
ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

2019-12-18 

Sessionssalen, onsdagen den 18 december 2019 kl 17:30 - 19:20 

Se bifogad närvarolista. 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Sida 

1 av 30 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Gunilla Linghoff (M) och Lina Andreasson (MP), ersättare Sonia Larsson (C). 

Kommunkansliet 2019-12-20, kl. 13:30 

Sekreterare 
rafer §§ 192-217 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2019-12-18 

Från och med 2019-12-20 till och med 2019-01-10 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2019-12-18 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 197 197 197 200 200 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) v' ~ n n rx D 
Bo Wendt (BP) v' C [X D D IX] 
Uno Johansson (C) v' D C [X [X D 
Ingela Stefansson (S) v' [X D D [X] D 
Birgitte Dahlin (L) v' fX] r-=i n [X] D 
Carolin Gräbner (SD) v' C [X D D IX] 
Jenas Nilssen EMP} Jenny Sjöholm (MP) v' C C IX] [X] C 
Krister Lilja (KD) v' [X] D D [X [J 
Ulf Jiewertz (M) v' [X C C [X] D 
Eddie Grankvist (-) v' D D IX] IX] [J 
Kerstin Gustafsson (M) v' [X D D [X] D 
Ebba Krumlinde (C) v' D C IX] IX] [J 
Adem Qerimaj (S) v' ')( D D IX] D ·-
Hans Grönqvist (BP) v' D IX] D D C 
biRaa lvaFSS8R EM3 Mona Källbäck (M) v' IX] D D IX] D 
Inge Henriksson (BP) v' C [X D D IX] 
Jens Nygren (L) v' fX] n n IX] i 
Claes Wallin (SD) v' D IX n IC IX] 
Mats Sjöbeck (C) v' C [J IX] IX] C 
~HEias ~vaReeFg E~3 Irene Ebbesson (S) v' IX LJ D IX] C 
Ann Elofsson (M) v' IX] [J n [X] D 
Håkan Mörnstad (BP) v' D [X D C [X 
Tony Ivarsson (M) v' [X LJ '- IX] D 
emma JeRSS8R Ef3 Linnea Gunnarsson (C) v' C C IX] IX] C 
DELSUMMA: 24 12 6 6 18 5 

§ § § § 
200 

Avst Ja Nej Avst 

i ' D D 
D C C D 
D D D D 
D C D D 
D D C D 
D D C D 
D n n n 
D D [J D 
D C C D 
D D D [J 

D D C D 
D Cl ~ [7 

D D D C: 
[X] D D D 
D D D C 
D D [_ LJ 
i r= C: D 
D C C D 
D D D D 
D n n n 
D D C C 
D Cl D C 
D Cl D C 
n D C D 

1 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
varo 197 197 197 200 200 200 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

JeHas I<elliH PeFsseH EBP3 Karin Schmidt (BP) v' C [X] D n 00 D D D D 
Ingrid Zäther (S) v' [X] D D IX] D n D C n 
Susanne Jung (M) v' [X D D [X] D D D D D 
Mats Lundberg (L) v' [X] D n IX D n C D D 
Marianne E. Mjöberg (BP) v' D [X] n n [X D D D D 
Jeal~im GFäl:rneF ESQ3 C D D D D D D C D 
Håkan Hagström (M) v' [X C D rxJ D D C D D 
Ib Nilsson (C) v' n n IX] [X] C D C D D 
Ingvar Bengtsson (S) v' [X] D D [X] n D C n D 
Claes Sjögren (BP) v' C [X] D D [X D D C D 
Victor Törnqvist (M) v' [X D D rx7 D D D C D 
Lina Andreasson (MP) v' [X] D D C C [X] C D D 
Gästa SaHElgFeH E M3 Gunilla Linghoff (M) v' [X C D [X] D D D C D 
JehaH l',rnelasseH EG3 Sonia Larsson (C) v' D D [X] [X] D C D C D 
Helena Stridh (BP) v' C [X] D D [X C D D D 
Jessica Andersson (S) v' [X] D D ex: C D I_ D D 
Thomas Andersson (L), Louise Dock (L), v' rxJ n D cz: C D D D D 
ej§ 197 § 197 

TOTALSUMMA: 40 22 10 8 29 9 2 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

KF § 192 Dnr KS 000001/2019 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 193 Dnr KS 000002/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 194 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 195 
Delgivningar 

Dnr KS 000004/2019 - 900 

KF § 196 Dnr KS 000408/2019 - 900 
Beslutslogg 

KF § 197 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande 

KF § 198 Dnr KS 000353/2019 - 903 
Redovisning av partistöd för 2018 

KF § 199 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

KF § 200 Dnr KS 000702/2019 - 100 
Svar på motion - Införa en kurtaxa 

KF § 201 Dnr KS 001323/2017 - 400 
Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 

KF § 202 Dnr KS 000351/2018 - 900 
Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 

KF § 203 Dnr KS 000800 /2017 - 700 
Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 

KF § 204 Dnr KS 001353/2017 -100 
Svar på motion - Småföretagarhotell 

KF § 205 Dnr KS 001181/2017 - 700 
Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 

KF § 206 Dnr KS 000464/2015 - 700 

Sida 

2 av 30 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghets boende eller motsvarande i Västra Karup 

KF § 207 Dnr KS 001445/2015 - 460 
Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans elever och 
personal 

KF § 208 Dnr KS 001174/2015 - 350 
Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

KF § 209 Dnr KS 001118/2017 - 900 
Svar på medborgarförslag - Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov 

KF § 210 Dnr KS 000877 /2019 - 700 
Väckt motion - Äldrehälsovårdsprogram 

KF § 211 Dnr KS 000909 /2019 - 100 
Väckt motion -Tillsättande av en socialnämnd 

KF§212 DnrKS000910/2019-600 
Väckt motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

KF § 213 Dnr KS 000911/2019 - 700 
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande eller kommunstyrelsens ordförande -
Nedläggningen av Cafe Sol 

KF § 214 Dnr KS 000913/2019 - 100 
Fråga till kommunfullmäktiges presidium - Månadens person 

KF § 215 Dnr KS 000916/2019 -100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Tjänsten som biträdande kommundirektör 

KF § 216 Dnr KS 000917 /2019 -100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Individ och familjs ekonomi 

KF§217 DnrKS000918/2019-100 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Anställningar inom Individ och familj 

Sida 

3 av 30 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



G]J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 192 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000001/2019 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av 30 

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 Gunilla Linghoff (M) och Lina Andreasson (MP) till justeringspersoner. 

2. Utse Sonia Larsson (C) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 20 december 2019 kl. 13:30 på 
kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



G1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000002/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 30 

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. 

Yrkanden Ordförande yrkar att dagordningen ändras på följande sätt: 

Punkt 4 tas bort och ärendena 21 till 2 7 läggs till. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Punkt 4 tas bort och ärendena 21 till 27 läggs till. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 6 av 34 

KF § 194 Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Kalle Eriksson till månadens person 
för november med motiveringen: 

Kalle har gjort unika ideell insats för oss alla här på Bjäre. Hans stora hjärta för 
idrotten, ungdomen och hembygden har brunnit under hela hans liv och gett 
oss alla upplevelser utöver det vanliga. Kalles ideella arbete har lämnat viktiga 
avtryck i form av böcker och ett Tennismuseum som vi alla är stolta över. 

Kommunfullmäktiges presidium har även utsett Annika Lindström till 
månadens person för december med motiveringen: 

Annika är en äkta föreningsmänniska som brinner för Västra Karups IF och som 
genom sitt genuina engagemang skänker glädje åt alla i föreningen såväl barn, 
ungdomar som seniorer. Annikas ledarstil präglas av välkomnande samt 
ömsesidig respekt och hon lever efter mottot - "Så många som möjligt, så länge 
som möjligt". 

Kommunfullmäktige tackar Kalle och Annika för deras gärningar med diplom, 
blombukett och en varm applåd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 

KF § 195 DnrKS000004/2019-900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

A, Granskning av kommunens investeringsplanering. 

B, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads kommun. 

C, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag -
Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverksamhet. 

D, Ekonomirapport januari-november 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av 30 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF § 196 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000408/2019 - 900 

Sida 

8 av 30 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och samråd sker med förvaltningen innan den skickas ut till 
sammanträdet. 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2019-12-02. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 2 december 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 9 av 30 

KF § 197 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om 
antagande 

Beskrivning av ärendet Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit uppe 
i kommunfullmäktige för antagande. En politisk minoritet återremitterade 
detaljplanen för översyn av planens bestämmelser. Förvaltningen har inte 
funnit skäl att göra några justeringar då planen är förenlig med de önskemål 
som lyfts vid återremitteringen. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 260. 
Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2019-11-04, med 
tillhörande bilagor. 

Jäv Ordförande Thomas Andersson (L) anmäler jäv. Louise Dock (L) ersätter 
Thomas Andersson (L) och kommunfullmäktiges vice ordförande Jessica 
Andersson (S) går in som ordförande under ärendet. 

Yttranden Bo Wendt (BP), Ebba Krumlinde (C), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela 
Stefansson (S), Marianne Eriksson Mjöberg och Birgitte Dahlin (L) yttrar sig i 
ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar avslag på planförslaget med följande motivering: 

Det behövs ej fler evenemangsytor och det får ej ske på bekostnad av 
parkeringsplatser. 

Ebba Krumlinde (C) yrkar avslag på planförslaget med följande motivering: 

Föreslagen förändring av parker och torg med en ny torgyta som ska vara bilfri 
med borttagande av parkeringar motsätter sig Centerpartiet. Vi anser att 
möjligheten till parkering är livsnödvändig för att ha ett levande hamnområde 
som dessutom är tillgängligt. Kostnaden för ombyggnaden kommer att uppgå 
till miljontals kronor vilket i framtiden kan komma att belasta kommunens 
budget. Centerpartiet yrkar härmed på att föreslagna förändringar gällande 
parkerings/torg/evenemangsområdena tas bort från förslaget till detaljplan för 
del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Johan Olsson Swanstein (M), Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2019-12-18 10 av 30 

KF § 197 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn} - Beslut om 
antagande, fort. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och därefter att 
Bjärepartiets förslag på avslag till detaljplanen ska utgöra motförslag. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets förslag på avslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 10 Nej-röster samt 8 som avstår, Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns 
för antagande. 

Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet, se skriftlig reservation på nästa sida. 

Mot beslutet reserverar sig Sverigedemokraterna. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Reservation Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). KF 
18 december 2019. 

Föreslagen förändring av parker och torg med en ny torgyta som skall vara bilfri med 
borttagande av parkeringar motsätter sig centerpartiet. Vi anser att möjligheten till 
parkering är livsnödvändig för att ha ett levande hamnområde som dessutom är 
tillgängligt. Kostnaden för en ombyggnad kommer också att belasta kommunens 
ansträngda budget. 

Vi reserverar oss härmed mot KF:s beslut om möjliga förändringar gällande 
parkerings-/torg-/evenemangsområdena. 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-04 

Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000731/2015 (8 15-124) 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun - be
slut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
I. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit uppe i kommunfullmäk
tige för antagande. En politisk minoritet återremiterade detaljplanen för översyn av planens 
bestämmelser. Förvaltningen har inte funnit skäl att justera planen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-25 § 127 att återremittera detaljplan för del av Båstad 
109:2 för omarbetning av detaljplanen i syfte att inte öka evenemangsytorna samt behålla de 
nuvarande parkeringsplatserna. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § SO att förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) skulle ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit utställd under tiden 
2019-03-20 - 2019-05-01. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 - 2 
mars 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Aktuellt 
Efter granskningen har mindre justeringar gjorts av förslag till detaljplan för del av Båstad 
109:2 (Båstads hamn). De revideringar som gjorts är bland annat att bestämmelsen för kors
marken justerats för att tillåta tillfälliga byggnader i max 3 sammanhängande månader. Samti
digt har en bestämmelse införts om att det krävs bygglov för en byggnad som flyttas till en ny 
placering inom samma område. Bestämmelsen e2 samt nockhöjd har tagits bort från området 
med de äldre fiskebodarna för att området inte ska dubbelregleras. Byggnadernas volym regle
ras genom varsamhets bestämmelsen k. Nockhöjden för Fiskekajens byggnad har justerats för 



2 (2) 

att stämma med befintlig byggnad. Bestämmelsen x har kompletterats med att uteserveringar 
får finnas i den mån de inte hindrar allmänhetens framkomlighet. Plankartan har komplette
rats med en bestämmelse om att bebyggelsen ska anpassas till en marin karaktär. I övrigt har 
planhandlingarna kompletteras och förtydligats i enlighet med inkomna yttranden. För detaljer 
se bilaga 4. 

Förvaltningen vidhåller, efter återremittering, bedömningen om att planen ska medge möjlig
het till större evenemangsytor samt att planen är förenlig med att önskemålet om att behålla 
nuvarande parkeringsplatser. Det finns därför inga skäl att justera planen då den är förenlig 
med återremissen. 

Samhällsbyggnad 
Olof Sellden 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Granskningsutlåtande 

Samråd har skett med: 
Kommunledningskontoret 
Planavdelningen 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 

Anteckning från nämndsekreterare Johan Peterson :::_~ 

Av misstag signerade Thomas Andersson (L) ärendet "Detaljplan 
för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande" 
§ 197. Thomas närvarade inte under denna paragraf utan 
ordförande var Jessica Andersson (S). 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 11 av 30 

KF § 198 Dnr KS 000353/2019 - 903 

Redovisning av partistöd för 2018 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2018, har lämnat in 
redovisning i tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dess sammanträde den 20 november att 
ärendet skulle bordläggas då underlag saknades. Nu har underlag inkommit 
och förvaltningen anser att samtliga partier nu uppfyller kraven. Anledningen 
till att Sverigedemokraterna inte har lämnat in protokoll från årsmöte som 
visar att ansvarsfriheten beviljats är för att Sverigedemokraterna i Båstad 
nybildades i år. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-11-06 § 251. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-10-09, 
med tillhörande bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-12-09. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000353/2019 - 903 

Redovisning av partistöd för 2018 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige. Kom
munallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistö
det under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året 
efter stödet erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2018, har lämnat in redovisning i 
tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Libe
ralerna och Miljöpartiet. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dess sammanträde den 20 november att ärendet skulle 
bordläggas då underlag saknades. Nu har underlag inkommit och förvaltningen anser att samt
liga partier nu uppfyller kraven. Anledningen till att Sverigedemokraterna inte har lämnat in 
protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfriheten beviljats är för att Sverigedemokraterna i 
Båstad nybildades i år. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I reglerna finns krav på redovisning av partistöd och mottagarna av kommu
nalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet använts i enlighet med det ändamål som anges kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt kommunens regler. I Båstads kommuns regler för partistöd står följande att läsa 
om partistödet syfte; Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommun
fullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den 
kommunala demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till 
Båstads kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att 
öka medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 

Aktuellt 
Enligt Båstads kommuns regler för partistöd kan kommunfullmäktige besluta att partistöd inte 
ska betalas för parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt gällande reg
ler. Förvaltningen konstaterar efter granskning att alla ovan nämnda partier har lämnat in sina 
redovisningar i tid och att de är fullständiga. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisningar av partistöd för 2018. 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 12 av 30 

KF § 199 Dnr KS 000501/2017 - 900 

Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet 
har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
skäl. Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, 
men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige 
beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har 
en större omarbetning skett av reglementet. Det nya reglementet tar fasta på 
ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att med begränsade 
resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens 
verksamheter. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 20 november 2019 för 
att beakta ett tilläggsyrkande från Centerpartiet. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 264. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Sonia Larsson (C) och Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Revideringen av reglemente för Kommunala Ungdomsrådet i Båstads kommun 
antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-10. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS000501 - 900 

Ungdomsråd - ändring av reglemente 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet har ej gått att 
verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade skäl. Under 2019 tillfördes me
del för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, men reglementet var ej anpassat för dessa nya 
förutsättningar. Fullmäktige beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras 
och därav har en större omarbetning skett av reglementet. 

Det nya reglementet tar fasta på ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att 
med begränsade resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens verk
samheter. 

Aktuellt 
Bildande av ett ungdomsråd har allt sedan det första beslutet om införande 2015 kantats av 
svårigheter. Den främsta svårigheten, vilket framkommer i det första tjänsteutlåtandet, är att 
resurser måste avsättas för dess genomförande. När ekonomiska medel har avsatts för rådet 
2019, så har det saknats resurser från verksamheten att föra rådet framåt enligt den ursprung
liga modellen. 

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att reglementet skulle aktualiseras. Förändringarna i 
reglementet är vida, men syftet kvarstår om att skapa en möjlighet för ungas perspektiv att bli 
en del av den kommunala verksamheten. 

Bedömningen är att det föreslagna reglementet kan hanteras inom ramen för verksamheten 
idag, då bland annat antalet möten har minskat, antalet förtroendevalda har ökat och rådet har 
antagit en form av dialogforum snarare än ett aktivt råd med projektgrupper. 

Det är av vikt att beakta att rådet kan behöva förändras igen i framtiden och att det nu före
slagna utgör en bas från vilket organisationen kan dra lärdomar om hur ungas perspektiv kan 
bli en del av beslutsfattandet. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Revideringen att reglementet innebär att en stor del av administrationen kring rådet försvin
ner. Exempelvis förenklas val av representanter genom att använda elevråden istället för skol
val, antalet mötestillfällen minskas och möjligheten att initiera ärenden och projektgrupper tas 
bort. 



2 (2) 

Sammantaget är bedömningen att det fortfarande krävs aktiva resurser från verksamheten, 
men att det går att lösa inom ramen för det ordinarie arbetet. 

Ekonomi 
Ungdomsrådet har, 2019, en budget motsvarande SO 000 kronor. Då förändringen av regle
mentet är omfattande så innebär det även att kostnaderna förändras. Undertecknad beräknar 
kostnader för arvoden, resor och övriga omkostnader till 8000 kronor årligen. Det innebär en 
årlig besparing motsvarande 42 000 kronor. 

Barn konsekvensanalys 
Inrättandet av ungdomsrådet har varit föremål för barnkonsekvensanalys genom beslut 2015. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kommunkansliet 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansli 
Författningssamlingen 
Bildning och arbete 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reglemente för ungdomsrådet 

Samråd har skett med : 
Bildning och arbete 
Kommunledningskontorets stab 



inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 13 av 30 

KF § 200 Dnr KS 000702/2019 - 100 

Svar på motion - Införa en kurtaxa 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet motionerade den 17 september 2019 om att förvaltningen 
undersöker möjligheterna att införa en kurtaxa, även kallad turistskatt eller 
turistavgift. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Region Gotland som utredde samma 
fråga hösten 2018. Deras slutsats var att det inte är möjligt för enskild region 
eller kommun att själva införa en kurtaxa. Kommunallagen (2017:725) anger 
att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
de tillhandahåller. Införande av en kurtaxa kräver en lagändring vilket Båstads 
kommun inte har möjlighet att införa på egen hand. 

Mot bakgrund av att Region Gotland har utrett möjligheterna att införa en 
kurtaxa och att de har kommit fram till att en kurtaxa inte är genomförbar för 
kommuner, föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 265. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-31, med tillhörande bilagor. 

Yttranden Håkan Mörnstad (BP) yttra sig i ärendet. 

Yrkanden Håkan Mörnstad (BP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Håkan Mörnstads (BP) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstningsordning Följande omröstningsordning godkänns: 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Ledamot som vill avslå Håkan Mörnstads (BP) yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Håkan Mörnstads (BP) yrkanden röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 29 JA-röster, 9 NEJ-röster och 2-AVSTÅR. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Håkan Mörnstad (BP) till förmån för eget yrkande. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-31. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000702/2019 - 100 

Svar på motion - Införa en kurtaxa 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till : Kommunfullmäktige 

Bjärepartiet motionerade den 17 september 2019 om att förvaltningen undersöker möjlighet
erna att införa en kurtaxa, även kallad turistskatt eller turistavgift. 

Förvaltningen har varit i kontakt med Region Gotland som utredde samma fråga hösten 2018. 
Deras slutsats var att det inte är möjligt för enskild region eller kommun att själva införa en 
kurtaxa. Kommunallagen (2017:725) anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Införande av en kurtaxa kräver en lagändring 
vilket Båstads kommun inte har möjlighet att införa på egen hand. 

Mot bakgrund av att Region Gotland har utrett möjligheterna att införa en kurtaxa och att de 
har kommit fram till att en kurtaxa inte är genomförbar för kommuner, föreslår förvaltningen 
att motionen avslås. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionären. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag från Gotlands regionstyrelse, 2019-01-30, RS § 28 
Tjänsteskrivelse av Gotlands regiondirektör Peter Lindvall, 2018-11-12. 
Motion, 2019-09-17. 

Samråd har skett med: 
Region Gotland. 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 14 av 30 

KF § 201 Dnr KS 001323/2017 - 400 

Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Liberalerna, moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna motionerade 
den 30 november 2017 att Båstads kommun tar fram en handelspolicy. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Precis som motionärerna skriver anser förvaltningen att handeln har en central 
roll i samhället och har en stor betydelse för Båstads kommuns attraktivitet. 
Införande av en handelspolicy skulle tydliggöra kommunens viljeinriktning 
gällande handeln och öka förutsägbarheten för investerare. Förvaltningen 
anser att en handelspolicy bör arbetas fram i samråd med politiker. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad 
samt att kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett 
förslag till handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 266. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-14. 

Ebba Krumlinde (C) yttrar sig i ärendet. 

Ebba Krumlinde (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
handelspolicy som kommunstyrelsen kan besluta om. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-14. 
Handläggare: Johan Peterson 
Dnr: KS 001323/2017 - 400 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

1 (1) 

2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till handelspolicy 
som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna, moderaterna, centerpartiet och socialdemokraterna motionerade den 30 novem
ber 2017 att Båstads kommun tar fram en handelspolicy. 

Precis som motionärerna skriver anser förvaltningen att handeln har en central roll i samhället 
och har en stor betydelse för Båstads kommuns attraktivitet. Införande av en handelspolicy 
skulle tydliggöra kommunens viljeinriktning gällande handeln och öka förutsägbarheten för 
investerare. Förvaltningen anser att en handelspolicy bör arbetas fram i samråd med politiker. 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att kommun
fullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till handelspolicy som kom
munstyrelsen kan besluta om. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Tillväxtrådet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen : 
Motion, 2017-11-30. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-14. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000351/2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2018-03-27 om att ett välbefinnande råd inrättas underlydande 
kommunstyrelsen. 

1 (1) 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-25 att avveckla välbefinnanderådet i Båstads kommun 
som funnit i kommunen sedan 2012. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick då ta över följande 
arbetsuppgifter: 

Rapportering från Polisen om det brottsförebyggande arbetet, trygghetsmätningar och 
arbetet med medborgarlöften mm. 
Rapportering om eventuella folkhälsoprojekt som bedrivs efter förmåga i tillfälligt 
sammansatta grupper. 
Funktionen som kommunens lokala krishanteringsråd, enligt lag om extraordinära 
händelser. 

Motiveringen till att rådet avvecklades 2016 var att kommunens folkhälso- samt trygghets
skapande arbete, av besparingsskäl upphörde från och med 2016-01-01. Därmed försvann de 
viktigaste beståndsdelarna i välbefinnanderådet. Dessutom genomfördes det besparingar inom 
skolornas elevhälsa och socialtjänsten vilket inte gjorde det är möjligt att avsätta resurser från 
dessa verksamheter till välbefinnanderådet och dess uppgifter. 

Förvaltningen anser att läget inte har förändrats sedan 2016 och bedömningen är att de frågor 
som välbefinnanderådet tidigare arbetade med nu behandlas i kommunstyrelsens arbetsut
skott. Ett exempel på detta är medborgarlöftet som Båstads kommun och polisen framtog 
2017. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-03-27. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 15 av 30 

KF § 202 Dnr KS 000351/2018 - 900 

Svar på motion - Inrättande av välbefinnanderåd 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2018-03-27 om att ett välbefinnande råd inrättas 
underlydande kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-25 att avveckla välbefinnanderådet i 
Båstads kommun som funnit i kommunen sedan 2012. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott fick då ta över följande arbetsuppgifter: 

Rapportering från Polisen om det brottsförebyggande arbetet, 
trygghetsmätningar och arbetet med medborgarlöften mm. 

Rapportering om eventuella folkhälsoprojekt som bedrivs efter förmåga i 
tillfälligt sammansatta grupper. 
Funktionen som kommunens lokala krishanteringsråd, enligt lag om 
extraordinära händelser. 

Motiveringen till att rådet avvecklades 2016 var att kommunens folkhälso
samt trygghetsskapande arbete, av besparingsskäl upphörde från och med 
2016-01-01. Därmed försvann de viktigaste beståndsdelarna i 
välbefinnanderådet. Dessutom genomfördes det besparingar inom skolornas 
elevhälsa och socialtjänsten vilket inte gjorde det är möjligt att avsätta resurser 
från dessa verksamheter till välbefinnanderådet och dess uppgifter. 

Förvaltningen anser att läget inte har förändrats sedan 2016 och bedömningen 
är att de frågor som välbefinnanderådet tidigare arbetade med nu behandlas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett exempel på detta är medborgarlöftet som 
Båstads kommun och polisen framtog 2017. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 267. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-14. 

Yttranden Uno Johansson (C) och Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Uno Johanssons (C) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 16 av 30 

KF § 203 Dnr KS 000800/2017 - 700 

Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Moderaterna motionerade 2017-07-14 om att möjliggöra för jouröppen 
vårdcentral i Båstads kommun. De föreslår i sin motion att förvaltningen får i 
uppdrag att göra en framställan till Region Skåne om att få bli pilotkommun för 
att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns vårdcentraler så att det 
möjliggör för öppet dygnet runt. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Förvaltningen ser, i detta första steg, inga hinder i att en sådan framställan får 
ställas till Region Skåne. Men skulle Båstads kommun bli godkänd av Region 
Skåne som pilotkommun bör fråga utredas vidare. Mot bakgrund av detta 
föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att 
göra framställan till Region Skåne enligt motionärernas intentioner. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 268. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-18. 

Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Hans Grönqvist (BP) och Marianne 
Eriksson Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Hans Grönqvist (BP) yrkar att motionen 
avslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) och Hans 
Grönqvists (BP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalles. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-11-06. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000800/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalles. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Moderaterna motionerade 2017-07-14 om att möjliggöra för jouröppen vårdcentral i Båstads 
kommun. De föreslår i sin motion att förvaltningen får i uppdrag att göra en framställan till 
Region Skåne om att få bli pilotkommun för att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns 
vårdcentraler så att det möjliggör för öppet dygnet runt. 

Förvaltningen ser, i detta första steg, inga hinder i att en sådan framställan får ställas till Reg
ion Skåne. Men skulle Båstads kommun bli godkänd av Region Skåne som pilotkommun bör 
fråga utredas vidare. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ger 
förvaltningen i uppdrag att göra framställan till Region Skåne enligt motionärernas intentioner. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Vård och omsorg. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-07-14. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

(;f 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 17 av 30 

KF § 204 Dnr KS 001353/2017 - 100 

Svar på motion - Småföretagarhotell 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2017 att förvaltningen får 
tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av 
småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av sitt företagande. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Förvaltningen delar motionärernas intentioner om att kommunen bör bidra till 
att underlätta för nyföretagande. Enklare och bättre villkor för nyföretagande 
kommer göra Båstad till en mer attraktiv kommun att leva och verka i. 
Förvaltningen anser att denna fråga bör utredas i samråd med politiker. Mot 
bakgrund till detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt att 
kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag utreda denna fråga. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 269. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-21. 

Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C) och Birgitte Dahlin (L) yttrar sig i 
ärendet. 

Uno Johansson (C) och Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för 
lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av 
sitt företagande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-21. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 001353/2017 -100 

Svar på motion - Småföretagarhotell 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av 
småföretagarhotell för företagare som är i uppstartsskedet av sitt företagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2017 att förvaltningen får tillväxtrådet i 
uppdrag att utreda förutsättningar för lokalisering av småföretagarhotell för företagare som är 
i uppstartsskedet av sitt företagande. 

Förvaltningen delar motionärernas intentioner om att kommunen bör bidra till att un~erlätta 
för nyföretagande. Enklare och bättre villkor för nyföretagande kommer göra Båstad till en 
mer attraktiv kommun att leva och verka i. Förvaltningen anser att denna fråga bör utredas i 
samråd med politiker. Mot bakgrund till detta föreslår förvaltningen att motionen anses besva
rad samt att kommunfullmäktige ger tillväxtrådet i uppdrag utreda denna fråga. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Tillväxtrådet. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-12-06. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 18 av 30 

KF § 205 Dnr KS 001181/2017 - 700 

Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 31 oktober 2017 om att samtliga invånare över 
65 år skulle få gratis broddar. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Denna fråga har varit aktuell i många kommuner. I Hörby kommun beslutades 
2017 att alla över 65 ska erbjudas gratis broddar och i Höganäs kommun 
beslutades samma år att alla pensionärer ska erbjudas gratis broddar. 

Kostnadsfria broddar, eller halkskydd, är en fråga som kommunen kan besluta 
om. Det är däremot även en fråga som tangerar Region Skånes ansvarsområde, 
då Region Jönköping nyligen har beslutat om investering i broddar för alla över 
65 år. Kostnaden för det projektet uppskattades till 2 miljoner kronor för 
46 000 par broddar - 43 kr per par. 

Den 31 december 2018 fanns det 4531 medborgare i kommunen över 65 år. 
Om kommunen finansierar ett projekt likt Region Jönköping blir det till en 
kostnad om ungefär 200 000 kr. Utöver det tillkommer verksamhetsrelaterade 
kostnader såsom distribution och insamling. 

Mot bakgrund av att frågan tangerar Region Skånes ansvarsområde föreslås att 
motionen anses besvarad samt att frågan om broddar för 65 år och äldre 
överlämnas till Region Skåne. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 270. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

Ib Nilsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Ib Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan till 
Region Skåne om gratis broddar för 65 år och äldre. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att se över de interna möjligheterna 
att informera om detta. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-11-01. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001181/2017 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Broddar till alla 65 år och äldre 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

1 (1) 

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att skicka en framställan till Region Skåne om 
gratis broddar för 65 år och äldre. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade den 31 oktober 2017 om att samtliga invånare över 65 år skulle få 
gratis broddar. 

Denna fråga har varit aktuell i många kommuner. I Hörby kommun beslutades 2017 att alla 
över 65 ska erbjudas gratis broddar och i Höganäs kommun beslutades samma år att alla pens
ionärer ska erbjudas gratis broddar. 

Kostnadsfria broddar, eller halkskydd, är en fråga som kommunen kan besluta om. Det är där
emot även en fråga som tangerar Region Skånes ansvarsområde, då Region Jönköping nyligen 
har beslutat om investering i broddar för alla över 65 år. Kostnaden för det projektet uppskat
tades till 2 miljoner kronor för 46 000 par broddar - 43 kr per par. 

Den 31 december 2018 fanns det 4531 medborgare i kommunen över 65 år. Om kommunen 
finansierar ett projekt likt Region Jönköping blir det till en kostnad om ungefär 200 000 kr. 
Utöver det tillkommer verksamhetsrelaterade kostnader såsom distribution och insamling. 

Mot bakgrund av att frågan tangerar Region Skånes ansvarsområde föreslås att motionen an
ses besvarad samt att frågan om broddar för 65 år och äldre överlämnas till Region Skåne. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 
Kommunstyrelsens presidium. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2017-10-31. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 

Komm unledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 19 av 30 

KF § 206 Dnr KS 000464/2015 - 700 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghets boende 
eller motsvarande i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet 2015-03-25 inkom ett medborgarförslag med 300 namnunderskrifter med 
förslaget att Båstads kommun och Båstadshem ska skapa ett 
trygghetsboende/pensionärslägenheter /seniorboende i Västra Karup. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Båstadhem rev delar av Bjärehemmet 2015 och sålde hela fastigheten 2017. 
Båstads kommuns teknik- och servicechefjan Bernhardsson och Båstadhem 
utredde frågan i sin tjänsteskrivelse "Försäljning av Bjärehemmet i Västra 
Karup, 2017-03-10. Deras slutsatser var följande: 

Båstadhem har utrett förutsättningar för att bygga om Bjärehemmet till ett 
trygghetsboende och gjort bedömningen att det blir affärsmässigt svårt att 
genomföra. Båstadhem har även gjort en utredning om ombyggnad till ett 
vårdboende med fler lägenheter än idag. Båstadhem anser att kostnad för 
ombyggnation skulle bli alltför hög och med planlösningar som inte skulle bli 
optimalt för verksamheten. För att säkra mark för byggnation av ett framtida 
vård boende skulle det vara möjligt att stycka av fastigheten innan 
försäljningen. Det finns dock ganska mycket mark som kommunen äger som 
skulle täcka ett framtida behov att bygga ett vårdboende. 

Båstadhem har i dagsläget inga planer på nybyggnation i Västra Karup och 
inget uppdrag från Båstad kommun att projektera fler äldreboenden utöver 
projektet i Förslöv; Haga Park. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 271. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-21. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Med borgarförslaget avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-21. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000464/2015 - 700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Tillskapande av trygghetsboende eller motsva
rande i Västra Karup 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
2015-03-25 inkom ett medborgarförslag med 300 namnunderskrifter med förslaget att Bå
stads kommun och Båstadshem ska skapa ett trygghetsbo-
ende/pensionärslägenheter /seniorboende i Västra Karup. 

Båstadhem rev delar av Bjärehemmet 2015 och sålde hela fastigheten 2017. Båstads kommuns 
teknik- och servicechefjan Bernhardsson och Båstadhem utredde frågan i sin tjänsteskrivelse 
"Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup, 2017-03-10. Deras slutsatser var följande: 

Båstadhem har utrett förutsättningar för att bygga om Bjärehemmet till ett trygghets boende 
och gjort bedömningen att det blir affärsmässigt svårt att genomföra. Båstadhem har även 
gjort en utredning om ombyggnad till ett vårdboende med fler lägenheter än idag. Båstadhem 
anser att kostnad för ombyggnation skulle bli alltför hög och med planlösningar som inte skulle 
bli optimalt för verksamheten. För att säkra mark för byggnation av ett framtida vårdboende 
skulle det vara möjligt att stycka av fastigheten innan försäljningen. Det finns dock ganska 
mycket mark som kommunen äger som skulle täcka ett framtida behov att bygga ett vårdbo
ende. 

Båstadhem har i dagsläget inga planer på nybyggnation i Västra Karup och inget uppdrag från 
Båstad kommun att projektera fler äldreboenden utöver projektet i Förslöv; Haga Park. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, N ämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställarna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-03-25. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Båstadhem. 
Teknik och service. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 20 av 30 

KF § 207 Dnr KS 001445/2015 - 460 

Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik till 
Apelrydsskolans elever och personal 

Beskrivning av ärendet 2015-11-04 inkom 22 identiska medborgarförslag där förslagsställarna föreslår 
att kommunen inför busstrafik till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering 
kan kommunen inte besluta om att införa en busslinje som går till 
Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar, om inte kommunen bekostar 
trafiken på egen hand eller finner en medfinansiering. Medel för 
självfinansiering av busslinje finns ej. Kommunen för en aktiv dialog med 
Skånetrafiken för att arbeta för en ändring av befintliga busslinjer, utökning av 
busslinjer eller utökad anropstrafik inom Båstads kommun. Kommunen arbetar 
med att få fram en medfinansiering med Apelrydsskolan och Norrvikens 
trädgårdar. 

Då ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges beslutanderätt föreslås 
att medborgarförslaget anses besvarad. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 273. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-25. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget anses besvarad. 

2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken för att införa någon form 
av busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001445/2015 - 460 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans 
elever och personal 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Båstads kommun för en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till medfinansiering för att 
införa någon form av busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/Norrvikens trädgårdar. 

Sammanfattning av ärendet 
2015-11-04 inkom 22 identiska medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att kommunen 
inför busstrafik till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar. 

Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen 
inte besluta om att införa en busslinje som går till Apelrydsskolan och Norrvikens trädgårdar, 
om inte kommunen bekostar trafiken på egen hand eller finner en medfinansiering. Medel för 
självfinansiering av busslinje finns ej. Kommunen för en aktiv dialog med Skånetrafiken för att 
arbeta för en ändring av befintliga busslinjer, utökning av busslinjer eller utökad anropstrafik 
inom Båstads kommun. Kommunen arbetar med att få fram en medfinansiering med Apelryds
skolan och N orrvikens trädgårdar. 

Då ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges beslutanderätt föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget anses besvarat. Men förvaltningen föreslår även att Båstads kommun för 
en dialog med Skånetrafiken om möjligheten till medfinansiering för att införa någon form av 
busstrafik mellan Båstad och Apelrydsskolan/N orrvikens trädgårdar. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställarna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-11-04. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
Teknik- och servicechef. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 21 av 30 

KF § 208 Dnr KS 001174/2015 - 350 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form av 
farthinder för att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-28 beslutades följande : Ärendet 
återremitteras för att klargöra om det är möjligt att fatta beslut utan att det 
måste vara bifall eller avslag till medborgarförslag, tex. i frågor där kommunen 
är positiv till förslaget men inte äger frågan. 

Underlag till beslutet 

Yttranden 

Beslut 

Järnvägsgatan i Grevie har under en lång period varit i behov av en ny 
asfaltsbeläggning. I våras fick Teknik och Service besked från Trafikverket att 
de hade för avsikt att asfaltera gatan under hösten 2015. Eftersom behov av att 
byta vattenledningar i vägen föreligger har NSVA fått hösten på sig att byta 
dessa. Därpå har Trafikverket skjutit fram asfalteringen till våren 2016. 
Förslagsställarna önskar att farthinder anläggs i samband med att 
Järnvägsgatan återställs och asfalteras efter byte av vattenledningar. 
Samordningar i enlighet med detta förslag är ofta tidsmässigt och ekonomiskt 
lönsamma och är att föredra i de fall det går att få till. Fysiska åtgärder på och 
längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är en statlig väg där 
Trafikverket är väghållare. Båstads kommun kan således inte besluta om att 
anlägga hastighetsdämpande åtgärder på Järnvägsgatan. Däremot finns 
möjligheten för Båstads kommun att medfinansiera trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på det statliga vägnätet. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningens att medborgarförslaget anses 
besvarad samt att förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till 
Trafikverket samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 274. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-08-05. 

Uno Johansson (C) och Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget anses besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket 
samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-08-05. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001174/2015 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

1 (1) 

2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket samt föra dialog 
om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form av farthinder för 
att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-10-28 beslutades följande: Ärendet återremitteras för att klargöra om det är möjligt att 
fatta beslut utan att det måste vara bifall eller avslag till medborgarförslag, tex. i frågor där 
kommunen är positiv till förslaget men inte äger frågan. 

Järnvägsgatan i Grevie har under en lång period varit i behov av en ny asfaltsbeläggning. Våren 
2015 fick Teknik och Service besked från Trafikverket att de hade för avsikt att asfaltera gatan 
under hösten 2015. Eftersom behov av att byta vattenledningar i vägen föreligger har NSVA 
fått hösten på sig att byta dessa. Därpå har Trafikverket skjutit fram asfalteringen till våren 
2016. Förslagsställarna önskar att farthinder anläggs i samband med att Järnvägsgatan åter
ställs och asfalteras efter byte av vattenledningar. Samordningar i enlighet med detta förslag är 
ofta tidsmässigt och ekonomiskt lönsamma och är att föredra i de fall det går att få till. Fysiska 
åtgärder på och längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är en statlig väg där Trafik
verket är väghållare. Båstads kommun kan således inte besluta om att anlägga hastighetsdäm
pande åtgärder på Järnvägsgatan. Däremot finns möjligheten för Båstads kommun att medfi
nansiera trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningens att medborgarförslaget anses besvarad samt att 
förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket samt föra dialog om 
tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställare. 
Teknik och service. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2015-09-08. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

a 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-12-18 

KF § 209 Dnr KS 001118/2017 - 900 

Svar på medborgarförslag- Parkeringsplatser på Ydrehall i 
Torekov 

22 av 30 

Beskrivning av ärendet 2017-10-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att 
kommunen utöka den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan 
tidsbegränsningar. Samt tillåtelse att parkera tillfälligt i rondellen med 
eventuell tidsbegränsning. 

Förvaltningen avråder från att tillåta parkering i cirkulationsplats/vändplats, 
som exempelvis används för räddningsfordon vid utryckning. 

När kostnaden och nyttan av att anlägga parkeringsplatser på föreslagen plats 
vägs mot allmännyttan anser förvaltningen att kostnaden för att anlägga dessa 
parkeringsplatser inte står i proportion mot allmännyttan de tillför. Det finns 
även flera närbelägna parkeringsplatser, enligt bild nedan. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses 
besvarad. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2019-12-04 § 276. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-10-25. 

Yttranden Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001118/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

2017-10-19 inkom ett medborgarförslag där förslagsställarna föreslår att kommunen utöka 
den befintliga parkeringen med 2-3 platser och utan tidsbegränsningar. Samt tillåtelse att par
kera tillfälligt i rondellen med eventuell tidsbegränsning. 

Teknik och service avråder från att tillåta parkering i cirkulationsplats/vändplats, som exem
pelvis används för räddningsfordon vid utryckning. 

Planavdelningen anser inte att det är lämpligt att ta mark i anspråk för parkeringsplatser. Mar
ken har höga naturvärden, det är tveksamt om parkering är förenligt med gällande detaljplan 
och det är svårt att omhänderta dagvatten på platsen. 

När kostnaden och nyttan av att anlägga parkeringsplatser på föreslagen plats vägs mot all
männyttan anser förvaltningen att kostnaden för att anlägga dessa parkeringsplatser inte står i 
proportion till allmännyttan de tillför. 

Det finns även flera närbelägna parkeringsplatser, enligt bild på andra sidan. Det finns även 
parkeringsplatser vid Olympiavägen/Södra Vägen som är belägna 350 meter från föreslagen 
plats. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat. 



ml BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000877 /2019 - 700 

Väckt motion -Äldrehälsovårdsprogram 

Sida 

23 av 30 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har skickat in en motion där de yrkar på att förvaltningen får i 
uppdrag att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Underlag till beslutet Motion, 2019-11-29. 

Redovisning Motionen redovisas av lb Nilsson (C). 

Yttranden lb Nilsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 211 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000909/2019 - 100 

Väckt motion - Tillsättande av en socialnämnd 

Sida 

24 av 30 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har skickat in en motion där de yrkar på att fullmäktige tillsätter 
en socialnämnd. 

Underlag till beslutet Motion, 2019-12-11. 

Redovisning Håkan Mörnstad (BP) redovisar motionen. 

Yttranden Håkan Mörnstad (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 212 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000910/2019 - 600 

Sida 

25 av 30 

Väckt motion - Ersätta skolpengen med en rambudget 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har skickat in en motion där de yrkar på kommunfullmäktige 
beslutar att skolpengen avskaffas och ersätts av en rambudget för 
skolverksamheten, byggd på antalet klasser, och med en mindre del på antalet 
elever. 

Underlag till beslutet Motion, 2019-12-11. 

Redovisning Håkan Mörnstad (BP) redovisar motionen. 

Yttranden Håkan Mörnstad (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 213 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000911/2019 - 700 

Sida 

26 av 30 

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande eller 
kommunstyrelsens ordförande - Nedläggningen av Cafe Sol 

Beskrivning av ärendet 2019-12-16 inkom Inge Henriksson (BP) med en fråga gällande Nedläggningen 
av Cafe Sol. Frågan är ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Jiewertz (M) och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga från Inge Henriksson (BP), 2019-12-16. 

Yttranden Inge Henriksson (BP) och UlfJiewertz (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar ges av vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Jiewertz (M). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 214 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000913/2019 - 100 

Sida 

27 av 30 

Fråga till kommunfullmäktiges presidium - Månadens person 

Beskrivning av ärendet 2019-12-16 inkom Marianne Eriksson Mjöberg (BP) med en fråga gällande 
månadens person. Frågan är ställd till kommunfullmäktiges presidium. 

Underlag till beslutet Fråga från Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2019-12-16. 

Yttranden Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Jessica Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar ges av kommunfullmäktiges vice ordförande Jessica 
Andersson (S). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



uiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 215 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000916/2019 - 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Tjänsten som 
biträdande kommundirektör 

Sida 

28 av 30 

Beskrivning av ärendet 2019-12-17 inkom Marianne Eriksson Mjöberg (BP) med en fråga gällande 
tjänsten som biträdande kommundirektör. 

Underlag till beslutet Fråga från Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2019-12-17. 

Yttranden Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i 
ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-12-18 29 av 30 

Dnr KS 000917 /2019 - 100 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Individ och familjs 
ekonomi 

Beskrivning av ärendet 2019-12-17 inkom Bo Wendt (BP) med en fråga gällande tjänsten som 
biträdande kommundirektör. 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), 2019-12-17. 

Yttrande Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 217 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-18 

Dnr KS 000918/2019 - 100 

Sida 

30 av 30 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Anställningar inom 
Individ och familj 

Beskrivning av ärendet 2019-12-17 inkom Bo Wendt (BP) med en fråga gällande tjänsten som 
biträdande kommundirektör. 

Underlag till beslutet Fråga från Bo Wendt (BP), 2019-12-17. 

Yttrande Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Frågan får ställas och svar ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


