en viss bit mark, 
väg, lekplats eller annat. I Båstads kommun finns ett flertal vägföreningar. Områden med väg
föreningar har genom detaljplanen enskilt huvudmannaskap. Det finns också detaljplaner med 
kommunalt huvudmannaskap och där ansvarar kommunen för skötsel av området. 

Aktuellt 
För att avveckla vägföreningar i kommunen krävs en omfattande utredning med tidsperspektiv 
och ekonomiska konsekvenser, samt bedömning av lagligheten i de två förslagen. Ett lämpligt 
sätt att hantera det är att göra en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning för en 
djupare utredning. Därefter kan politiken fatta beslut om projektet och utredningen ska ge
nomföras eller inte. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Om vägföreningar upplöses och kommunen tar över ansvaret får det till konsekvenser att de 
boende förlorar möjligheten att direkt påverka hur deras område ska skötas. Kommunen tar 
över ansvaret och skötseln kan blir mer likvärigt i hela kommunen. 

Verksamhet 
Om vägföreningarna upplöses överförs ansvaret till kommunen som då behöver en 
organisation att hantera detta. En omfattande utredning bör göras för att säkerställa att alla 
aspekter konsekvensanalyseras. 



2 (2) 

Ekonomi 
Förslaget att upplösa kommunens vägföreningar innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En förstudie bör göras för att beräkna omfattning av en djupare utredning. I sam
band med förstudien bör en projektbeskrivning tas fram som omfattar utredningens uppdrag. 

Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Upplös vägföreningar 

Samråd har skett med : 
Teknik och servicechef, Samhällsbyggnadschef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 25 av 35 

KF§ 20 Dnr KS 000490/2014- 350 

Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads 
kommun har inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant 
projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en förstudie 
med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare utredning. 
Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska 
genomföras. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-01-10, § 16. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-12-04. 
Medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en 
projektbeskrivning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Förslöv 2014-04-02 

Medborgarförslag 

Hej, 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 
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Jag bor med min familj på "Huggehusområdet" i Förslöv som är ett nytt bostadsområde under 

uppbyggnad (vilket ni i KF bör känna till väl .. ). Det bor många barnfamiljer här och många små 

lekfulla barn . Själv har jag och min fru 2 barn i förskoleåldern . 

Det har kommit till min kännedom att de 172000 lökar införskaffats, däribland vackra påskliljor. De 

har enbart planterats i Båstad och Torekov. I Förslöv har ingen plantering skett och där anges skälet 

till detta att vi har vägföreningar. 

Vi har också i vårt bostadsområde fått en så kallad lekplats, vilken består i några gungor och en 

sandlåda som mer liknar en stor kattlåda. Denna lekplats är under all kritik. Den ligger utmed en väg 

vid vilken det har vägrats bygga farthinder där bilar susar fram långt över de 30km/h som de ju skall 

hålla sig till. Som referens här så har det ju reliativt nyligen byggts en finare lekplats i just det.. 

Båstad . 

Som referens har vi även sneglat på vår grannkommun Ängelholm där man har helt annan standard 

på lekplatser. 

Läser man på bastad.se så kan man läsa bladetta : 

"Leken är viktig för barn 

Lekplatser som är spännande och roliga, spelar en viktig roll i de flesta barns liv. Barn behöver leka 

och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. I Båstads kommun finns ca 35 lekplatser på 

allmän plats i parker och naturområden. Vårt mål är att lel<platserna sl<a fungera som mötesplatser, 
ha ett stort lel<värde och en hög sälcerlletsnivå. 11 

Under 6,5 år fick vi den service som man bl a får i Båstad och Torekov när det gäller underhåll av 

vägar och grönytor; såsom snöröjning, halkbekämpning, gräsklipping etc. Med samma skattesats och 

ett tillägg i form av avgift till en vägförening så tycker vi nu att det är dags att man skrotar 

vägföreningarna i Båstads kommun. Den service vi får av vägföreningen har vi redan haft i 6,5 år utan 

att betala en extra avgift. Vi fick en "lekplats" i all hast då kommunen enligt avtalat med 

vägföreningen skulle färdigställa bostadsområdet för överlämning. Under vintern sköttes dessutom 

snöröjningen sämre i området än den tidigare gjort. l<an det bero på att det är första vintern i 

vägföreningens regi?? Vi har singel på vår uppfart och den asade snöröjarna med sig längs med gatan 

vid flera tillfällen, detta har aldrig tidigare hänt. 

Nu när vi är anslutna till en vägförening så skjuter Båstads kommun dessutom bara alla frågor vidare 

till vägföreningen och det känns väldigt tröttsamt. 



Summering av medborgarförslaget: 

Upplös vägföreningarna och skipa rättvisa i kommunen. 

o Plantera lökar i alla delar av kommunen. 

o Håll samma standard på lekplatser i alla delar av kommunen. 

e Tag ansvar för snöröjning och halkbekämpning 

o Bygg farthinder eller placerat ex blomkrukor där det behövs 

o Gör Båstads kommun till en kommun där barnfamiljet vill bo/bosätta sig. Förslöv har bra 

förutsättningar! 

Med vänlig hälsning 

~:~ 
Trohetsvägen 2 

269 73 Förslöv 

niklas@banck.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-23. 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000490/2014 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskriv
ning för en fullständig utredning. 

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har 
inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande 
utredning. Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning 
avseende en djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utred
ningen ska genomföras. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har 
inkommit till fullmäktige. En vägförening har genom ett förrättnings beslut från lantmäteriet att 
sköta en viss bit mark, väg, lekplats eller annat. I Båstads kommun finns ett flertal vägförening
ar. Områden med vägföreningar har genom detaljplanen enskilt huvudmannaskap. Det finns 
också detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap och där ansvarar kommunen för skötsel 
av området. 

Aktuellt 
För att avveckla vägföreningar krävs en omfattande utredning med tidsperspektiv och ekono
miska konsekvenser, samt konsekvenser på samhälle, verksamhet och planering. Ett lämpligt 
sätt att hantera det är att göra en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning för en 
djupare utredning. Därefter kan politiken fatta beslut om projektet och utredningen ska ge
nomföras eller inte. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Om vägföreningar upplöses och kommunen tar över ansvaret får det till konsekvenser att de 
boende förlorar möjligheten att direkt påverka hur deras område ska skötas. Kommunen tar 
över ansvaret och skötseln kan blir mer likvärigt i hela kommunen. 

Verksamhet 
Om vägföreningarna upplöses överförs ansvaret till kommunen som då behöver en 
organisation att hantera detta. En omfattande utredning bör göras för att säkerställa att alla 
aspekter konsekvensanalyseras. 
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Ekonomi 
Förslaget att upplösa kommunens vägföreningar innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En förstudie bör göras för att beräkna omfattning av en djupare utredning. I sam
band med förstudien bör en projektbeskrivning tas fram som omfattar utredningens uppdrag. 

Verksamhetsområde 
Catharina Elofsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag - Upplös vägföreningarna i Båstads kommun 

Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef, Samhällsbyggnadschef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 001356/2017 - 903 

Sida 

26 av 35 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstad hems styrelse -
Irene Ebbesson (S) 

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

Underlag till beslutet Avsägelse från Irene Ebbesson (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Till Kommunfullmäktige 
i Båstads kommun 
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Härmed ber jag att få avsluta mitt uppdrag som ersättande styrelseledamot 
i styrelsen för Båstadhem AB från och med 31/12 2017. 

Förslöv den 5/12 2017 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 22 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 001378/2017 - 903 

Sida 

27 av 35 

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

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval för ersättare i Båstadhems styrelse ska förrättas efter avgående 
Irene Ebbesson (S). 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP) 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Niclas Svanberg (S). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Niclas Svanberg (S) är vald till 
ersättare. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ersättare i Båstadhems styrelse under perioden 
2018-01-25 till 2018-12-3 1: 

Niclas Svanberg (S) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



il1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000018/2018 - 903 

Sida 

28 av 35 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden -
Karin Schmidt (BP) 

Beskrivning av ärendet Karin Schmidt (BP) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden. Fyllnadsval till ny 
ledamot ska förrättas. 

Underlag till beslutet Avsägelse från Karin Schmidt (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Sida 1 av 1 

Båstads Kommun - Myndighetsnämnden, avsägelse som ledamot BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Från: Karin Schmidt <karin.e.schmidt@outlook.com> 
Till: "bastads.kommun@bastad.se" <bastads.kommun@bastad.se> 
Datum: 2018-01-09 11:40 

Z01B -01- 0 9 
Dnr.k.. . .d .. Q.Qe:?.t.!/ia.(.~ 
llllll l•l• l• ••••• ••• •• •••••• •••••••n 11: .,t. .'t?.. $ 

Ärende: Myndighetsnämnden, avsägelse som ledamot 
Kopia: "Bo.Wendt@bastad.se" <bo.wendt@bastad.se>, Göran Klang <goran.klang@bast... 

Hej! 

Jag måste tyvärr avsäga mig uppdraget som ledamot i myndighetsnämnden av personliga skäl. 

Med vänlig hälsning 
Karin Schmidt 

Skickades från E-post för Windows 10 

file:///C :/U sers/linwah 1IAppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A54AA1 ABASI . - D... 2018-01-09 )(] 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000109/2018 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i Myndighetsnämnden efter Karin 
Schmidt (BP) 

Sida 

29 av 35 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval för ledamot i Myndighetsnämnden ska förrättas efter avgående 
Karin Schmidt (BP). 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Kjell Stridh (BP). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Kjell Stridh (BP) är vald till 
ledamot. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ledamot i Myndighetsnämnden under perioden 
2018-01-25 till 2018-12-31: 

Kjell Stridh (BP) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000110/2018 - 903 

Fyllnadsval för ersättare i Myndighetsnämnden efter Kjell 
Stridh (BP) 

Sida 

30 av 35 

Beskrivning av ärendet Efter att tidigare ersättare i Myndighetsnämnden Kjell Stridh (BP) valts till 
ledamot ska fyllnadsval göras för ersättarplatsen. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Eddie Grankvist (BP). 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Föreslår Karin Schmidt (BP). 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists (BP) förslag. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Karin Schmidt (BP) är vald till 
ersättare. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Följande utses som ersättare i Myndighetsnämnden under perioden 
2018-01-25 till 2018-12-31: 

Karin Schmidt (BP) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 001402/2017 - 300 

Väckt motion - Arkitekturprogram för Båstads kommun 

Sida 

31av35 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-12-14, angående arkitekturprogram för Båstads 
kommun från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Redovisning Motionen redovisas muntligen av Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrefsen 

2017 -12- 1 4 
ARKITEKTURPROGRAM FÖR BÅSTADS KOMMUN Dnr .... k$.. . ).i..P.[!./ .... .. .. 

.............. 2.o l .. :t..:: .. 3.9. ....... .. 

Båstad/Bjäre växer för fullt . Byggnationen har tagit fart och kommer att hålla i sig många år 

framöver. För att vi ska ha en fortsatt levande, hållbar och vacker bygd behövs en samsyn i 

arkitektur- och gestaltningsfrågor. 

För att främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara vårt Bjäre behöver 

arbetet att skapa framtida livsmiljöer stärkas. Hus, orter och stadsrum ska utvecklas mot ett 

alltmer hållbart samhälle, med trivsamma miljöer som inbjuder till ett rikt och varierat liv, 

både på landsbygden och i tätorten. Historiska värden och lokala särdrag ska betonas som en 

förutsättning för utveckling av god arkitektur. 

Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället, som inbjuder till ett rikt liv, 

med människan i centrum. 

Vi Liberaler vill med denna motion att 

BÅSTADS l<OMMUN TAR FRAM ETT ARIKTEKTURPROGRAM 

Målet med arkitekturprogrammet är att alla aktörer i stads- och landsbygdsutveckling får en 

gemensam plattform med vissa riktlinjer att förhålla sig till. 

Båstad december 2017 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

<;4 d2;~~ 
Thomas ?n:ersson Mats Lundberg Catarina Fryland 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000026/2018 - 200 

Väckt motion - Lokalvård i egen regi 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-01-10, angående lokalvård i egen regi från 
Ingela Stefansson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas muntligen av Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

32 av 35 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2018 -01- 1 0 ,. 

Dnr .. K.~ .. O.ö:?.~. /2.!J.1Jf 
• ........................ ::: .?.!:?..G:~ .. .... . 
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Båstads Arbetarekommun 

Motion 

Lokalvård i egen regi 

Kommunens lokaler får för lite kärlek. Det är tydligt att vi brister i underhållet av våra lokaler 

på mer än ett sätt. 

Vi ska säkerställa att alla våra lokaler får en likvärdig städning och att den når upp till 

myndighetskraven . Det är uppenbarligen så att kommunen betalar för en tjänst de inte får. 

Städningen av våra lokaler blir lidande när fokus ligger på att pressa priserna. 

Städpersonalen ska ständigt klara fler ytor på allt kortare tid med sämre utrustning. Vilket 

naturligtvis innebär att de måste göra avkall på kvaliten. 

I den senaste ekonomirapporten går att läsa att lokalvården har en positiv avvikelse på 

700 000 kronor som delvis beror på förmånligt entreprenadavtal. I själva verket handlar 

detta om besparingar, d.v.s. städning som inte blir utförd. 

Kommunen skulle få en betydligt bättre kontroll över städningen i sina lokaler om denna 

utfördes i egen regi med egen anställd personal. 

Vi yrkar 

Att förvaltningen får i uppdrag att förbereda sig för ett övertagande av lokalvård i egen regi 

när nuvarande avtal löper ut den 30 september 2018 

Socialdemokraterna i Båstad 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-01-24 33 av 35 

KF§ 28 Dnr KS 001438/2017 - 400 

Väckt medborgarförslag- lnformationsskyltar på banvallen 
mellan Grevie och Båstad 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2017-12-29, angående informationsskyltar på 
banvallen mellan Grevie och Båstad ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen. 

Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Lisbet Jönsson 

Ljungvägen SSA 

26962 Grevie 

Medborgarförs~ag 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunst~/relsen 

20·17 -'12- 2 9 
Dnr ... l:J0)J.../)~ /~:5~ 
.................... C ... ~::. ·:.o.:: .. ::::::::: 

Jag föreslår att det ska sättas upp skyltar längs med den 

gamla banvallen mellan Grevie och Båstad. 

Var den högsta punkten är och även historieskyltar av 

intresse hur arbetet gick till att bygga järnvägen. 

1) ~ 0 1: 
,;_h);e) jCY>'lh.hC~ 
Underskrift 

Båstad Kommun 

26980 Båstad 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000058/2018 - 600 

Väckt motion - Fler praktikplatser vid daglig verksamhet i 
kommunens regi 

Sida 

34 av 35 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-01-16, angående fler praktikplatser vid daglig 
verksamhet i kommunens regi från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas 
och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas muntligen av Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 
Komrrn.mrt)1rtMn 

2018 -01- 1 6 
Dnr •• fS.'2.QO.QQ?.J?..f 20 I & 
•.......... ' ........ :: ... 6. (.;;. <;:; 

FLER PRAKTIKPLATSER FÖR DAGLIG VERKSAMHET I KOMMUNENS REGI 

Vuxna personer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning eller 

autism har rätt till daglig verksamhet. Andemeningen är att ge meningsfull 

sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar och syftar till att 

utveckla den enskildes möjligheter till ett förvärvsarbete. 

Tyvärr kan daglig verksamhet bli en mur för den enskilde istället för en trappa, 

en trappa ut till ett förvärvsarbete. Det är ofta önskvärt och en strävan att 

daglig verksamhet kan förläggas till vanliga arbetsplatser både i små grupper 

och som individuella platser. 

Idag har knappt 30 personer beslut om daglig verksamhet i vår kommun. 1/3 

av dessa har praktikplatser i privata näringslivet. Tyvärr finns väldigt få 

praktikplatser i Båstads kommuns egen organisation för de som har beslut om 

daglig verksamhet. 

Båstads kommun ska vara ett föredöme i alla sin verksamhet och kan och bör 

öppna upp sina arbetsplatser för de med beslut om Daglig Verksamhet. Vi i 

kommunen kan erbjuda många typer av praktik, exempelvis inom gata/park, 

vård och omsorg, skola, fastighet mm. 

Att öppna upp sin arbetsplats för våra funktionsnedsatta är ofta mycket 

berikande för alla parter och leder till ökad förståelse för våra olikheter och ett 

varmare och mänskligare arbetsklimat på arbetet. 

Med denna motion vill vi Liberaler att 

Kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktikplatser 

inom den kommunala organisationen för de personer med beslut om Daglig 

Verksamhet. 

Båstad december 2017 

LI~?~ ~om~ersson Olle Larsson 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 

Dnr KS 000059/2018 - 600 

Väckt motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de 
funktionsnedsatta 

Sida 

35 av 35 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2018-01-16, angående nya vägar in på 
arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta från Thomas Andersson (L) m.fl. ska 
redovisas och skickas för beredning. 

Redovisning Motionen redovisas muntligen av Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



MOTION 

BÅSTADS KOMMUN 
Kon-YinUmi)•~n 

2018 -01- 1 6 
Dnr .. ~5 .. (;l~O,Q.~~./ U> I 8 
• •••••••••••••• • •••-;••~•g•Q••o 

Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta ! 

De som är intellektuellt, psykiskt och/eller fysiskt funktionsnedsatta står i regel 

väldigt långt från arbetsmarknaden. Samhället har ett ansvar att medverka till 

att alla kan få ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. Tyvärr så leder de 

insatser som görs idag till dåligt resultat vilket innebär att många av våra 

funktionsnedsatta är utan arbete och tyvärr också ofta utan meningsfull 

sysselsättning. 

Genom samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och arbetslivet skulle vi 

kunna åstadkomma mycket mera. Europeiska socialfonden finansierar projekt 

som bland annat arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder 

och integrationsinsatser. Under våren 2018 utlyser Svenska EFS-rådet projekt 

som ska leda till "Ökade övergångar till arbete" och med målgruppen -

"personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga och 

ohälsa, även upplevd ohälsa" . 

Här finns möjligheten att skapa ett projekt tillsammans med bland annat 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som kan leda till att utveckla 

metoder och arbetssätt som leder till att flera av de funktionsnedsatta får ett 

arbete. 

Därför vill vi Liberaler att: 

Kommunen tar initiativ till en ansökan hos Svenska ESF-rådet inom 

programområde 2 med syfte till "Ökade övergångar till arbete" tillsammans 

med lämpliga samverkanspartners. 

Det är vår förhoppning att denna motion får en skyndsam behandling eftersom 

ansökningstiden löper ut under juni 2018. 

Båstad januari 2018 

LIBERALERNA I B_ft)TAD 

----(/ ~ l~Jh / <;~~:~ qf~ 
Thomas tp itson Olle Larsson 




