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KF § 34  Dnr KS 000047/2016 - 900 

Val av justeringspersoner 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 

ordföranden. För dessa personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske 
samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den dag och tid som 
fullmäktige beslutar vid varje sammanträde.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Utse Carolin Gräbner (SD) och Johan Arnoldsson (C) som justeringspersoner. 

Utse som Jonas Persson Folin (-) som ersättare. 

Justeringen äger rum 2016-03-30 klockan 15:00 på kommunkansliet.  
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KF § 35  Dnr KS 000050/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

 
Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till  

sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

 
 Sedan utskicket har två nya ärenden anmälts: Val av nämndeman efter 

avgående Michaela Backman och en enkel fråga har inkommit från Katarina 
Toremalm (MP).  

 
Yrkanden Christer de la Motte önskar informationsärende om motionshantering.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Dagordningen godkänns med följande tillägg:  

- Nytt ärende: Val av nämndeman efter avgående Michaela Backman (C) 

- Nytt ärende: Enkel fråga om val av beredning för översiktsplanen 

- Nytt informationsärende: Om hantering av motioner.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 6 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 36  Dnr KS 000051/2016 - 900 

Informationsärenden 

 
Beskrivning av ärendet Följande information lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde: 
  

- Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
 - Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
 - Ingrid Zäther (S) informerar om utbildningsnämnden. 
 - James Johnson (BP) informerar om myndighetsnämnden. 
 - Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
 - Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 
 - Olof Nilsson, nämndsekreterare, informerar om motionshantering.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Lägga informationen till handlingarna.  
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KF § 37  Dnr KS 000048/2016 - 900 

Delgivningar 

 
Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde. 

Vid sammanträdet föreligger följande delgivningar: 
 
 - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Michaela Backman (C) 
 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Mikael Bohlin (M)  
 
Underlag till beslutet Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Michaela Backman (C) 
 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Mikael Bohlin (M)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
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KF § 38  Dnr KS 000336/2016 - 905 

Granskningsrapport - kommunens budgetprocess 

 
Beskrivning av ärendet Föreligger inkommen granskningsrapport från kommunrevisionen och EY 

gällande kommunens budgetprocess. Granskningsrapporter från 
kommunrevisionen ska redovisas  i kommunfullmäktige. 

 
 Redovisning sker av kommunrevisionens ordförande Roar Onsö, därefter läggs 

informationen till handlingarna.  
 
Underlag till beslutet Granskningsrapport från EY  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Lägga informationen till handlingarna.   
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KF § 39  Dnr KS 000049/2016 - 900 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

 
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 fullmäktigebslut som ska verkställas, har bordlagts eller 
återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige.  

 
Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2016-03-10  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Bilagd redovisning daterad den 10 mars 2016 godkänns.  
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KF § 40  Dnr KS 000224/2016 - 500 

Avfallstaxa 2016 

 
Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskan är att nya taxan ska gälla 

från och med första april 2016. 
 
 Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Johan Forsberg (C), Tony Ivarsson (M) 

och Jessica Andersson (S).  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse om avfallstaxa 
 Bilaga 1. Taxa 2016 – folder Båstad, NSR  
 Bilaga 2. Taxa 2016 – PM förslag till ny avfallstaxa i Båstad, NSR   
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Anta avfallstaxa 2016 från NSR. 

2. Taxan ska gälla from 2016-04-01.   
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KF § 41  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Överföring av investerings- och exploateringsmedel från 2015-
2016 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i av 

fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten, vars resultat följs och 
jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi avgöra 
huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den 
politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på om god 
ekonomisk hushållning nås, konkreta förbättringsförslag och tydliga 
möjligheter till omprioriteringar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-23 §179 om budgetdirektiv. I 

budgetdirektiven framgår de mål och den tilldelade ekonomisk ram som 
nämnden har att förhålla sig till vid framtagande av nämndsplanen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Överföring av investerings- och exploateringsmedel. 
 Bilaga 1. Specificering av investeringar och omföringar 2015 
 Bilaga 2. Undertecknade ombudgeteringsblanketter 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Avslag till punkt 3 i kommunstyrelsens förslag. 
 
 Kerstin Gustafsson (M) med bifall av Ingela Stefansson (S) och Katarina 

Toremalm (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag (punkterna 1, 2 och 3).  
 
Ajournering  Stefan Olsson (C) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras i fem minuter.  
 
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bo Wendts 

(BP) förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits.  

 
 
 
       Fortsätter på nästa sida. 
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KF § 41  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Forts. överföring av investerings- och exploateringsmedel från 
2015-2016 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Budgeterade investeringsmedel om -34 647 tkr överförs från 2015 till 2016 
varav -28 157 tkr avser skattefinansierade investeringar, 5 420 tkr avser medel 
för finansiering av statlig infrastruktur och -12 118 tkr avser VA-investeringar. 
Därtill överförs budgeterade exploateringsinkomster om 208 tkr från 2015 till 
2016. 

2. Förvaltningen ska återkomma med ärende till kommunstyrelsen där det 
framgår vilka investeringar som kan skjutas på med målsättning att hålla 
investeringsnivån oförändrad enligt kommunfullmäktiges 
investeringsbudgetbeslut. 

3. Projekt Öllövstrand, kod 6049 på sidan 5 i bilaga 1, ”Specificering av 
investeringar och omföringar 2015”, överförs till 2016 års investeringsbudget.  

 
Reservation Bjärepartiet reserverar sig mot beslutet..  
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KF § 42  Dnr KS 000223/2016 - 500 

Behov av tilläggsanslag för fördröjningsmagasin samt VA-
ledningar inom Trollbäckenområdet 

 
Beskrivning av ärendet Trollbäckenområdet är nu igång och ska byggas. Båstads kommun via VA-

kollektivet behöver utföra vissa arbeten, fördröjningsmagasin samt VA-
ledningar, som inte finns med i budget. Teknik och service ansöker därför om 
ett tilläggsanslag på 3 mkr till investeringsbudget 2016.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - tilläggsanslag, fördröjningsmagasin samt VA-ledning 
 Karta över området  
 
Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S): 3 mkr omfördelas från objekt 6006 Ledning 

Ängstorp till utbyggnad av fördröjningsmagasin och VA inom Trollbäcken.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ann-Margret 

Kjellbergs förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Bevilja tilläggsanslag till Teknik och service på 3 mkr för utbyggnad av VA-
ledningar samt fördröjningsmagasin inom Trollbäcken.   

 
Reservation Ann-Margret Kjellberg (S) reserverar sig mot beslutet..  
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KF § 43  Dnr KS 000234/2016 - 600 

Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet I samband med att den politiska organisationen har förändrats behöver 

riktlinjerna för Namnkommittén revideras. Nuvarande riktlinjer antogs i 
kommunfullmäktige den 26 september 2012.  Namnkommittén som tidigare 
bestod av förtroendevalda och tjänstemän består idag av fyra tjänstemän från 
verksamhetsområdena samhällsbyggnad och bildning och arbete. Mot 
bakgrund av detta och en genomgång av riktlinjerna i syfte att öka tydlighet och 
stringens revideras riktlinjerna.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Reviderade riktlinjer för Namnkommittén 
 Förslag till reviderade Riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Förslag till reviderade riktlinjer för Namnkommittén i Båstads kommun 
godkänns för antagande.  

2. Upphäva Riktlinjer för ortsnamnsverksamheten i Båstads kommun, antagna 
av kommunfullmäktige 2012-09-26 § 181 med dnr KS 001008/2012-900.   
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KF § 44  Dnr KS 000384/2015 - 300 

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016 

 
Beskrivning av ärendet Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad påbörjade 2011 ett dokument för 

riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen och 2014 lämnades en 
beredningsremiss. Beredningen valde att inte slutföra dokumentet då Lagen om 
bostadsförsörjning (2000:1383) trädde i kraft 2014-01-01. Lagändringen 
påverkade även Plan och Bygglagen där punkt nummer 5, 2 kap. 3§, har 
tillkommit: ”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i 
kommunen”. De tillkomna lagändringarna innebar att dokumentet behövde 
omarbetas. Förvaltningen fick därför, 2015-03-11, i uppdrag att ta fram ett 
förslag till bostadsförsörjningsprogram. 

 
 Samtliga kommuner är ålagda enligt svensk lag att ha riktlinjer för 

bostadsförsörjning och ett bostadsförsörjningsprogram utgör ett del underlag 
för framtagande av kommunens översiktsplan. Programmet ska ge riktlinjer för 
hur Båstad vill och kan växa och förankras både i regionala styrdokument och i 
den politiska viljan och visionen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse för bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 
 Bilaga 1. Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015 
 Bilaga 2. Sammanfattning, kommentarer och åtgärder efter remissvar på 

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun    
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig: Johan Forsberg (C), Thomas Andersson (L), Ingela 

Stefansson (S), Hans Grönkvist (BP), Bo Wendt (BP), Sonia Larsson (C), 
Katarina Toremalm (MP), Daniel Olofsson (M) och Christer de la Motte (M) 

 
Yrkanden Johan Forsberg (C) med bifall av Thomas Andersson (L): Avslag till punkt 1b. 
 
 Christer de la Motte (M) med bifall av Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Johan 

Forsbergs (C) m.fl. förslag . Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. Omröstning begärs.  

 
 
       Fortsätter på nästa sida. 
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KF § 44  Dnr KS 000384/2015 - 300 

Forts. bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016 

 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 
 Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
 Ledamot som vill bifalla Johan Forsbergs m.fl. förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 30 Ja- och 8 Nej-röster samt 2 som avstår, vilket 

närmare framgår av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. 
Således har kommunstyrelsens förslag bifallits..  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Anta program för bostadsförsörjningen med följande ändringar och tillägg: 

A) Andra stycket på sidan 17 i bostadsförsörjningsprogramet tas bort. 

B) 1. Rubriken Flyktingströmmar på sidan 11 ändras till Befolkningsförändring. 
2. På sidan 11 andra stycket ska följande tillägg göras: ”Beredskapsplan för 
extraordinära och/eller tillfällig bostadsförsörjning”. 3. Följande ordalydelse 
läggs till på sidan 29 i fjärde stycket: ”Fritidsboende stimuleras att omvandla 
sitt boende till att bli permanentboende”.  
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KF § 45  Dnr KS 001357/2015 - 700 

Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende väcktes på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-14 

gällande avveckling av LOV i Båstads kommun. Kommunstyrelsen beslutade då 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för avveckling av 
LOV.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse avveckling av LOV 
 Bilaga 1. Protokollsutdrag från VN 2016-01-18 
 Bilaga 2. Tjänsteskrivelse från Ingrid Pettersson, daterad 2015-12-03 
 Bilaga 3. Bilagor dnr: KS 000460/2009-730    
 
Yrkanden Ib Nilsson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag om att avveckla LOV.  
 
 Ingela Stefansson (S) med bifall av Bo Wendt (BP), Jonas Persson Folin (-) och 

Eddie Grankvist (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 Kerstin Gustafsson (M) med bifall av Katarina Toremalm (MP), Johan Forsberg 

(C) och Thomas Andersson (L): Återremiss med följande motivering:  
 
I avvaktan på att regeringen återkommer till riksdagen, som vill ha större 
valfrihet i välfärden, med konkreta förslag om att utveckla valfriheten inom 
äldreomsorgen, skolan och sjukvården. Ärendet ska kompletteras med 
utgångspunkt från kommande riksdagsbeslut. 

 
Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Kerstin Gustafssons (M) m.fl. 

återremissyrkande. Efter framställd proposition finner ordförande att ärendet 
ska avgöras idag. Omröstning begärs. 

 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 
 Ledamot som vill återremittera ärendet röstar JA. 
 Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ. 
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 17 Ja- och 24 Nej-röster, vilket närmare framgår av 

till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Således har Kerstin 
Gustafssons (M) m.fl. yrkande om återremiss bifallits enligt regel om 
minoritetsåterremiss.  

 
 
       Fortsätter på nästa sida. 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 18 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 45  Dnr KS 001357/2015 - 700 

Forts. avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Ärendet återremitteras med motiveringen: 

I avvaktan på att regeringen återkommer till riksdagen, som vill ha större 
valfrihet i välfärden, med konkreta förslag om att utveckla valfriheten inom 
äldreomsorgen, skolan och sjukvården. Ärendet ska kompletteras med 
utgångspunkt från kommande riksdagsbeslut.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 19 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 46  Dnr KS 000156/2016 - 460 

Avskrivning av motion - Skolskjutsar och kamratresor 

 
Beskrivning av ärendet 2016-01-19 väckte Stefan Olsson (C) nytt ärende genom inlämning av motion 

om skolskjutsar och kamratresor. 2016-02-18 meddelade Stefan Olsson (C) 
kommunkansliet att han vill dra tillbaka motionen. Motionen ska således 
avskrivas och ärendet avslutas från vidare handläggning.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse angående avskrivning av motion 
 Motion från Stefan Olsson (C)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen om skolskjutsar och kamratresor från Stefan Olsson (C) avskrivs.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 20 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 47  Dnr KS 001288/2015 - 200 

Motion - Dahlmanska tomten 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in en motion avseende Dalmanska tomten i Båstad. 

Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet avskriver 
kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet med 
detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse angående motion om dahlmanska tomten 
 Motion från Sverigedemokraterna med dnr. KS 001288/2015-200, daterad 

2015-09-29  
 
Yrkanden Carolin Gräbner (SD): Bifall till motionen. 
 
 Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carolin 

Gräbners (SD) förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan exploatör och 
att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.   

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 21 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 48  Dnr KS 001017/2015 - 200 

Medborgarförslag rörande beslut i KF från 2010-12-08 om nytt 
tennismuseum i Båstad (Dahlmanska tomten) 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse rörande medborgarförslag om dahlmanska tomten 
 Medborgarförslag med dnr. KS 001017/2015-200, daterat 2015-07-15  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 22 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 49  Dnr KS 001016/2015 - 200 

Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse rörande medborgarförslag om dahlmanska tomten 
 Medborgarförslag med dnr. KS 001016/2015-200, daterat 2015-07-16  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.    

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 23 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 50  Dnr KS 001019/2015 - 200 

Medborgarförslag rörande Dahlmanska tomten 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse rörande medborgarförslag om dahlmanska tomten 
 Medborgarförslag med dnr. KS 001019/2015-200, daterat 2015-07-17  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 24 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 51  Dnr KS 001031/2015 - 200 

Medborgarförslag gällande Dahlmanska tomten  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått in ett medborgarförslag avseende Dalmanska tomten 

i Båstad. Då exploatören har dragit sig ur det pågående detaljplanearbetet 
avskriver kommunen samtliga medborgarförslag samt motionen då arbetet 
med detaljplanen inte längre är aktuellt.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse rörande medborgarförslag om dahlmanska tomten 
 Medborgarförslag med dnr. KS 001031/2015-200, daterat 2015-07-21 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget avskrivs med hänvisning till att kommunen står utan 
exploatör och att arbetet med detaljplanen därmed inte längre är aktuellt.    

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 25 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 52  Dnr KS 001324/2015 - 350 

Medborgarförslag - Återinföra korrekta benämningar på 
vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på 
ett korrekt sätt 

 
Beskrivning av ärendet I medborgarförslaget föreslås att korrekta vägnamn återinförs i Stora Hult samt 

att det vid ändring av/framtagande av nya vägnamn ska motiveras på ett 
korrekt sätt.  

 
Underlag till beslutet Svar på medborgarförslag 
 Inkommit medborgarförslag   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

 

Medborgarförslaget beaktas i kommande arbete med namnsättning.   

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 26 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 53  Dnr KS 000219/2016 - 350 

Väckt medborgarförslag - Förslag på byggnation av 
lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2016-02-11, angående förslag på byggnation av 

lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv från Niklas Banck ska redovisas och 
skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Medborgarförslag om byggnation av lekplatser/sociala mötesplatser i Förslöv  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 27 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 54  Dnr KS 000230/2016 - 600 

Väckt motion - Standarden/hygienen på toaletterna i 
kommunens skolor 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-02-12, angående standarden/hygienen på 

toaletterna i kommunens skolor från Ingrid Zäther (S) ska redovisas och 
skickas för beredning.  

 
Underlag till beslutet Motion om standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor  
 
Frånvaro Thomas Andersson (L) frånvarande under beslutet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 28 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 55  Dnr KS 000231/2016 - 600 

Väckt motion - Fria skolmåltider för gymnasieelever 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-02-12, angående fria skolmåltider för 

gymnasieelever från Ingrid Zäther (S) ska redovisas och skickas för beredning.  
 
Underlag till beslutet Motion om fria skolmåltider för gymnasieelever  
 
Frånvaro Thomas Andersson (L) frånvarande under beslutet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 29 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 56  Dnr KS 000310/2016 - 600 

Väckt motion - Åldersbestämning av ensamkommande 
ungdomar 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-02-29, angående åldersbestämning av 

ensamkommande ungdomar från Inge Sandén (SD) ska redovisas och skickas 
för beredning.  

 
Underlag till beslutet Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar  
 
Frånvaro Thomas Andersson (L) frånvarande under beslutet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 30 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 57  Dnr KS 000359/2016 - 900 

Väckt initiativ från demokratiberedningen om tillsättande av 
råd i migrationsfrågor 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har väckt nytt initiativ om inrättande av råd/forum för 

att hantera migrationsfrågor. Bakgrunden till detta är den ansträngda situation 
som finns i kommunen. Därav anser beredningen att ett samverksansorgan bör 
inrättas. 

 
 Kommunfullmäktige har att ta ställning till om initiativet ska godkännas så att 

en specificering av uppdraget kan ske genom uppdragshandling. 
Uppdragshandlingen tas sedan upp för beslut i kommunfullmäktige..  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2016-01-19  
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Torgny Brenton (M): Avslag på initiativet. 
  
 Kerstin Gustafsson (M): Initiativet remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Kerstin Gustafssons (M) yrkande om att 

remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Efter framställd 
proposition finner ordförande att yrkandet har bifallits.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Beredningens initiativ remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 31 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 58  Dnr KS 000360/2016 - 901 

Väckt initiativ från demokratiberedningen om inrättande av 
kulturnämnd, utskott eller liknande 

 
Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har väckt nytt initiativ om inrättande av 

kulturnämnd/utskott eller liknande för att hantera kulturfrågor i kommunen. 
Bakgrunden till detta är att beredningens ledamöter vill lyfta kulturfrågorna i 
kommunen. 

 
 Kommunfullmäktige har att ta ställning till om initiativet ska godkännas så att 

en specificering av uppdraget kan ske genom uppdragshandling. 
Uppdragshandlingen tas sedan upp för beslut i kommunfullmäktige..  

 
Underlag till beslutet Initiativärende från demokratiberedningen om inrättande av kulturnämnd eller 

liknande 
 Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2016-01-19  
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Beredningens initiativ remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 32 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 59  Dnr KS 000181/2016 - 902 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående rätt 
till heltid 

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) har lämnat in interpellation om rätt till heltid. 

Interpellationen besvaras av Bo Wendt (BP).  
 
Underlag till beslutet Interpellationssvar från Bo Wendt (BP) 
 Interpellation från Ingela Stefansson (S)  
 
Frånvaro Kjell Andersson (BP) frånvarande under beslutet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 33 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 60  Dnr KS 000062/2016 - 905 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående taxa 
för måltidsservice 

 
Beskrivning av ärendet Ann-Margret Kjellberg (S) har lämnat in interpellation om taxa för 

måltidsservice. Interpellationen besvaras av Bo Wendt (BP).  
 
Underlag till beslutet Interpellationssvar från Bo Wendt 
 Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S)  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 34 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 61  Dnr KS 000175/2016 - 903 

Val av ny nämndeman efter avgående Michaela Backman (C) 

 
Beskrivning av ärendet Val ska förrättas av en ny nämndeman efter avgående Michaela Backman (C). 

Val av nämndemän skedde genom proportionellt val vid kommunfullmäktige 
2015-10-28 (§ 212). Centerpartiet ingick i valsamverkan med M, FP och MP. 
Michaela Backman (C) tilldelades plats 3 av 9.  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-28  
 
Yrkanden Ib Nilsson (C): Föreslår Erling Johansson, Förslöv.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Ib Nilssons (C) yrkande och finner att det har 

bifallits. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Följande utses för tiden 2016-03-23 till 2019-12-31: 

Erling Johansson, Förslöv.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-03-23 35 av 35 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 62  Dnr KS 000423/2016 - 900 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande val av 
ledamöter till beredning av översiktsplan 

 
Beskrivning av ärendet Katarina Toremalm (MP) har inkommit med enkel fråga angående val av 

ledamöter till beredning av översiktsplan. Kommunfullmäktiges ordförande 
Håkan Mörnstad besvarar frågan.  

 
Underlag till beslutet Fråga till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Frågan besvaras och läggs till handlingarna.  

 


