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Plats och tid: Sessionssalen, onsdagen den 27 april 2016 kl 18:30-22:00 

Beslutande: Se bifogad närvarolista 

Övriga  
närvarande: 

 
Olof Nilsson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Katarina Pelin, kommunchef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 
Johan Lindén, ekonomichef 
Sten Wahlgren, vice ordförande kommunrevisionen 

Utses att justera: Hans Grönkvist och Kjell Andersson, ersättare Katarina Toremalm. 
Justeringens 
plats och tid: Kommunkansliet, 2016-05-04 kl. 15:00  
 

Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 63-84 
 Olof Nilsson  

Ordförande 
  

 Håkan Mörnstad  

Justerare 
 

  

 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2016-05-04 till och med 2016-06-06 
 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
 

Underskrift 
  

 Olof Nilsson  
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KF § 79  Dnr KS 001263/2015 - 460 
Motion - Bättre busshållplatser 
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Väckt motion - Skolskjutsar och kamrater 

KF § 83  Dnr KS 000563/2016 - 903 
Avsägelse av uppdrag - Carina Ekwurtzel (MP) 

KF § 84  Dnr KS 000590/2016 - 903 
Avsägelse av uppdrag - Bo Svensson (BP) 
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KF § 63  Dnr KS 000047/2016 - 900 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Utse Kjell Andersson (BP) och Hans Grönqvist (BP) som justeringspersoner. 

Utse Katarina Toremalm (MP) som ersättare. 

Justeringen äger rum 2016-05-04 klockan 15:00 på kommunkansliet    
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KF § 64  Dnr KS 000050/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen för kommunfullmäktige 

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

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

 
 Sedan utskicket har två nya ärenden anmälts: Avsägelser från Carina Ekwurtzel 

(MP) och Bo Svensson (BP). Socialdemokraterna har även meddelat att val av 
ersättare för Daniel Löfblad (S) inte är berett än.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

- Ärende 20 och 21 med val av nya ersättare efter Daniel Löfblad (S) utgår. 

- Nytt ärende: Avsägelse från Carina Ekwurtzel (MP). 

- Nytt ärende: Avsägelse från Bo Svensson (BP).    
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KF § 65  Dnr KS 000051/2016 - 900 

Informationsärenden till kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Följande information lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde: 
 
 - Bo Wendt (BP) informerar om kommunstyrelsen. 
 - Eddie Grankvist (BP) informerar om vård- och omsorgsnämnden. 
 - Helena Stridh (BP) informerar om utbildningsnämnden. 
 - James Johnson (BP) informerar om myndighetsnämnden. 
 - Henrik Andersson, bildningschef, informerar om flyktingfrågan. 
 - Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
 
 Skriftlig information lämnas om ersättares tjänstgöring enligt önskemål från 

gruppledarna.   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Lägga informationen till handlingarna.    
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KF § 66  Dnr KS 000048/2016 - 900 

Delgivningar till kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde. 

Vid sammanträdet föreligger följande delgivningar: 
 
 - Protokoll från länsstyrelsen efter inspektion av kommunens överförmyndare    
 
Underlag till beslutet Protokoll från länsstyrelsen efter inspektion av kommunens överförmyndare    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna    
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KF § 67  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 2016-04-14    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Bilagd redovisning daterad den 14 april 2016 godkänns.    
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KF § 68  Dnr KS 000520/2016 - 906 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och 
beredningar 2015 

 
Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen tillstyrker i revisionsberättelsen att samtliga ledamöter i 

kommunstyrelse, utskott, nämnder, beredningar och överförmyndare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Följande politiska organ med dess 
ledamöter och ersättare omfattas av frågan om ansvarsfriheten: 

 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Demokratiberedningen 
Överförmyndare 

 
 Enligt kommunallagen 5 kap 20 § omfattas ledamöter och ersättare av jäv när 

deras respektive organ är föremål för beslut om ansvarsfrihet.. 
 
Underlag till beslutet Revisionsberättelse 2015 
 Revisorernas redogörelse 2015 
 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015 av EY 
 Granskningsrapport Båstadhem    
 
Föredragande Sten Wahlgren, vice ordförande i kommunrevisionen.  
 
Jäv Under ärendet uppmärksammar ordförande ledamöterna om jävsituationen 

och deklararera intentionen att ställa proposition på vardera politiskt organ för 
sig. 

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på ansvarsfrihet för vardera politiskt organ. 

Efter framställda propositioner finner ordförande att samtliga beviljats 
ansvarsfrihet för 2015.   

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

I enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen beslutar 
kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden, 
demokratiberedningen och överförmyndaren för verksamhetsåret 2015.   
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KF § 69  Dnr KS 000521/2016 - 906 

Ansvarsfrihet för kommunrevisionen 2015 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har granskat revisorernas verksamhet för 

2015 och tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.    
 
Underlag till beslutet Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

I enlighet med kommunfullmäktiges presidiums tillstyrkan beslutar 
kommunfullmäktige att bevilja kommunrevisionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015.    
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KF § 70  Dnr KS 000837/2014 - 906 

Årsredovisning 2015 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2015 uppgick till 6,7 mkr, vilket är en negativ 

avvikelse i förhållande till budget med -7 mkr. Resultatet för 2014 var 10,5 mkr. 
Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2015 till 5,8 
mkr.  

 
 Årets nettoinvesteringar uppgick till 115 mkr, jämfört med 95 mkr året innan, 

varav ca 30 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 30 mkr togs under året 
och kommunen amorterade drygt 11 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 2 mkr till drygt 20 mkr. 

 
 Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 beslut om att finansiera framtida 

ökade pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel i den egna 
balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål 
var då ett överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när 
del av överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev 
därför att den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle 
öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. (Det finansiella målet har dock 
därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella 
bidrag.) Då inflationen under 2015 uppgick till ca 0 procent innebär det att den 
maximala öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är densamma 
som årets resultat efter balanskravsjusteringar, dvs 5,8 mkr. 

 
 VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +4,4 mkr under 2015. 

Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-
kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 
2015 till drygt 6,5 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu 
uppgår till ca 10,9 mkr. 

 
Underlag till beslutet Årsredovisning 2015 
 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén   
 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig: Jonas Persson Folin (--), Göran Klang (S), Christer de 

la Motte (M), Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (L), Uno Johansson (C), 
Carolin Gräbner (SD), Kerstin Gustafsson (M), Katarina Toremalm (MP) och 
Eddie Grankvist (BP).   

 
 
       Fortsätter på nästa sida. 
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KF § 70  Dnr KS 000837/2014 - 906 

Forts. årsredovisning 2015 

 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L) med bifall av Christer de la Motte (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Upprättad årsredovisning för 2015 godkänns. 

2. Resultaträkning för 2015 och balansräkning per den 31 december 2015 
fastställs i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 5,8 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 83,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10883520 
kr. 

5. Miljöbokslut tillförs årsredovisningen.   

 
Protokollsanteckning Göran Klang (S) lämnar följande anteckning till protokollet:  

 
 Budgetavvikelsen är -23 mkr för den ordinarie verksamheten. I stort sett alla 

verksamheter går med underskott. Budgetföljsamheten är inte tilfredsställande. 
 
 Nettokostnaderna ligger nu på 99% av skatteintäkterna och vi har högre 

nettokostnadsutveckling än skatteutveckling. För vart år av de senaste 5 åren 
minskar den andel skatteintäkter som vi kan använda till investeringar och 
därmed ökar vårt beroende av lånefinansiering. Vi närmar oss för varje år 
smärtgränsen då skatteintäkterna inte kommer att räcka till för att finansiera 
verksamheten. 

 
 Kommunen klarar inte målet att självfinansiera investeringarna. För kommande 

år ligger den budgeterade självfinansieringsgraden på 39 %. 
Skuldsättningsgraden ökar för att landa 66% år 2018. 

 
 Vi har under en lång följd av år påtalad obalanserna. Vi ville under våren i fjol 

rätta till obalansen för vård och omsorg. Både hemvård, korttidsplatser och vård 
och omsorgsplatser är underfinansierat. Att öka budgeten till detta, har vi inte 
heller stöd för. Först i budgetarbetet inför 2016 har vård och omsorg tillförts de 
resurser som dom skulle haft långt tidigare. 

 
       Fortsätter på nästa sida. 
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KF § 70  Dnr KS 000837/2014 - 906 

Forts. årsredovisning 2015 

 
Vi är bekymrade över utvecklingen. Vad kommer detta och de kommande årens 
stora investeringsvolymer att leda till? I stort sett alla siffror i årsredovisningen 
går åt fel håll. Dom som var med och beslutade om budget för 2015 och som inte 
vidtog några åtgärder under året, bär ansvaret för resultatet. 

 
 Vi kan inte godkänna årsredovisningen. Med (S) eget budgetförslag hade 

resultatet sett betydligt gynnsammare ut. 
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KF § 71  Dnr KS 001096/2015 - 906 

Reducering/förändring av 2016 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet 

om överföringar av investeringsmedel från 2015 till 2016 uppdraget att 
"återkomma med ärende till kommunstyrelsen där det framgår vilka 
investeringar som kan skjutas på med målsättning att hålla investeringsnivån 
oförändrad enligt kommunfullmäktiges investeringsbudgetbeslut". 

 
 Kompletterande handlingar lämnas på kommunfullmäktige angående kod 1413 

"Passagesystem/skyddsåtgärder" som beskriver att det behövs 100 tkr för 
akuta åtgärder. Skattefinansierade investeringarna reduceras med 24 717 tkr 
jämfört med kommunstyrelsens förslag.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lindén. 
 Reducering/förändring av investerings- och exploateringsutgifter 2016. 
 Skrivelse om mindre ändring i ärende angående reducering i 

investeringsbudget 2016 från ekonomichef Johan Lindén.   
 
Föredragande  Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP). 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till kommunstyrelens förslag, med tilläggsyrkande i 

enlighet med kompletterande skrivelse från Johan Lindén.   
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande. Efter framställd 

proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet har bifallits.   
 
 
       Fortsätter på nästa sida.
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KF § 71 Dnr KS 001096/2015 - 906 

Forts. reducering/förändring av 2016 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Avseende kod 4915, "Klimatsäkring utredning/åtgärder", ändras 
reduceringen från 100.000 kronor till 300.000 kronor. 

2. Avseende kod 1413, "Passagesystem/skyddsåtgärder", ändras reduceringen 
från 748 tkr till 648 tkr. 

3. Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande:  

Skattefinansierade investeringar minskas med 24 717 tkr. 
Avgiftsfinansierade investeringar (VA-investeringar) minskas med 26 914 
tkr. Exploateringsutgifterna ökar med 2 950 tkr. Sammantaget uppgår 
reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna till 48 681 tkr. 

4. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2016 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag.    
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KF § 72  Dnr KS 000441/2016 - 200 

Exploateringsavtal för Hemmeslöv 5:14, del av Tuvelyckan 

 
Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Hemmeslöv 5:14 är nu föremål för slutlig handläggning inom 

Båstads kommun. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och 
detaljplaneområdets fastighetsägare för att reglera finansiering och 
genomförande av planens infrastruktur.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén. 
 Upprättat exploateringsavtal med tillhörande bilagor.   
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Jonas Persson Folin (--), Katarina Toremalm (MP) och 

Bo Wendt (BP 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Under förutsättning att upprättat förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:14, del 
av Tuvelyckan, enligt antagandehandling 2016-02-15 vinner laga kraft, 
godkänns upprättat förslag till exploateringsavtal.     

 
Protokollsanteckning Jonas Persson Folin (--) lämnar följande anteckning till protokollet: 
 
 Som fullmäktigeledamot vill jag understryka vikten av att kommunens 

förvaltning säkerställer att den GC väg längs Mellanvägen som exploatören skall 
anlägga enligt paragraf 4a/bilaga 3b påbörjas före exploatören sätter igång 
arbetena kring Hemmeslöv 5:14. Om inte GC vägen prioriteras i tidplanen 
riskerar vi att byggtrafik/aktivitet kraftigt försämrar möjligheten att ta sig till 
stationen till fots, med barnvagn eller med cykel för boende i Hemmeslöv.    
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KF § 73  Dnr KS 001327/2014 - 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 (tidigare 5:2) 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att i området nordväst om Båstads nya station 

möjliggöra tillskapande av attraktiva bostäder i direkt närhet till goda 
kommunikationer och fina rekreationsmiljöer. Detaljplanen ska möjliggöra en 
bebyggelseutveckling med blandade bostadstyper, en förskola samt, i en 
mindre del, centrumverksamheter. Området ligger i Hemmeslöv, i anslutning 
till den nya järnvägsstationen, och omfattar ca 8,5 ha.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson 
 Granskningsutlåtande 
 Planbeskrivning 
 Uppdaterad plankarta. 
 Illustrationskarta  
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Jonas Persson Folin (--), Thomas Andersson (L), 

Kerstin Gustafsson (M) och  Bo Wendt (BP). 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L) med bifall av Kerstin Gustafsson (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2016-02-08.   

 
Protokollsanteckning Jonas Persson Folin (--) lämnar följande anteckning till protokollet: 
 
 Som fullmäktigeledamot ställer jag mig bakom huvuddragen i den detaljplan som 

utarbetats för Hemmeslöv 5:14. Dock reserverar jag mig mot den del av planen 
som medger uppförande av 24 respektive 18 meter höga flerbostadshus i centrum 
av planområdet. Om exploatören väljer att uppföra 8 våningshus kommer dessa, 
enligt min bedömning, påverka övriga bostäder inom planområdet på ett 
negativt sätt samt kraftigt bryta mot övrig bebyggelse i Hemmeslöv.    
 
 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 18 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 74  Dnr KS 000417/2016 - 200 

Begäran från Båstadhem AB om godkännande för bildande av 
dotterbolag 

 
Beskrivning av ärendet Båstadhem har den 18 mars 2016, i enlighet med ägardirektivet, inkommit med 

en begäran om att få kommunfullmäktiges godkännande att bilda ett 
dotterbolag till Båstadhem AB med avsikt att avyttra fastigheten Eskilstorp 6:3 
(Båstads gamla station). 

 
 Försäljningen av fastigheten sker i samråd med ägaren Båstads kommun 

genom upphandlade mäklaren Stigbertils. Fastighetsförsäljningen genomförs 
som en bolagsförsäljning, det vill säga det bolag som nu ansöks om att få bilda 
kommer att säljas med tillhörande fastighet - Eskilstorp 6:3.  

 
Underlag till beslutet Inkommen begäran från Båstadhem. 
 Inkommen komplettering från Båstadhem med motivering till 

försäljningsförfarandet. 
 
Frånvaro Göran Klang (S) och Eddie Grankvist (BP) frånvarande under beslutet. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Båstadhems begäran om att få bilda ett dotterbolag godkänns.   

 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 19 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 75  Dnr KS 001357/2015 - 700 

Avveckling av LOV (lagen om valfrihet) i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för avveckling av LOV. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 januari 
2016 att föreslå kommunfullmäktige att verksamheten enligt LOV avvecklas i 
Båstads kommun. Kommunstyrelsen besluta den 9 mars 2016 i enlighet med 
vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut.  

 
 Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige den 23 mars 2016, med 

följande motivering: Ärendet återremitteras i avvaktan på att regeringen 
återkommer till riksdagen, som 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. 

  
 Förvaltningen gör nu bedömningen att det inte framkommit någonting nytt 

sedan det återremitterades i fullmäktige, och vård- och omsorgsnämnden 
besluta den 11 april 2016 att vidhålla sitt tidigare beslut från den 18 januari 
2016.    

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 april 

2016, § 34. 
 Tjänsteskrivelse från SAS Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 

Margareta Hammarberg.   
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig: Ib Nilsson (C), Christer de la Motte (M), Inge Sandén 

(SD), Bo Wendt (BP), Hans Grönkvist (BP), Jonas Persson Folin (--), Göran Klang 
(S), Tony Ivarsson (M), Eddie Grankvist (BP) och Kerstin Gustafsson (M). 

 
Yrkanden Ib Nilsson (C) med bifall av Christer de la Motte (M): Avslag till 

kommunstyrelsens förslag.   
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ib Nilssons (C) avslagsyrkande och 

kommunstyrelsens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
kommunstyrelsens förslag har bifallits. Omröstning begärs.   

 
Omröstning Följande omröstningsordning godkänns: 
 
 Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
 Ledamot som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 
 
Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 24 Ja- och 16 Nej-röster, vilket närmare framgår av 

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

       Fortsätter på nästa sida. 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 20 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 75  Dnr KS 001357/2015 - 700 

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

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Verksamheten enligt LOV (lagen om valfrihet) avvecklas i Båstads kommun.   

 
Reservation Moderaterna reserverar sig mot beslutet.   

 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 21 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 76  Dnr KS 000207/2014 - 315 

Avsluta uppdrag om program för översiktsplan (dnr. 207/2014 -
315) 

 
Beskrivning av ärendet 2016-02-17 beslutar kommunfullmäktige (§ 13) att påbörja arbetet med ny 

översiktsplan i Båstads kommun. Fullmäktige beslutade samtidigt att avsluta 
ett tidigare uppdrag om översiktsplanen (dnr. KS 318/14-315) men valde att 
bibehålla uppdraget om program för översiktsplan (dnr. KS 207/14-315). 

 
 Intentionen med den nya översiktsplanen var inte att det skulle skrivas fram en 

programhandling, utan att istället arbeta fram en ny översiktsplan. Därav 
behöver kommunfullmäktige besluta om att avsluta uppdraget om program för 
översiktsplan (dnr. KS 207/14-315) eftersom det uppdraget och upplägget av 
arbetet ej längre är aktuellt.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson 
 Protokollsutdrag om program för översiktsplan (KF 2014-02-26 § 26)   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsluta uppdraget om program för översiktsplan från 2014-02-26 (dnr. KS 
207/14-315)   

 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 22 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 77  Dnr KS 000399/2016 - 350 

Torgtaxa - Ändring av formalia 

 
Beskrivning av ärendet Enligt beslut i KS (dnr KS 001341/2015-350) ska begreppet "Evenemangstid" 

utgå i följande dokument; Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter gällande torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård. 
 Torgtaxa.  
   
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

I Torgtaxan utgår begreppet "Evenemangstid" och ersätts av tidsperioden 15/6 
- 15/8.   

 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 23 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 78  Dnr KS 000227/2016 - 900 

Utvärdering av systemet med medborgarförslag 

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-25,§129, att införa medborgarförslag i 

Båstads kommun på prov från och med 2014-01-01. Det betyder att alla 
folkbokförda i kommunen har möjligheten att skicka in medborgarförslag, 
oberoende ålder och medborgarskap. Ett förslag får handla om allt som rör 
kommunens verksamhetsområden. Det får emellertid inte handla om enskilda 
personer eller myndighetsutövning som till exempel beviljande av bygglov eller 
försörjningsstöd. En stor skillnad mellan ett vanligt förslag och ett 
medborgarförslag är att det senare ger allmänheten möjlighet att ge förslag 
direkt till politiken.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson. 
 Utvärdering av systemet med medborgarförslag. 
 Svarsenkät. 
 Sammanställning över samtliga medborgarförslag. 
 Demografisk sammanställning av kommuninvånare. 
 Geografisk översikt över förslagsgivarna   
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Katarina Toremalm (MP). 
 
Yrkanden Katarina Toremalm (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Demokratiberedningen tar fram riktlinjer/förslag för att utveckla 
medborgarförslag.   

 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 24 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 79  Dnr KS 001263/2015 - 460 

Motion - Bättre busshållplatser 

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit avseende busshållplatser i Båstads kommun. 

Motionären anser att busshållplatserna är bristfälliga och att trafiksäkerheten 
på många platser är otillfredsställande. 

 
 Motionen påpekar att busshållplatserna håller låg standard och föreslår att 

kommunen kontaktar Region Skåne för en genomgång av busshållplatserna i 
syfte att uppgradera såväl standard som trafiksäkerhet.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson. 
 Inkommen motion angående bättre busshållplatser.   
 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Sonia Larsson. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-09, anses motionen 
besvarad.    

 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 25 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 80  Dnr KS 001262/2015 - 350 

Motion - Parkeringsmöjligheter utmed Köpmansgatan 

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit, se bilaga, om att undersöka möjligheterna att 

tillfredsställa parkeringsbehovet samtidigt som det är parkeringsförbud längs 
med Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson. 
 Inkommen motion angående parkeringsmöjligheter på Köpmansgatan.   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Trafikregleringen rörande parkeringarna på aktuell sträcka av Köpmansgatan 
ses över i samband med att samlade trafiksäkerhetsåtgärder genomförs för 
Köpmansgatan.   

 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 26 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 81  Dnr KS 000254/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Daniel Löfblad (S) 

 
Beskrivning av ärendet Daniel Löfblad (S) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig följande 

politiska uppdrag: 
 
 - Ersättare i kommunstyrelsen 
 - Ersättare i utbildningsnämnden    
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Daniel Löfblad    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.    

 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 27 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 82  Dnr KS 000428/2016 - 460 

Väckt motion - Skolskjutsar och kamrater 

 
Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2016-03-22, angående skolskjutsar och kamrater från 

Stefan Olsson (C) med flera ska redovisas och skickas för beredning.    
 
Underlag till beslutet Motion om skolskjutsar och kamrater    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning    

 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 28 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 83  Dnr KS 000563/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Carina Ekwurtzel (MP) 

 
Beskrivning av ärendet Carina Ekwurtzel (MP) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig 

följande politiska uppdrag: 
 
 - Ledamot i vård- och omsorgsnämnden    
 
Underlag till beslutet Avsägelse från Carina Ekwurtzel    
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.    

 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-04-27 29 av 29 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KF § 84  Dnr KS 000590/2016 - 903 

Avsägelse av uppdrag - Bo Svensson (BP) 

 
Beskrivning av ärendet Bo Svensson (BP) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig följande 

politiska uppdrag: 
 
 - Ersättare i utbildningsnämnden 
 - Ersättare i myndighetsnämnden  
   
Underlag till beslutet Avsägelse från Bo Svensson (BP).   
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Avsägelsen godkänns.   

 


