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Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000019/2018 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Ingela Stefansson (S) och Stefan Olsson (C) som justeringspersoner. 
2. Utse Helena Stridh (BP) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2018-01-31 klockan 15.00 på kommunkansliet 
 
Sammanfattning 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 justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000020/2018 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000021/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-12-11. 
- Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kommunrevisionens protokoll 2017-12-11. 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 
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llI] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-12-18 7av12 

VN § 135 Dnr VN 000138/2015 - 200 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 2018-2025 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 
att göra en utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de 
kommande fem åren vad det gäller vård- och omsorgsboende, för personal 
och andra aktiviteter. Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det 
totala lokalbehovet från 2018-2025 i en långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 
2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Tony Ivarsson (M), Olle Larsson (L) 
och Ingrid Edgarsdotter (KO): Bifall med följande tillägg: Lokalförsörjnings
planen ska följas upp och revideras vartannat år med start år 2020. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplanen ska följas upp och revideras vartannat år 
med start år 2020. 

3. Lokalförsörjningsplanen delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

Dnr: KS 001430/2017-200
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-12-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000138/2015-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Förvaltningen fick i uppdrag på vård- och omsorgsnämndens möte 2016-09-05 att göra en 
utredning gällande vård och omsorgs totala lokalbehov de kommande fem åren vad det gäller 
vård- och omsorgsboende, för personal och andra aktiviteter. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har tagit fram en redovisning av det totala lokalbehovet från 2018 - 2025 i en 
långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Samhälle 
Ta hänsyn till den demografi som är i Båstads kommun. Omvärldbevaka vad som händer inom 
vård och omsorg och ta nytta detta i egna kommunen. 

Verksamhet 
Samarbete ska finnas med olika verksamheter inom kommunen för att kunna planera för_ 
framtiden, till exempel lämplig mark för nybyggnad av vård- och omsorgs boende, lämpliga 
lokaler för vård och omsorgs verksamheter. 

Ekonomi 
Behovet för att bygga fler vård- och omsorgs boende måste finnas med i kommunens 
ekonomiska beräkningar för framtiden. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Lokalförsörjningsplan för Vård och omsorg 
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ÄLDREOMSORG 
Vården och omsorgen för äldre kommer sannolikt att fortsätta utvecklas och effektiviseras. 
Gränserna för vilken vård som kan ges hemma i stället för på sjukhus förflyttas ständigt. Med ny 
teknik och med rätt stöd och utbildning kan enskilda i större utsträckning sköta sin behandling 
själva. Även om vi med all säkerhet kan säga att teknik och metoder i äldreomsorgen och hälso
och sjukvården kommer att fortsätta att utvecklas och effektiviseras är det svårt att uppskatta 
hur stor betydelse dessa kan förväntas få för äldreomsorgens övergripande strukturer fram till 
2025. Att våga utmana och tänka utanför den egna organisationen för att tillgodose äldres behov 
av vård och omsorg blir allt viktigare. 

Särskilt boende för äldre 
Nuläge 
Personer som genom en beviljad biståndsansökan flyttar in på ett vård och omsorgs boende har 
ett vårdbehov som är så omfattande att behovet hos den enskilde vård- och omsorgstagaren inte 
längre kan tillgodoses i ett ordinärt boende. Medelåldern för de som idag bor i vård och om
sorgsboende är 87,2 i Båstads kommun och 86,1 i riket I genomsnitt bor den enskilde 619 dagar 
i vård och omsorgsboende i kommunen, i riket 739 dagar. Kommunen har ansvaret för hemsjuk
vård i särskilda boende upp till läkarnivå. För att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov 
finns dels boende med inriktning mot somatiska sjukdomar samt inriktning mot kognitiv ned
sättning. 

Båstad 
I januari 2014 blev ombyggnaden av Skogsliden klar vilket gav 46 nyrenoverade lägenheter. 
Boendet är fördelat på sex avdelningar, fyra med åtta lägenheter och två med sju lägenheter. Fyra 
avdelningar har inriktning kognitiv nedsättning (31 lägenheter) och två har somatisk inriktning 
(15 lägenheter). 
Varje lägenhet har ett rum med trinett samt egen dusch och toalett. Varje avdelning har en ge
mensam matsal och vardagsrum. I samband med renoveringen har också utemiljön gjorts om för 
att öka trivslen för de boende. Standarden på fastigheten är modern och är brukligt i många år 
till. Ej närhet till kommersiell och offentlig service. Busskommunikation är bra men en liten bit 
att gå från hållplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

Östra Karup 
Åsliden är ett vård- och omsorgs boende med 35 lägenheter fördelat på tre avdelningar, 12 lä
genheter på två avdelningar och 11 lägenheter på en avdelning. Varje lägenhet har ett rum med 
trinett samt en egen dusch och toalett. Varje enhet har en gemensam matsal och vardagsrum. 
Åslidens vård och omsorgsboende har somatisk inriktning. 
Här finns trädgård med flera uteplatser att njuta natur och friskluft i. 

Standarden på boendet är modernt då det 2010 byggdes till med 24 lägenheter och är brukligt i 
många år till. Ej direkt närhet till service. Busskommunikation finns men en bit att gå till boendet 
från busshållsplatsen. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 
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Grevie 
Almgården är ett vård och omsorgs boende med inriktning för personer med kognitiv nedsätt
ning med 24 lägenheter fördelat på tre avdelningar. Nio lägenheter på en avdelning, åtta lägen
heter på en avdelning och sju lägenheter på en avdelning. Almgården är beläget i Grevie kyrkby 
och har en underbar utsikt över böljande fält, havet och åsen. 
Det finns en stor härlig trädgård där man lätt kan ta sig ut och njuta av årstidernas skiftningar. 
Varje lägenhet har ett rum med dusch och toalett, de flesta lägenheterna har också en trinett. 

Standarden är lite lägre och det är dålig överblickbarhet på boendet. Det har varit diskussion att 
bygga ut men efter undersökning har man kommit fram till att det inte är att rekommendera på 
grund av dess skick Kommunen äger inte intilliggande mark 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns i närheten av boendet. 

Intill Almgården ligger Lyans dagverksamhet som är en behovs bedömd insats för personer med 
kognitiv nedsättning. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem 

Förs löv 
Ängagårdens vård- och omsorgs boende ligger mitt i centrala Förslöv me9. närhet till apotek, 
matbutiker, bank med mera. De nio lägenheterna är belägna på andra våningen och omfattar ett 
rum med trinett samt dusch och toalett. Boendet har gemensam matsal och vardagsrum samt 
stor balkong i söderläge. 

Då vård och omsorgs boendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås Ängagården avvecklas som vård- och omsorgs bo
ende men kan utredas för att inrymma annan lämplig verksamhet inom Vård och omsorg. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av BåstadHem. 

( 

( 

Västra Karup ( 
3-4:ans vård och omsorgs boende på Bjärehemmet har nio lägenheter. Alla nio lägenheterna har 
ett rum och trinett samt dusch och toalett. I den ljusa gemensamma matsalen finns det också 
möjlighet till att umgås och ha social samvaro. Det finns också möjlighet till att sitta ute då vädret 
tillåter på boendets altan. 

Ej närhet till service. Busskommunikation finns. 

Då vård och omsorgs boendet bara omfattar nio lägenheter så är det en driftsekonomisk dyr 
verksamhet. En personal arbetar ensam på natten vilket inte är att föredra ur arbetsmiljöaspekt. 
Då det nya boendet i Förslöv står klart föreslås 3-4.ans vård- och omsorgsboende avvecklas. 

Vård och omsorg hyr av privat fastighetsägare. 

Framtid 
Befolkningen i Båstad blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivsläng
den ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 
40-talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och tillgänglig
het att öka. 

( 
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Prognosen för antalet platser på särskilt boende för äldre (SÄBO) beror på dels befolkningspro
gnosen, men även hur välutvecklat stöd som kan ges i det ordinära boendet. Idag bor ca 3 % av 
de över 65 år i Båstads kommun på ett särskilt boende, motsvarande siffra nationellt är ca 5 % 
enligt statisk från Socialstyrelsen. 

Idag finns det 123 SÄBO platser i Båstads kommun. Med kommunens demografi ges en prognos 
för de kommande åren, baserat på att 3 % av befolkningen över 65 år är i behov utav SÄBO, en
ligt nedan: 

2019:125 
2020:130 
2025:164 

För närvarande pågår ett planeringsarbete för uppförande av nytt vård- och omsorgs boende i 
Förslöv, beräkningen är att det ska stå klart vid årsskiftet 2019-2020. Detta boende omfattar 48 
lägenheter, främst inriktat mot somatisk men med förberedelse för att kunna bedriva verksam
het för kognitivt nedsatta personer. I samband med att byggnationen i Förslöv står färdig, plane
ras för stängning av såväl Bjärehemmet som Ängagården vilket innebär att det nya boendet i 
Förslöv ger ett totalt tillskott på 30 platser. 

Störst svårighet att klara skälig levnadsnivå i ordinärt boende är för personer med kognitiv ned
sättning. Antalet personer som utvecklar en kognitiv nedsättning ökar, i takt med att Sveriges 
befolkning lever allt längre. När det nya boendet i Förslöv står klart kan en omstrukturering på 
Skogsliden ge ett boende med inriktning enbart för personer med kognitiv nedsättning då avdel
ningarnas storlek vore optimalt boende för personer med dessa behov. 
Nyetablering av ett nytt boende är en lång process, från planering till att boendet står klart för 
inflyttning. Behov av att planera för ett nytt boende för personer med kognitiv nedsättning finns 
och måste påbörjas för projektering inom det snaraste för att stå klart omkring 2025. 

Korttidsboende 
Korttidsboende används under kortare tid då behovet ej kan tillgodoses i det ordinära boendet, 
till exempel i väntan på vidareutredning av vård- och omsorgsbehov. Vistelsen på kottidsboende 
ska vara av rehabiliterande karaktär och målet är alltid att återgå till ordinärt boende. Korttids
boendet i Båstads kommun används också som växelvård och avlastningsplats för att avlasta 
närstående i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
På Skogsliden finns idag åtta rum med totalt 14 platser för korttidsvård. Lokalerna befinner sig 
på två plan vilket inte är det optimala för denna typ av verksamhet samt att det är resursdri
vande. 
Mottagningsteamet finns för att möjliggöra en trygg hemgång efter sjukhusvistelse och har ett 
rehabiliterande uppdrag. Insatserna startar direkt vid hemgången, de utgår idag från Skogsliden. 
Målet med mottagningsteamet är att invånaren ska känna sig trygg med de insatserna kommu
nen bidrar med och nå målet att komma hem direkt utan att gå via korttidsvården. 

Framtid 
I samband med att Ängagården avvecklas som vård- och omsorgsboende bör dessa lokaler ut
värderas för att eventuellt kunna användas till korttidsboende. Läget är positivt då det är i direkt 
anslutning till en vårdcentral samt lätt att ta sig till med goda kommunikationer. Det blir också en 
närhet till det nya boendet i Förslöv. 

En till två Växelvårdsplats/avlastningsplats skulle kunna inrymmas på varje vård- och omsorgs
boende vilket underlättar och blir mer naturligt då det bli aktuellt med eventuellt permanent 
vård- och detta bygger dock på en god tillgång på vård- och omsorgsplatser. 
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STÖD OCH OMSORG 
I grunden handlar LSS om att alla ska kunna leva ett gott liv som möjligt, i delaktighet och i jäm
likhet. Här måste man tänka nytt och släppa in tekniken och ta vara på digitaliseringens möjlig
heter för att utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad enligt LSS 
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan utformas på olika sätt, det finns tre huvudformer: 
Servicebostad: är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård 
kan ges dygnet runt. Bostäderna upplåts på sedvanligt sätt och är i regel anpassade efter den 
enskildes behov samt kan vara samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Oftast finns en 
baslägenhet med fast personalbemanning med tillgång till gemensamma utrymmen för sällskap 
och aktiviteter. 
Gruppbostad: är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och om
vårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Gruppbo
staden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring ge
mensamma utrymmen med en fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska kunna täcka alla 
behov den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lägen
heter. 
Annan särskilt anpassad bostad: avser en bostad med viss grundanpassning till funktionshind
rade personers behov men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fri
tidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. 

Nuläge 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det är 
endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Båstads 
kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats 'enligt LSS och 
motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. 

Båstad 
Aromagården är en gruppbostad 9 § 9 LSS med fem lägenheter som ligger centralt i Båstad med 
närhet till service och kommunikationer. Aromagården är byggd i början av 1990 och har inte 
riktigt den utformningen som är optimalt idag för gruppboende. 

Ängen har 12 lägenheter och är en servicebostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Under 2016 startades Ängen som trapphus boende och ersatte Tolvans verksamhet som var lä
genheter utspridda i närområdet. Lägenheter med bra standard och närhet till service och kom
munikationer. 

Vård och omsorg hyr fastigheterna av Båstad Hem. 

Förslöv 
Myllefallet består av fem lägenheter avsedda för gruppbostad enligt 9 §9 LSS, tre lägenheter be
bos av personer med personlig assistans och två lägenheter är grupp boendeplatser. Myllefallet 
är byggt 1994 och är optimalt ett bra utformat gruppboende lokalmässigt enligt 9 § 9 LSS. 

Vård och omsorg hyr fastigheten av Båstad Hem 

Framtid 
I nuläget finns ingen ledig grupp boendeplats, LSS i Båstads kommun. Inom en femårsperiod finns 
det flera personer som är skrivna i kommunen och som kan vara av behov av bostad med sär
skild service för vuxna, LSS. Försäkringskassan har också antagit ett hårdare regelverk för möj
ligheten till personlig assistans vilket tenderar att falla tillbaka på kommunerna. 
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Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge 
fler personer med behov av gruppboende, LSS. 
Planering och projektering av ett nytt gruppboende bör påbörjas ganska omgående då det i dags
läget inte finns någon ledig plats och man ser ett kommande behov inom snar framtid. 

Kommunen bör sannolikt ha med i sin planering att vart femte år bygga ett nytt gruppboende, 
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. Personer som är i behov av gruppbostad/bostad 
med särskild service enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. 
Det är därför speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så "normala" former som möjligt. 

Utredning pågår om det är möjligt att bygga ut Aromagården och/ eller Myllefallet med en lägen
het. En kostnadsberäkning ska tas fram av Båstad Hem inför beslut. 

Korttidstillsyn 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till 
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Barn som tillhör LSS kan många gånger ha ett 
fortsatt behov av tillsyn eftersom de av flera olika skäl inte klarar sig själva då föräldrarna arbe
tar eller studerar. LSS ger därför barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn 
utanför egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. 
Korttidstillsynen ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning. 
För vissa barn kan det vara bäst att med anpassat stöd gå i skolans ordinarie fritidsverksamhet, 
för andra barn är det bäst att ingå i en grupp med andra barn med funktionsnedsättningar där 
det finns anpassade hjälpmedel och personal med särskild utbildning och kompetens. 

Nuläge 
Korttidstillsyn finns inte i Båstads kommun utan det köps fyra platser från Ängelholms kommun. 
Detta har fungerat väl eftersom även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. Allt 
mer integrerade lösningar i skolan i Båstads kommun för denna målgrupp ses och lösningen med 
kortidstillsyn i Ängelholm är mindre lämplig för dessa. 

Framtid 
För kommunens LSS verksamhet skulle det vara gynnsamt i samverkan med skolan arbeta för 
utveckling att ha korttidstillsyn i Båstad, vilket medför att fler personer som är behov av särskilt 
stöd kan välja att bo kvar i Båstads kommun efter avslutad skolgång. 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse utanför egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem, i 
stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera da
gar. Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte 
och rekreation samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. 

Nuläge 
Korttidsvistelse finns inte i Båstads kommun utan det köps en helårsplats från Ängelholms 
kommun. Detta har fungerat väl då även särskoleverksamheten har varit förlagd till Ängelholm. 

Framtid 
Mer av integrerade lösningar i skolan för denna målgrupp, kommer förvaltningen att utreda för 
och nackdelar med att bedriva verksamheten i egen regi. Kopplingen mellan korttidsvistelse och 
särskoleverksamheten är dock inte lika stor som när det gäller korttidstillsynen. 
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Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen enligt 1 § 1-2 LSS. 
Att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning har stor betydelse för att 
överbygga klyftor i livsvillkor mellan olika grupper och skapa ett samhälle där alla människor 
kan vara delaktiga. Detta gäller inte minst personer med funktionsnedsättningar. Det övergri
pande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete. 

Nuläge 
Daglig verksamhet har sin verksamhet centralt i Båstad. Det är ca 22 personer som är aktiva där i 
nuläget. En liten grupp från Daglig verksamhet har idag cafe verksamhet på Bjäredalen fyra till 
fem dagar i veckan. 

Framtid 
I och med att samhället förändras så ändras också möjligheterna till att utveckla den enskildes 
möjligheter till en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhets etablering på Bjäredalen ger 
också verksamheten att arbeta för att hitta fler meningsfulla arbetsuppgifter i huset. 
Hitta en lämplig lokal för att utveckla och öppna en affärsverksamhet där det kan finnas loppis, 
tillverkning och försäljning vilket också kan vara en plats för enklare arbetsplatsträning av med
arbetare i Båstads kommun. Även ett samarbete med arbetsmarknadsenheten och integrationen 
där syftet är att utveckla den enskildes möjligheter till ett meningsfullt arbete bör utvecklas. 

Socialpsykiatrin 
Socialtjänstens insatser ska bidra till att förbättra situationen för vuxna med psykisk funktions
nedsättning och öka möjligheten till gemenskap och delaktighet i samhället. 

Nuläge 
I dagsläget ser vi en ökning av insatser till personer med psykisk ohälsa. Cafä Solhörnan startade 
upp sin verksamhet i en lokal vid Strandängsskolan CA-huset) under våren 2016 med två dagar i 
veckan, verksamheten har fallit väl ut och under 2017 utökades med att öppna ytterligare en dag 
i veckan. Vård och omsorg har påbörjat ett samarbete med IOF och Fontänhuset för att hitta olika 
vägar in samt se möjligheter att samverka kring den enskilde. 

Båstads kommun köper fyra platser av privata utförare. 

Framtid 
I Socialtjänstlagens 7 § står att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psy
kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sam
hällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för 
dem som till följd av sådana svårigheter behöver ett sådant boende. 
I paragrafen betonas socialtjänstens ansvar för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
vad det gäller service, boende och meningsfull sysselsättning. 
Idag köper Båstad kommun fyra platser vilket bör ses över framtida möjligheter i samverkan 
med IOF behovet av ett boende för personer med psykisk nedsättning i egen regi i kommunen. 
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Socialt innehåll/anhörigstöd 
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Mötesplatser för äldre stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att ge äldre tillfälle att 
träffa andra människor och därigenom bryta isolering och upprätthålla och bygga upp sociala 
nätverk. 

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta innebär att 
kommunen bör utforma insatser som passar både den anhöriga och den närstående. 

Nuläge 
Idag har vård och omsorg öppna aktiviteter i form av socialt innehåll för äldre varje vecka på 
flera orter i kommunen, Vårliden i Båstad, Ängahällan i Förslöv, Församlingshemmet iTorekov, 
Biblioteket i Grevie, Hörnan i Västra-Karup och Åsliden i Östra-Karup. 
Anhörigcenter är beläget i centrala Båstad. 

Framtid 
Kommunen bör satsa på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som har och 
inte har äldreomsorg samt stöd till närstående för att förebygga ohälsa. Att satsa förebyggande 
är den främsta åtgärden för att begränsa kostnaderna för framtidens äldreomsorg. 
Det är viktigt att vård och omsorg samarbetar med andra aktörer i samhället samt frivilliga. 
Vi ska sträva efter att använda de lokaler som finns tillgängliga inom vård och omsorgs verksam
heter men även skapa möjligheter att samarbeta med andra. Ett samarbete med trygghets boen
det Malen som ligger i centrala Båstad har inletts för sociala aktiviteter och kan kanske utvecklas 
mer. 

Arbetslokaler för personal 
Nuläge 
I takt med att verksamheten för vård och omsorg utvecklas behövs allt mer utrymme för admi
nistrativa uppdrag. En geografisk samling gjordes under 2016 till en lokalisation på södra sidan 
(Bjäredalen) samt två på norra sidan (Skogsliden och Vår liden) . Staben för Vård och omsorg har 
sin lokalisation på Kommunkontoret, Båstad. 

På Bjäredalen finns hemvårdsgrupper, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, en
hetschefer och assistenter som verkar på södra sidan. Även biståndshandläggarna för hela kom
munen har sin utgångspunkt här. 

På Bjäredalen arbetar totalt cirka 135 medarbetare. Många av dem samlas där i början och slutet 
av sitt arbetspass och det måste finnas rum för dem att ha rapport och samling i. Ett sort antal 40 
medarbetare, har Bjäredalen som sin primära arbetsplats. Idag finns 44 kontorsplatser men re
dan ett år efter inflyttning är verksamheten trångbodd. 

På Skogsliden finns hemvårdsgrupperna, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och 
assistenter som verkar på norra sidan. Totalt är det ca 17 5 personer som är anställda och har sin 
arbetsplats här, alla arbetar dock inte samtidigt men det är ett stort flöde av personal ut och in 
dagligen. 

Lokalerna på Vårliden är uppsagda och kommer att lämnas 2017-12-31. Stöd och omsorg har 
haft sina kontor där men kommer att inrymmas i Daglig verksamhets lokaler från och med års
skiftet 2017-2018. 

På Åsliden finns en lägenhet om två rum och kök som i dagsläget inte utnyttjas. 
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Framtid 
Vård och omsorg är komplext med många olika verksamheter och behovet ändras över tid. Det 
finns behov av kontorslokaler i både södra och norra delen av kommunen. 

Kommunhuset är trångbott och det finns behov av fler kontorsrum för vård och omsorg. 
Stöd och omsorg är i behov av kontorslokaler då de från och med årsskiftet 2017-2018 
kommer att inrymmas i Daglig verksamhets redan trångbodda lokaler. 
Det man kan se idag är att det är trångbott på Skogsliden, där det finns behov av både 
kontorsrum och lokaler för till exempel APT och teamträffar. 
Utifrån den demografi som råder idag kommer antalet personer med hemvård öka vilket 
genererar att antalet anställda också kommer att öka. 
Bjäredalen har visat att det för verksamheten är gynnsamt att finnas samlade men in
ryms idag av flera verksamheter och börjar bli trångbodda. 
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Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000022/2018 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2018-01-24 föreligger följande anmälda informationsärenden: 
 

- Muntlig information från kommunrevisionen och beredningarna. 
- Muntlig information om jubileumsåret – Birgit Nilsson 100 år och Ludvig Nobel 150 år. 

 
Övriga nämnder kan inkomma med skriftlig information innan sammanträdet. Nämndsordfö-
rande har möjlighet att besvara frågor under respektive informationspunkt. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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Datum: : 2018-01-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000023/2018 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 15 januari 2018 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
 
Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2018-01-15 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium och kanslichef. 
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   Uppdaterad: 2018-01-15 
   Dnr: KS 000023/2018-900 
 
 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2018-01-10 26/18 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. – Lokalvård i egen 
regi 

Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i januari. - 

2017-12-14 1402/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Arkitekturpro-
gram för Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Redovisas i kommunfullmäktige i januari. - 

2017-12-06 1354/17 Motion - Temalekplatser Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. - 
 

2017-12-06 1355/17 Motion - Ta fram en fordonspolicy Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. - 
 

2017-12-06 1307/17 Motion - Småföretagarhotell Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. - 
 

2017-11-16 1323/17 Motion - Kommunens roll för att driva övergången till elbil-
samhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2018 

2017-11-30 1326/17 Motion - Hållbar handelspolicy för Båstads kommun Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. November 
2018 

2017-10-31 1181/17 Motion - Broddar till alla 65 år och äldre Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-27 1166/17 Motion - angående avgiftsfria resor för äldre Vård- och om-
sorgsnämnden 

Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-27 1164/17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  Utbildningsnämn-
den 

Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-18 1120/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl.- Alkolås i kommu-
nala fordon 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
 

2017-10-12 1079/17 Motion från Uno Johansson (C) m.fl. - Motionsspår med 
belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, 
Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1044/17 Motion från Ingela Stefansson (S) - Maskinparken avseende 
grönyteskötseln skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 
stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-
löfte 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-09-29 1024/17 Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för förening-
ar med egna lokaler och arenor  

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-
nen 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-05-04 505/17 Motion från (C), (L), (MP) och (S) -F ramtagande av handlings-
plan riktad mot företagare. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 462/17 Motion från Uno Johansson (C) - Inrättande av demokratidag i 
kommunal regi. 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i januari. April 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Bordlades i kommunfullmäktige i december. Åter i januari. April 2018 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i 
Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige i januari. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 
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Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2018. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 

Kommunstyrelsen Bordlagt av kommunstyrelsen i december. Februari 2018 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Bordlades i kommunfullmäktige i december. Åter i januari.  Januari 2018 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Bordlades i kommunfullmäktige i december. Åter i januari. Januari 2018 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen 
 

Motion redovisad och handläggning pågår. 2018 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. 2018 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) – Ta fram plan mellan kommun och näringsliv 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige januari. Januari 2018 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott februari 2018. 2018 
 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för. 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige januari. Januari 2018 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige januari. Januari 2018 
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Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-12-29 1438/17 Medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen 
mellan Grevie och Båstad 

- Medborgarförslag redovisas i januari. - 

2017-12-01 1326/17 Medborgarförslag – Övergångslösning för den gamla ban-
vallen. 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

December 
2018 

2017-10-13 1088/17 Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vis-
telseförbud på stranden vid Malen 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

Oktober 
2018 

2017-10-09 1064/17 Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

Oktober 
2018 

2017-09-12 915/17 Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsom-
råde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala 
anläggs 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad. Delegerat till kommunstyrel-
sen. 

September 
2018 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

Kommunstyrelsen Återremiterat från kommunstyrelsen i december. Maj 2018 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. 2018 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Till kommunstyrelsens arbetsutskott mars 2018. 2018 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2018 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Till kommunfullmäktige januari. 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  5(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i mars 2017. 

2018 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2018 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterat till partierna efter beslut i kommunfullmäktige i 
oktober. Åter 2018. 

Februari 
2018 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-10 1 av 2 

 

 

KS § 5  Dnr KS 001508/2016 - 600 

Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs 

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

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie daterad 2017-10-20, med 

tillhörande bilaga. 
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 285 
 
Förvaltningens förslag 1. Bevilja 47 mkr för år 2020 utöver befintlig budget på: 2 mkr för 2017, 40 mkr 

för 2018 och 23 mkr för 2019. 
 2. För att gå vidare med projektering och nybyggnad av Förslövs skola F-6 

enligt föreslagen programhandling. En politisk styrgrupp ska utses av 
kommunstyrelsen arbetsutskott. 

Arbetsutskottets 
förslag  1. Bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 

2 mkr 2017, 40 mkr 2018 och 23 mkr 2019. 
 
2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, 
vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och 
Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande. 

 
Föredragande  Fastighetsstrateg Sofia Boivie och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 

föredrar ärendet. 
 
Ajournering  Sammanträdet ajourneras i fem minuter.  
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Bo Wendt (BP): Ärendet skickas till fullmäktige för beslut. Styrgruppen ska ha 

ersättare. Val av ledamöter och ersättare görs av fullmäktige. 
       
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag tillsammans med 

framfört yrkande från Bo Wendt (BP) och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.      

 
       Forts. på nästa sida. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-10 2 av 2 

 

 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 2 mkr 2017, 

 40 mkr 2018 och 23 mkr 2019. 

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

3. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen. 

4. Val av ledamöter och ersättare görs i kommunfullmäktige. 

5. Ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. 

  

Reservation Håkan Mörnstad (BP): Jag reserverar mig mot att Sverigedemokraterna 
utesluts ur styrgruppen. Partiet är demokratiskt valt och ska behandlas på 
samma sätt som övriga partier i kommunstyrelsen.      
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Datum: 2017-10-25 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: 001508/2016-600 

 
 
Ombyggnation Förslövs skola F-6 

 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 
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2 (2) 
 

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

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

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

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

 

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

 

Verksamhet 
Lokalerna anpassas till dagens läroplan som förutsätter flexibla och tillgängliga lärmiljöer. 
 
 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg 
 
Teknik och service 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Programhandling Förslövs skola  
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Granskningshandling - Programhandling 

Förslövs skola, Båstads kommun 
Om - och tillbyggnad av befintlig skola åk F- 6. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsn ummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Program handling, Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
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BESKRIVNING AV PROJEKT 

Uppdraget 
Våren 2017 fick Liljewall i uppdrag att ta fram en för
studie (dat. 2017-06-28) för Förslövs skola årskurs 
F-6, som 
visar hur man lämpligast förser skolan med ändamåls
enliga lokaler som lever upp till skol- och arbetsmiljö
lagens krav. Utgångspunkten för förstudien och denna 
programhandling har varit att ta ett helhetsgrepp på 
fastigheten , därför påverkas även årskurs 7- 9 och 
matsalen. 

Bakgrund 
Lokalerna för årskurs F-6 (hus A-F) på Förslövs skola 
är idag inte anpassade till dagens utbildning och de 

krav som finns i skollagen och läroplanen. Utredningar 
av den fysiska miljön har gjorts på tre utav skolbyggna
derna, som har visat på problem med syllar, asfaboard 
på utsida vägg samt tak som måste läggas om. De 
höga underhålls/renoverings- och investeringskost
naderna för en ombyggnad av befintliga hus samt att 
befintlig utformning och placering inte är optima l för 
verksamheten, föreslås att tre byggnader rivs och en 
ny t illbyggnad med direkt koppl ing till högstad iet och 
matsalen byggs. 

Med en ny tillbyggnad möjliggörs en ändamålsen lig 
byggnad där skolverksamheten får ett bättre sam
band mellan sina lokaler och en byggnad med lägre 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandl ing, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 3/ 22 
Datum: 2017-10-17 

drifts- och underhållskostnader. Tillbyggnadens opti
mala placering möjliggör även en mer sammanhållen 
utemiljö. 

Miljömål 
Utgångspunkten för miljömål är att sträva mot mot
svarande Mi ljöbyggnad nivå Silver. Den nya skolbygg
naden ska förses med solceller och skolan som helhet 
behöver också ett nytt värmesystem. 

Under byggtiden 
En förutsättning är att verksamheten ska kunna pågå 
under byggnationen. Därför behöver skolan byggas 
om i etapper och viss utrymning till ersättningslokaler 

(pavi ljonger) på fastigheten föreslås. 

Förutsättningar för den nya tillbyggnaden 
Förutsättningar för en utbyggnad av Förslöv skola 
Förstudien är beräknad på 2-paralle llig F-6, totalt 350 
elever (med maximalt 25 elever/ klass) och 3-4-paral
lellig åk 7-9, totalt ca 300 elever. Anta l personal är 
beräknat till 100. 

Verksamhetsdialog 
Under våren 2017 inledde Liljewall en verksamhets
och designd ialog i workshopform med skolans ledning 
och pedagoger, elever, föräldrar, och tjänstemän från 
Båstad kommun 
Under en av övningarna med pedagoger och elever 
gjordes en typ av SWOT-analys av befintliga lokaler 
och skolgård, samt vilka hopp och farhågor man har 
inför en om- och tillbyggnad. Detta har varit ett stöd 
till att ta fram lokalprogram, f löden och utformning av 
tillbyggnad och utemiljö på fastigheten. 

'' '' Hela barnet hela vägen 

Skolan arbetar idag efter devisen hela barnet hela vä
gen och i en av övningarna fick grupperna frågan vad 
det betyder ur ett elev-, förä lder-, lärar- och kommun
perspektiv. Viktiga aspekter som kom upp var: 

Trygghet, kontinuitet och 
långsiktighet. 

Verksamhetsdialogen har fortsatt med en mindre 
referensgrupp som inledde sitt arbete i maj med ett 
studiebesök på Hyllievångs skola i Malmö, Örestads 
skole och Sydhavs skole i Köpenhamn. Referensgrup
pen har varit delaktig att formu lera f löden och sam
band inom den kommande skolan samt lokalbehov. 

~ BÅSTADS 
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SITUATIONSPLAN - NULÄGE 
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BEFINTLIGA BYGGNADER 

En skola - två tidsepoker 
Skolan är uppförd i två tidsepoker. De äldre byggnader
na uppfördes under åren 1967 - 1970. Byggnaderna är 
uppförda i ett plan med med en tidstypisk fasad av mexi
tegel, svart träpanel och svart plåt. Byggnaderna sam
mankopplas av loggior som bärs upp av smala svarta 

Hus E. Karaktäristiskt valmat tak. Vitmålad gavelspets. 

Hus E. Gulmålad träfasad. 

pelare. Yttertaken är va lmade sadeltak med en karak
täristiska gavelspetsar. Takpannor av betong. 

Hus H och 1 (idrottshallen) är uppförda under åren 
1996-1997. Även dessa byggnader är byggda i ett plan 
där fasaden är gu lt fasadtegel med detaljer av rött tegel 

Hus A. Sockel i vit mexitegel och svart plåt. 

Detalj. Mexitegel, fönsterbleck i koppar och bruna fönster
bågar. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 5/22 
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vid fönster, ytterhörn och dörröppningar. Taket på hus 
H är sadeltak med betongpannor och vid varje hemvist 
finns en lanternin som släpper in dagslj us. Lanterninen 
har ett pyramidformat tak som ger byggnaden sin ka
raktär. 

Loggian med svarta smala pelare och vitmålat träundertak. 

Hus D. Stora fönste rpartier i undervisn ingslokaler. 

Fastighetens bebyggelse karaktäriseras av en låg be
byggelse och ett varierande tak landskap som är synligt 
från de omgivande höjderna, framföra llt från Skogs
byns förskola som byggs i skrivande stund. 

Tegeldetaljer vid hörn på byggnaderna från 90-ta let. 

Entre t ill hus H och bibliotek med lanternin på taket. 
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DETALJPLAlV 

i-1 

__ , ,__ 

- ~-· · . ·~,,, ........... ~:---- · ..... ... 
~~~f:~~~::~~;~:~--~---;.. . 
~~~:~~----

- ---·· - ··-' .....:=-

----- ----
---~--~ 

~~ i;:-;~?-:=-_:::~- -

- -:.:.. ..... '=- '7 =· -:-;:-:_ 

:".::.;..:'."~-==

-~--":.::::";:-

Förutsättningar 

1182 1 

Detaljplanen som upprättades 1970 anger att 
fastigheten får uppföra byggnader med allmänt 
ändamål. Våningsantal finns ej angett men 
byggnadshöjd på max 7 m. Den fasad som är 
beräknande är den syd-västra fasaden mot 
Bokesliden. 
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INPLACERING OCfI ETAPPINDELNING 

I förstudien prövades olika inplaceringsalternativ 

av en tillbyggnad och de utvärderades utifrån dessa 

krav/aspekter: 

Hållbar förtä tn ing före utbredning vid exploatering 
och nybyggnation. 
Utbyggnadsmöjlighet 
Evakuering under byggnation 

Tidsperspektiv 
Pedagogiska mål, närhetsprincip. 
Tillgänglighet. 
Arkitektoniska och byggnadstekniska aspekter 

\4 

~ 
~3 \; 

Nuläge 

Hus I: Idrottshall 
Hus H:årskurs 7,9, bibliotek, personal och 

skolhälsa 
Hus A: Matsal, specialundervinging och personal 

Hus C: Tomställda lokaler 
Hus D: Undervisningslokaler F- 6 
Hus E: Undervisningsloka ler F- 6 och aula. 
Hus B: Undervisningslokaler F- 6 
Hus F: Undervisn ingslokaler F- 6 

Det alternativ som svarade bäst mot dessa krav/as
pekter har gestaltats vidare denna programhand ling. 

Vinsten med lill tillbyggnad är att skolan kan agera 
som en helhet under "ett tak".Byggnaden ska kopp la 
samman skolan till en helhet och därför placerades 
byggnaden mellan matsalsbyggnaden (hus A) och hög

stadiet (hus H). 
Skolan är idag utspridd med flertalet byggnader. Den 

pedagogiska vinn ingen att bygga en ny sko lbyggnad är 
att det blir lill tyd ligt ti llägg till den befintliga skolan 
med lill tydlig entre som är til l för hela sko lans elever. 
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Evakuering och rivning 

1. Uppbyggnad av 10 moduler i två plan på 

fastigheten. Personalytor i hus A. 

2. Evakuering av 10 klasser, personal och 

fritidshem i moduler på fastigheten. 

3 . Rivn ing hus: C, D, F och del av H och A. 

4. Renovering av hus E. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 7/22 

Datum: 2017-10-17 

Rivning: 
(Hus B, C, D, F och del av 
H och A) 

Ombyggnad, renovering: 
(Matsal, bibliotek och hus E) 

Nybyggnad: 

ca 1870 m2 BTA ca 1490 m2 BTA ca 4290 m2 BTA 

Inplaceringen av ti llbyggnaden skapar också bäst flö
den på fastigheten med en sammanhållen utemiljö 
som tydligt kan dela upp sig i en offentlig och en halv
offentlig zon. 
De mer publika verksamheterna på sko lan som bib

liotek, sam lingssal och matsal, placeras i utkanten av 
fastigheten i ett mer offentligt läge. Genom att flytta 

~ 

0 

Etapp 1 och inflyttning 

5. Uppförande av ny skolbyggnad i två plan i 

anslutning till hus H och A. 

6. Renovering och ombyggnad av hus A till bibliotek. 

7. Inflyttning i ny skolbyggnad åk F-6, specialsalar, 

administration. 

8. Rivning av hus B. 

9. Nedmontering av moduler. 

Förslövs biblioteksfil ial frigörs yta i högstadiet för lär
miljöer och för högstadiet att kunna utökas för f ler 
elever. 

Biblioteket kommer även fun gera som skolbibliotek 
och kunna nås inomhus från hela skolan. Så även 

matsalen. Då finns möjligheten att ha en skofri skola. 

- Befintlig bebyggelse 

D Nya byggnader 

D Rivning 

m Ombyggnationer 

~ 

0 

Etapp 2 och inflyttning 

10. Biblioteket flyttar in i hus A. 

11. Ombyggnad av entre och "gamla" 

biblioteket i hus H och viss ytskiktsrenovering i 

hela hus H. 
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PROGRANIBESKRIVNING - FLÖDEN OCfl SANIBAND 

Flöden och samband 
I designdialogen togs ett flödes- och sambandsdia
gram av verksamheten som beskriver viktiga relatio
ner och samband mellan skolans olika funktioner. 
Skolans planritning ska svara på flödes-och sam
bandsdiagrammet. 

Programbeskrivning 
Referensgruppen formulerade en skola för F-6 som 
har en tydlig välkomnande entretorg som ger möjlig
het till stora samlingar och utställningar. Torget ligger 
nära specialämnen i det kreativa fältet för att inspi
rera till kreativitet. Här finns det ochså möjlighet till 

Atll uto 

arupprum l(.:ipptum 

Åk4 C.rupprum !;,.,.,ho!') ... 
Orupprum 

' 

en scen. Skolans ledning, administration och service 
ligger i nära anslutning till entretorget för att skapa en 
god överblickbarhet. 

Hemvister 
Fysiskt organiseras skolan i fyra hemvister: Åk F-1 + 
fritidshem, åk 2-3 + fritidshem, åk 4-5 + fritidshem 
eller hemvist och 6 och NO/teknik. 
Hemvist för specialundervisning placeras i närhet till 
alla hemvister. Arbetsrum för pedagoger finns i varje 
hemvist. Hemvisterna har egna egna kapprum och 
särskilt årskurs F-1 har en egen entre. 
Skolan är organiserad i fyra hemvister som kan vara 

Åk3 

Hemvist f11111Jum 
G•upp1um 

f LArmiUo 
G•upprum Vtamnut. -Grupprum 

lor~rum ~mHnt1 ... Ffltl&hem 
h2.J 

01uppium 

Homvfat Grulll)lum Knp1>1um 
1 • 

B~rum Giuwrum J<;ippr\Jm Ak 2 

' 

!;~mwl~rum Ltiror· 

L6ror· Somt4le1um 

~rbc11:1rum ,.,,.,"'°"' 

Somllng/torg 
(k:mplDCdfO!lpDbllde 

unde1ochnede1vfin1nm 

Amn.,... orOOlllrum 
forråd 

Snmtnl~rum l(opoe11n4 

ÅkS 

1A1mi~o 

""""~ 

Åk 6 

rou!io 
l<onlt•e~tum i<opoOllnw, !;om1111e.ium 

01UPl>fUITT 

Qru?P<um 

Hemvist 

K:iwium 

~m1,ne; lor•rnm ... 
l<npptum 

Homv1st 

l(,opl11<lna 

P111t.011~lrum 

(P~um\ 

"~ 
($Pml1 ng) 

Ut:.t::llln<nt 

Entretorg 

t 
Tydllg entre 

!:1>«1;>~ 
_,, 

Homvlst 

Kupprum 

Tui..rum ~~mtlne,/ ... 
KDpp111m 

Hemvist 

!lkDIMIM> ""'I 
($ko(~k-~k11vi l •11m. 

kur~ra) 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandl ing, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

Kap~um 

Ornppmm 

Blluum Giupprum 

B'™um Qr11w•11m 

Åk 1 

Kllp~11m 

K:i~11m 

F-klass 

'\ 

8/22 

flexibla och varieras efter vilken sammansättning man 
vi ll ha i arbetslagen. Hemvisten ska ha lokalerförfritids
hemmet och samtalsrum och grupprum. Varje klass har 
ett basrum. Fritidshems lokaler kan användas för större 
samlingar av två klasser. 
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I(ONCEPT OCH GESTALTNING UTEMILJÖ 
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Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandl ing, Förslövs skola. Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

Utepedagogik 

Scen och dans 

9/ 22 

Lek F-3 

Samlingsplats på kullen 

Lek 3-6 

Hinderbana 
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GEST_ALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ - FLÖDEN 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLI NG - Programha ndling, Förslövs skola , Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandl ing, Förslövs skola , Båstad komm un 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 
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VOLYMKONSEPT TILLBYGGNAD 

)~;)::;~) 
,."' _,," /:// _ 5~;5:;:Y 

Tre volymer 

Tillbyggnaden är placerad så att den kopplar 
samman hus H och hus A. Den mest optimala 
placeringen för att möjliggöra de sambandsflö
den som krävs för verksamheten. Tillbyggnaden 
är i grunden tre volymer som tar upp samma 
riktni ng som omliggande hus. 

~ 

Gröna taket 

,,<:/~;:? 
f:-·1 _,):::-,p 
-...;:~,\ ,/:' , ',/ 

•J/ 

Takets nordostliga tak kläs med sedumtak. En 
tunnare variant av grönt tak. Det gröna taket 
hamnar i blickfånget från skogen och Skogsbyns 
förskola . 

/ '~:><·---<: 
f:--1 _,)::,,:;:; 
'.::.:-, ... ~: .. ',' " ... / 

~ 

Push and pull 

Fasaderna mot entetorget förslkjuts och volye
mena justeras i höjd för att variera fasaden och 
möjliggöra ljusinsläpp runt hörn. 

Solsidan 

' -'o', ' ' 

, e:<<;P'-" 
f:--1 _,):::,_:;:; 

..._, I ,, ' ... / 

'~ ..... $:,' 

Takkytan i syd- västlig riktning kläs med solcel
ler. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhand ling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

{;::,,}~:, 
'~ .... ~:, ' 

Sadeltak 

De tre volymerna får en sadeltaksrygg. 

~~ ;,., -----

~~~~ 

~ 

~ 

Fotografi av fysisk modell. Sedd från sydost. 

12/22 

<i;,t1,jj'' 

Förskjutning 

De tre volymerna får en sadeltaksrygg. 

,_ 

Fotografi av fysisk modell. Sedd från entretorget (väst). 
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INUÄNDIGT KONCEPT 

D 

Tillbyggnad 

Tillbyggnadens placering är optima l för att samman
koppla hus H och Hus A (högstadiet och matsal). 
Den skapar även ett definierat gårdsrum för huvud
entren. 

D 

Matsalen 

Matsalen och skolans kök ligger kvar på samma 
plats som idag men utökas med några platser i 
tillbyggnaden. Den utökade delen kan användas för 
frukost och ha en mjukare möblering. 

D 

Skolans hjärta 

Til lbyggnaden erbjuder en tydlig huvudentre som 
leder till skolans hjärta:navet. Navet är en central 
gemensam yta för undervisning, utställn ing och 
samlings- och mötesplats för hela skolan. 
Navet har närhet till huvudentre, expedition, matsal, 
bibliotek och ligger i direkt anslutning ti ll slöjd-och 
hantverkssalar som även gör det till ett kreativt 
centrum. 

D 

Biblioteket 

Förslövs biblioteksfilial f lyttas från hus H för att 
frigöra mer yta i hus H för lärmiljöer. Bib lioteket får 
därmed en mer publik placering på fastigheten. 
Biblioteket ska även fungera som skolbibliotek. 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLI NG - Programhandling, Förslövs sko la, Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

13/22 

D 

Personal 

Hela skolans persona lutrymmen ligger nära navet 
och för att besökare och förä ldrar lätt ska kunna 
hitta persona l och snabbt bli hjälpta. Här ligger 
skolans ledning och administration och pausrum för 
personal. 

D 

Specialsalar 

Specia lsa larna ligger främst belägna i hus H. De 
nya specialsalarna för slöjd och bi ld ligger i direkt 
anslutning til l befintliga slöjdsalar. 

D 

Hemvister Pia n 1 

D 

Hemvister Plan 2 

Hemvister 

Hemvisterna är placerade i byggnadens utstick
ande delar för att få maximalt med ljus under 
dagen. 
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' 

~0 
PLAN 1 
SKALA 1:500 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLI NG - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
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HEMRUM 

HEM RUM 

HEM RUM 

HEMRUM 
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ÖVERSIKTSPLAN - BLrv=L\JVDE UTSEENDE 

~0 
PLAN 1 
SKALA 1:500 

Cafeteria 

~~

f- !-"''----'~'-"" •• 
~ ... 

SubentTe för al.: 7- 9 

fntretorg 

) 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola, Båstad kommun 
Uppdragsn ummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

Dörrar ut till uleverksald 

15/ 22 

j EntreförokF-1 

Utematsal. Lugn 
.'iolig piazza. 

~ 

Samlingssalen renoveras och 
får en teleskopläktm--e. Rum
met kan anvlindas vid stora 
samlingm~ teate1~ rutmik-och 
musikundervisning. 

Bibliotek och 
.'>kolbibliotek får 
en .'iamlad .'itörre 
lokal. 
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ORIENTERINGSFIGUR 

FÖRHANDSKOPIA 

Förslövs skola 
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GESTi\LTNING FASAD 

Fasadillustration mot syd-väst och entretorget. Fasden har en relieffverkan i fasad som bildar ett motiv av takåsar. 
SKALA 1:200 

Material 

För att bryta mot de befintliga byggnaderna i 
tegel och sten, föreslås en fasad på tillbyggna
den som är lätt och anger en vertikal riktning 
som strävar uppåt. Materail som trä kan målas, 
betsas eller behandlas i önskad kulör och även 
bilda mönster och reliefverkan i fasaden . 

Fönster 

Fönster -och dörröppningar kan behandlas som 
"hål i mur" och kan där det behövs kläs med trä 
som ett raster för att verka som solavskärmn ing 
eller insynsskydd. 

Taket 

Taket på tillbyggnaden föreslås ena halvan få 
sedumtak och den andra halvan mot riktning 
syd-väst, få solceller. 

Träfasad som skapar refieffverkan. 

Träfasad mot innergård skapar en varm kämsla . 

Rubrik: GRANSKNINGSHANDLING - Programhandling, Förslövs skola , Båstad kommun 
Uppdragsnummer: 11708302 
Datum: 2017-10-17 

En varierande fönstersättning som möjliggör 
utblickar för alla längder. 

FZ&L Z!_ i~ 

Sedumtak. 

22/22 

-< 

~ _-( 

-,' ~ 

A' 

Fasaden övergår till raster för fönster. 

Solceller. 

.._ 
Fasadskivor som blidar ett vertikalt mönster. 

Fasaden fölger med på insidan och bildar en 
ljudabsorberande vägg. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 286  Dnr KS 001060/2017 - 900 

Ägarstyrning - Förslag till principer och plan för aktiv ägarstyrning 

 
Beskrivning av ärendet Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala 

verksamheten. Inget hinder finns för att sträva mot likartad styrning, även om 
de juridiska förutsättningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen 
förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av Aktiebolagslagen 
(AB). Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är 
skyldig att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. 
För att åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga 
regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det 
är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, 
genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att 
utvärdera om bolaget följer dessa begränsningar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-11-10 med 

tillhörande bilagor 1-10, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 267. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Beslutar anta föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 

kommun”; principerna 1 t o m 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 
 2. Beslutar anta ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning i 

Båstads kommun”.  
 
Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningen och arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Antar föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun”; 
principerna 1 t o m 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 

2. Antar ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning  
i Båstads kommun”.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

171114\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (13) 

 
Datum: 2017-11-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001060/2017 – 900 

 

 
Förslag till principer och plan för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun 
 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads 
kommun”; principerna 1 tom 6 med undantag av skrivning om per capsulam. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyr-
ning i Båstads kommun”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Inget hinder 
finns för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsättningarna är olika bero-
ende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av 
Aktiebolagslagen (AB). 
 
Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är skyldig att se till att de 
bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta krävs att 
kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och 
andra ägardirektiv. Det är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyr-
ningen, genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvär-
dera om bolaget följer dessa begränsningar.  
 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp-
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB).  
 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret att kommun-
fullmäktige antar principer för ägarstyrning samt en plan för genomförande av dessa. Detta 
genom att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala 
dokumenten, säkerställa rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt 
att se över att rollfördelningen mellan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kom-
mun får kontroll över den formella och över den informella styrningen av sina bolag. Många av 
dokumenten tas med fördel fram tillsammans med representanter från kommun och bolag 
gemensamt. 
 
Bakgrund 
Det kommunala bolaget kan sägas vara en komplementerande verksamhetsform till den ordi-
nära kommunala förvaltningen. Detta innebär att samma offentligrättsliga principer som gäller 
för den kommunala verksamheten huvudsakligen också gäller för det kommunala bolaget. Det 
kommunala bolagets syfte är att förvalta kommunmedborgarnas medel och uppfylla det de-
mokratiska ändamålet, om än i en annan verksamhetsform. Numera är bostadsbolagen undan-
tagna de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och vinstförbud.  
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Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Medborgar-
na har samma intresse av att veta att hur verksamheten bedrivs oavsett organisationsform. 
Inget hinder finns heller för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsätt-
ningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrätts-
liga regler också styrs av Aktiebolagslagen (AB). Medborgarna själva kan endast juridiskt visa 
på att verksamheten bedrivs felaktigt i samband med kommunstyrelsens årliga prövning av 
bolagens ändamålsenlighet. Detta genom att överpröva kommunstyrelsens prövningsbeslut. 
Istället utvärderas, granskas och styrs bolaget av förtroendevalda. Därför är en aktiv ägarstyr-
ning viktig för att ta tillvara det demokratiska ansvaret. 
 
Det aktiva ägandet innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten, bolagets strate-
gier och mål samt hur bolaget sköts. Detta genom både formell och informell styrning. Det är 
kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, genom att förse bo-
laget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvärdera om bolaget följer dessa 
begränsningar.  
 
Ägarstyrning 
Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten, vilken reglerar samhällets funktion och 
organisation samt frågor om enskildas rättigheter och skyldigheter. Kommunen är skyldig att 
se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta 
krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolags-
ordning och andra ägardirektiv. Har kommunen inte säkrat ägarstyriningen gäller för bolaget 
endast de aktiebolagsrättsliga reglerna. Noteras kan att enligt AB är det självklart för styrelsen 
att följa ägarens överordnade vilja, men att civilrättslig styrning krävs för att binda bolaget 
juridiskt. Styrningen kan binda bolaget till att till exempel efterhöra kommunfullmäktige innan 
principiella beslut fattas eller att ge löpande information om verksamheten. 
 
Förvaltningsstyrning 
Kommunstyrelsen har samma uppsiktsplikt över de kommunala bolagen som den har över 
övriga nämnder i kommunen. I uppsiktsplikten ingår att årligen pröva om bolagets verksamhet 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kom-
munala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte skett, ska den vidta åtgärder ge-
nom att använda sig av ägarstyrning. Kommunen är skyldig gentemot sina medborgare att 
tillse att medel förvaltas ändamålsenligt utan att överskrida kompetensen. Samtidigt ligger det 
i kommunmedborgarnas intresse att bolaget har solid ekonmi. 
 
Kommunstyrelsen bör lägga fram ett system för hur information ska överföras från bolaget för 
att kimmunstyrelsen ska kunna ha tillräcklig uppsikt. Det kan mycket väl vara samma krav som 
för övriga nämnder. Protokoll från ägarsamråd och stämma bör biläggas styrelsen. 
 
I förvaltningsstyrningen ingår för kommunstyrelsen att se till att de av kommunfullmäktiges 
beslut som rör bolaget genomförs genom stämmobeslut. Det gäller såväl ägardirektiv som de 
policybeslut och handlingsplaner fullmäktige anser bör gälla för bolagen. Det är kommunfull-
mäktige som beslutar hur mycket ägarkontroll som önskas och fråga om förvaltningskontrol-
lens omfattning kan inte delegeras till kommunstyrelsen. Däremot kan vissa uppgifter, till ex-
empel samordning av strategier, inom förvaltningsstyrelsen delegeras till kommunstyrelsen. 
Ska kommunstyrelsen ha ansvar för ledning, samordning m.m. ska detta framgå av reglemente. 
 
Hur styrningen ser ut i Båstads kommun idag 
Idag har Båstads kommun en företagspolicy antagen den 22 april 2009, antaget genom direktiv 
på Båstadhems årstämma 2009. Kommunen har för Båstadhem också en bolagsordning revi-
derad av kommunfullmäktige senast den 26 september 2013 samt ägardirektiv reviderat av 
kommunfullmäktige senast den 29 januari 2014, antaget genom direktiv på Båstadhems års-
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stämma 2014. Ett nytt förvaltningsavtal mellan Båstads kommun och Båstadhem är för närva-
rande uppe för politisk behandling. 
 
Som delägare av NSR har Båstad kommun undertecknat gällande konsortieavtal från 1984-04-
13, bolagsordning antagen 29:e februari 2012 samt ägardirektiv reviderade 29 februari 2012 . 
 
För NSVA har Båstads kommun undertecknat bolagsordning 23 april 2014 samt ägardirektiv 
23 april 2014. 
 
Till Inera har Båstads kommun anslutit sig 2017-07-05, för kommunassurans gäller aktieägar-
avtal från 2007. 
 
I gällande reglemente för kommunstyrelsen, reviderad 2015-12-16 reglerar kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt samt äganderollen. Direktiv till ägarombud reviderades senast 26 mars 
2014. Respektive dokument finns bifogade tjänsteskrivelsen som bilagor. 
 
 
Aktuellt 
SKL har tagit fram principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, vilka bygger 
på aktiv ägarstyrning. SKL menar att aktivt ägande är en förutsättning för kommunen att upp-
fylla sitt demokratiska uppdrag. Principerna vilar på aktiebolagsrättsliga regler, men också på 
praxis och god sed inom bolagsstyrning (svensk kod för bolagsstyrning vilken fyller ut AB). Det 
innebär att principerna inte är tvingande för Båstads kommun, men att vissa delar följer av lag. 
Enligt SKL är den viktigaste frågan för kommunernas bolagsstyrning att aktivt välja bolags-
styrningsprinciper. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar principer 
för aktiv ägarstyrning och tillhörande plan för att genomföra principerna. 
 
 
Principer för aktiv ägarstyrning 
Utgångspunkten för de av SKL föreslagna principerna syftar till att lyfta betydelsen av bolags-
styrning genom ökad legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i den kommunala bolags-
sektorn. Utgångspunkterna formuleras i SKL:s förslag: 
 
- Medborgare och samhälle skall känna förtroende för att styrningen av kommunernas och   

landstingens företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. 
 

- Kommuner och landsting skall vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. 
 
- Kommunens eller landstingets roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god bolagsstyr-

ning och aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus. 
 
- Tydlig och avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen eller landstinget, bolags-

stämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 
 
- Det ska vara möjligt att anpassa principerna till lokala förutsättningar, företagssektorns och 

bolagens storlek samt olika verksamhetsområden. 
 
Nedan följer SKL:s förslag till bolagsstyrningsprinciper. Stycken som följer direkt av lag är 
markerade i kursiv skrift. De andra delarna följer istället av rättspraxis och av god sed. Under 
punkten 2. Bolagsstämma föreslår kommunledningskontoret i likhet med nuvarande ordning 
att stämma genomförs genom sammanträde. Detta innebär att skrivningen om per capsulam 
utgår från principerna för Båstads kommun.  
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1. Kommunen eller landstinget som ägare och syftet med ägandet 
I 3 kap. 16 § kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala eller lands-
tingskommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet 
som överlämnas till bolaget skall falla inom den kommunala kompetensen och att risken för 
kompetensöverskridande skall vara liten. 
 
Av 3 kap. 17 § kommunallagen följer särskilda krav när kommunen eller landstinget väljer att 
bedriva verksamhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att det kommunala eller 
landstingskommunala ändamålet med verksamheten skall anges i bolagsordningens syfte och 
verksamhetsföremål, att fullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekman-
narevisor samt att fullmäktige skall ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar beslut i ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
3 kap. 18 § kommunallagen innebär att när kommunen eller landstinget äger bolaget tillsam-
mans med någon annan skall kraven i 17 § tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn 
till ägarförhållandena, verksamhetens art och omfattningen i övrigt. Oavsett vem som skall utöva 
ägarrollen har kommun- eller landstingsstyrelsen uppsiktsplikt över bolagssektorn enligt 6 kap. 1 
§ kommunallagen. 
 
1.1 Allmänt 
Kommunen eller landstinget äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga 
kommunala eller landstingskommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa 
nytta för kommunen eller landstinget och medborgarna. Det kommunala eller landstingskom-
munala ändamålet skall utvecklas i ägardirektiv till bolaget. Det organ i kommunen eller lands-
tinget som utövar ägarrollen och bolagsstyrelsen skall föra en återkommande dialog om ända-
målet med verksamheten och hur det skall komma till uttryck. 
 
1.2 Fullmäktiges och övriga organs roller 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall besluta i vilka delar dessa principer för styrning av 
kommun- och landstingsägda bolag skall tillämpas i kommunen eller landstinget. Fullmäktige 
skall, med beaktande av sin exklusiva beslutsrätt i frågor av principiell beskaffenhet eller an-
nars större vikt, också bestämma om kommun- eller landstingsstyrelsen eller, i förekommande 
fall, moderbolagets styrelse skall utöva ägarrollen eller om ägarrollen skall delas mellan dem. 
 
1.3 Delägda bolag 
Principerna skall tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar skall 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I bolag 
som ägs gemensamt av flera kommuner eller landsting skall principerna tillämpas på det sätt 
som ägarna kommer överens om. I delägda bolag skall kommunen eller landstinget avtala med 
övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet skall utövas i bolaget. 
 
2. Bolagsstämma 
Enligt 7 kap. 1 § aktiebolagslagen utövas aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget vid bolags-
stämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman öppnas av styrelseordfö-
randen eller den som styrelsen har utsett till att öppna stämman om inte bolagsordningen inne-
håller annan bestämmelse. Stämman väljer sedan stämmoordförande. Vid bolagsstämman skall 
protokoll föras; det skall i förekommande fall registreras hos 
Bolagsverket. 
 
Av 8 kap. 41 § 2 st. aktiebolagslagen följer motsatsvis att bolagets aktieägare endast genom be-
slut på bolagsstämman kan ge bindande ägardirektiv till bolaget. Enligt kommunallagen skall 
ägardirektiv till bolaget i frågor av principiell beskaffenhet eller annars större vikt före beslut på 
bolagsstämman behandlas i kommun- eller landstingsfullmäktige eller, i andra frågor, i kommun- 
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eller landstingsstyrelsen eller moderbolagets styrelse. Detsamma gäller beträffande instruktion 
till ägarens ombud på bolagsstämman. 
 
2.1 Bolagsstämmans uppgifter 
Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör 
därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag. Om kommunen eller landstinget så 
bestämmer kan stämman också ses som ett forum för dialog med och information till andra 
intressenter, till exempel förtroendevalda, allmänhet och de som utnyttjar bolagets tjänster. 
 
2.2 Bolagsstämmans genomförande 
Bolagsstämman kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam. 
Om bolagsstämman skall genomföras som stämmosammanträde skall 2.3–2.6 tillämpas. Om 
bolagsstämman skall genomföras som stämma per capsulam skall 2.4 och 2.6 tillämpas. 
Om stämma skall genomföras per capsulam skall kommunen eller landstinget bestämma hur 
information om bolaget till politiker och allmänhet som annars skulle lämnats på stämman 
skall lämnas. 
 
2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma 
Bolaget skall sträva efter att bolagets aktieägare och andra som har rätt att närvara 
vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information 
om de ärenden som skall behandlas. Kallelsen till bolagsstämma och annan information av 
allmänt intresse om de ärenden som skall behandlas på stämman skall finnas på bolagets hem-
sida. 
 
2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman 
Bolagets aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för respektive 
aktieägares aktier. Bolagets aktieägare skall utfärda ombudsinstruktion. Instruktionen skall 
omfatta hur ombudet skall rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen 
omfattar hur ombudet skall rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt 
är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommun- eller landstingsfullmäktige. 
 
2.5 Genomförande av stämmosammanträde 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall bestämma om bolagsstämman i de komun- eller 
landstingsägda bolagen skall vara öppen för kommun- eller landstingsstyrelsens eller kom-
mun- eller landstingsfullmäktiges ledamöter, allmänheten eller massmedia. Om stämman skall 
vara öppen, skall regler om närvaro- och frågerätt beslutas genom ägardirektiv. Bolagsstäm-
mans ordförande skall se till att den som har närvaro- och frågerätt på ett tillfredsställande sätt 
ges möjlighet att ställa frågor på bolagsstämman. 
 
2.6 Protokoll från bolagsstämman 
Protokollet från stämman skall tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekman-
narevisorer. Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra bolags-
stämma skall återfinnas på bolagets hemsida. Till justeringsman vid bolagsstämman skall utses 
någon som har rösträtt på stämman. 
 
3. Bolagsstyrelse 
3.1 Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. 
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa 
att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvalt-
ning, se till att kommun- eller landstingsfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i 
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ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets aktieägare 
och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation. 
Styrelsen skall se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som 
gäller för bolagets verksamhet. 
 
Styrelsen skall fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till 
att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid behov skall styrelsen inom ra-
men för ägarens riktlinjer utvärdera och revidera bolagets strategier och mål. Styrelsen skall se 
till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskex-
ponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolle-
ras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 
 
Styrelsen skall se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt hän-
seende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt. Styrel-
sen skall diskutera hur uttalanden till allmänhet och massmedia skall göras i bolagets namn. 
Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen skall minst omfatta om styrel-
sen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer funge-
rar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om 
styrelsens kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen åtgärda 
bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare. Styrelsen skall årligen utvärdera verkstäl-
lande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna skall närvara. 
 
3.2 Tillsättande av styrelse, styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelseledamöterna i kommun- och landstingsägda bolag skall utses av kommun- eller lands-
tingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I delägda bolag skall kommunen eller lands-
tinget med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen komma överens med övriga aktieägare om 
hur styrelseledamöter skall utses. 
 
Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamö-
ternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 
eftersträvas. 
 
3.3 Styrelsens ledamöter 
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är skyldig 
att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt tillvarata bolagets 
intresse. En styrelseledamot skall alltså verka för att kommunens eller landstingets ändamål med 
verksamheten så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas. 
 
En styrelseledamot skall ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsför-
utsättningar i övrigt som erfordras för att tillsammans med övriga styrelseledamöter kunna 
göra i förhållande till företagsledningen självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter 
och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter. 
 
Ny styrelseledamot skall genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, 
organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamo-
ten gemensamt finner lämplig för att ledamoten skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
3.4 Arbetstagarledamöter eller arbetstagarrepresentanter 
Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och 
suppleanter för dem enligt lagen om styrelserepresentation. Nämnden för styrelserepresentation 
har beträffande kommunala och landstingskommunala aktiebolag regelmässigt beviljat undan-
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tag från lagens regler. Sådana undantag har dock förenats med villkor i syfte att tillgodose ar-
betstagarnas intresse av insyn och inflytande. 
Nämndens praxis har kommit att ligga till grund för överenskommelser mellan bolag och arbets-
tagarorganisationer om undantag från lagens regler.  
 
Kommunen eller landstinget skall besluta om arbetstagarna i de kommunala eller landstings-
kommunala bolagen skall utse styrelseledamöter och suppleanter för dem enligt lagen om sty-
relserepresentation eller om de kommun- eller landstingsägda bolagen skall avtala med ar-
betstagarorganisationerna om att dessa får utse representanter som inte har rösträtt i styrel-
sen. 
 
3.5 Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen full-
gör sina åligganden. Ordföranden skall särskilt: 
 
- organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv diskussion i sty-
relsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens 
arbete, se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget 
och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelse arbetet skall 
kunna bedrivas effektivt, 
- upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen skall känna till 
ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi och andra viktigare frå-
gor, 
- ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för bolagets verk-
ställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete, 
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag, 
• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 
• se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete. 
 
3.6 Styrelsens arbetsformer 
Regler om styrelsens arbete finns i 8 kap. aktiebolagslagen. Styrelsen är ett kollegialt organ där 
alla ledamöter skall beredas möjlighet att delta i arbetet. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett 
ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag 
för att avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget. Styrelsen skall besluta om arbetsord-
ning och instruktion för verkställande direktören. När ny styrelse tillsatts skall styrelsen göra en 
noggrann prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning skall 
göras varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året. 
 
Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande 
direktören samt rapporteringsinstruktion skall vara anpassade till bolagets förhållanden och 
vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. 
Om det inte finns särskilda skäl bör styrelsen inte inrätta styrelseutskott, arbetsutskott eller 
presidium med särskilda beslutsuppgifter. 
 
Styrelsen skall sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de frågor 
som ankommer på styrelsen. Styrelsens arbete måste vara organiserat så att styrelsen kan 
ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande rapporteringen bör vara strukturerad så 
att uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av styrelsens tid i anspråk än att sär-
skilt de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet de kräver. 
 
Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrel-
sens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar skall ha närvarorätt delta. Om 
suppleanter för styrelseledamöter har utsetts skall dessa få delta vid styrelsens sammanträ-
den. Vilka personer som har varit närvarande skall antecknas i protokollet från sammanträdet. 
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Styrelsens ordförande skall efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till 
dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda och genom-
förs effektivt. 
 
De beslutsärenden som skall behandlas på styrelsens sammanträden skall anges tydligt i dag-
ordningen för sammanträdet. Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende skall ge en 
saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför 
styrelsesammanträde bör normalt tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. 
 
Varje styrelseledamot skall sätta sig in i de ärenden styrelsen har att behandla och föra fram de 
uppfattningar och göra de ställningstaganden dessa föranleder. Styrelseledamot skall begära 
den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen skall kunna 
fatta väl underbyggda beslut. Styrelsens protokoll skall tydligt återge vilka ärenden som be-
handlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
fattats. Ett färdigt protokoll skall sändas till eller hållas tillgängligt för styrelsens ledamöter 
senast två veckor efter styrelsesammanträdet. 
 
3.7 Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll 
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till bolagets aktieä-
gare. Bolagets aktieägare skall i ägardirektiv klargöra hur rapporteringen skall ske. Den årliga 
verksamhetsrapporteringen skall innehålla en redovisning av hur väl bolaget uppfyllt ägarens 
ändamål med verksamheten. Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen skall framgå 
på vilket regelverk den grundas. 
Styrelsen skall se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 
Styrelsen skall inför varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. 
Styrelsen skall dokumentera på vilket sätt den säkerställer 
• ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet i bolaget, 
• kvaliteten i rapportering om verksamhet och ekonomi och intern kontroll, samt 
• bedömning och uppföljning av bolagets risker. 
 
4. Verkställande direktör 
4.1 Verkställande direktörens uppgifter 
Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att verkställande 
direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets intresse. Verkställande direktören skall alltså verka för att kommunens eller 
landstingets ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägar-
direktiv och styrelsebeslut förverkligas. 
Verkställande direktören skall enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltning-
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsför-
valtning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att förse styrelsen 
med den information om bolaget och dess verksamhet samt det underlag i övrigt styrelsen behö-
ver för sitt arbete. 
 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant in-
formationsunderlag som erfordras för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut. 
Verkställande direktören skall se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bola-
gets verksamhet mellan styrelsens sammanträden. 
 
4.2 Tillsättande av verkställande direktör 
Styrelsen skall utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen eller 
landstinget. 
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4.3 Ersättning till verkställande direktören 
Kommun- eller landstingsfullmäktige skall fastställa principer för ersättning till verkställande 
direktör i de kommun- och landstingsägda bolagen. Principerna skall fastställas genom ägardi-
rektiv och kan omfatta 
• fast respektive rörlig ersättning, 
• pension, 
• uppsägningstid, 
• avgångsvederlag, samt 
• övriga förmåner. 
Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor skall regleras i anställningsavtal. 
 
4.4 Vice verkställande direktör 
Reglerna om verkställande direktör skall i tillämpliga delar gälla också vice verkställande 
direktör. 
 
5. Revisorer och lekmannarevisorer 
5.1 Revisorer 
Bolagets revisorer utses på bolagsstämman. Bolagets revisor skall i den utsträckning som följer 
av god revisionssed granska räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning. Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider 
mot lag, bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 
 
5.2 Lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorerna i bolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt äger alla ak-
tier skall utses av kommun- eller landstingsfullmäktige och anmälas på bolagsstämman. I 
delägda bolag skall kommunen eller landstinget med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen 
komma överens med övriga aktieägare om, och i så fall hur, lekmannarevisorer skall utses. 
Bolagets lekmannarevisorer skall i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer 
granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Bolagsstämman får ge lekman-
narevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen 
eller god sed för lekmannarevisorer inklusive god sed för hur allmän granskning skall genomfö-
ras. 
 
5.3 Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna 
Styrelsen skall se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och lekmannarevi-
sorer upprätthålls. Styrelsen skall överväga att en gång varje år sammanträffa med revisorerna 
utan närvaro av någon från företagsledningen. Styrelsen skall dokumentera hur bolaget kom-
municerar med bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 
 
6. Informationsregler 
6.1 Information i årsredovisning eller bolagsstyrningsrapport 
De kommun- och landstingsägda bolagen skall i en särskild bolagsstyrningsrapport eller i års-
redovisningen lämna följande information: 
(1) Om utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
(2) Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 
andra intressen i företaget som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 
samma bransch som bolaget. 
(3) Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträ-
den, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden. 
(4) Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslu-
tade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat un-
der senaste räkenskapsåret. 
(5) Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
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(6) Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 
(7) Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller landstinget för att bereda 
kommun- eller landstingsfullmäktige tillfälle att ta ställning. Kommun- eller landstingsfullmäk-
tige skall avgöra om rapporteringen och information skall ske i årsredovisningen eller i en sär-
skild bolagsstyrningsrapport. Kommun eller landstingsfullmäktiges beslut skall utformas som 
ett ägardirektiv. 
 
6.2 Information på internet 
Kommun- och landstingsägda bolag skall ha en hemsida som nås via kommunens eller lands-
tingets hemsida. Om bolagets ägare bestämmer det kan information om bolaget i stället finnas 
på kommunens eller landstingets hemsida. När information lämnas på kommunens eller lands-
tingets eller bolagets hemsida skall reglerna i personuppgiftslagen beaktas. 
 
 
Plan för principer för aktiv ägarstyrning 
För att genomföra den aktiva ägarstyrningen föreslår kommunledningskontoret en plan för 
genomförande av principer för aktiv ägarstyrning. Detta genom att kommunledningskontoret 
får i uppdrag att se över de för ägarstyrningen centrala dokumenten, säkerställa rutiner för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, informationskrav samt att se över att rollfördelningen mel-
lan kommunala organ klargörs. Detta så att Båstads kommun får kontroll över den formella 
och över den informella styrningen av sina bolag. Många av dokumenten tas med fördel fram 
tillsammans med representanter från kommun och bolag gemensamt. 
 
Dokumenten 
Översikt av de för ägarstyrning centrala dokumenten med typiskt innehåll redovisas i det föl-
jande: 
 
1. Företagspolicy (konstitution eller grundregel för kommunen och dess bolag, denna ger ut-

tryck för politiska värderingar och det är därför naturligt att se över den varje mandatpe-
riod).  
 

 Hur bolagsangelägenheter hanternas internt inom kommunen 

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

 Vilken verksamhet som ska skötas genom bolag 

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

 I vilken grad bolagen ska bidra till samhällsnyttan 

 Rollfördelning, vem som ska utöva den aktiva äganderollen  

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

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

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

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

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

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

 Ska innehålla vissa krav enligt AB 

 Kommunal ändamålsbestämmelse 

 Kommunala befogenheter 

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

 

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

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

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

 Regler av samordningskaraktär 

 Koppling kommun/bolag 

 Klargöra hur den årliga verksamhetsrapporteringen ska ske 

 Kan innehålla principer för ersättning för VD 

 

4. Aktieägaravtal 
 

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

5. Reglemente för kommunstyrelsen 
 

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

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

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

 Tillräckligt underlag för årlig ändamålsprövning 

 Förvaltningsberättelse som svarar mot uppsatta mål 

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

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

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

 
Informationskrav 
 

 Hur dialogen ska föras 

 Vilka och vad som ska behandlas på ägarsamråd 

 Göra bolagsstämman till det främsta informationstillfället. 

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

 Kolla uppgiftsfördelning till de NSVA och NSR 

 Kontrollera att förvaltningsavtalet med Båstadhem också uppfyller företagspolicy mm 

 Besluta vilket organ som ska utöva äganderollen 

 
 

Konsekvenser av beslut 
Förhoppningen är att en aktiv ägarstyrning ska tillgodose det demokratiska intresset av kon-
troll av den kommunala verksamheten i bolagsform. Då en stor del av den aktiva ägarstyrning-
en utgörs av informell styrning genom dialog, minskas genom aktiv ägarstyrning risk för olik 
tolkning av det kommunala ändamålet. Aktiv ägarstyrning ger också bättre möjlighet för kom-
munen att säkerställa att ägarens direktiv får genomslag i bolagets verksamhet, samtidig som 
bolaget får en mer engagerad ägare. Förslaget innebär ett omfattande arbete för förvaltningen 
och kostnaden för processen är beroende av om till exempel externa konsulter tas in för att 
leda arbetet. Kommunkansliet gör dock bedömningen att arbetet huvudsakligen kan göras med 
stöd av kansliets kompetens. Den slutliga ekonomiska konsekvensen eller nyttan i övrigt av 
aktiv ägarstyrning är svår att överblicka.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Elin Ax, Kommunjurist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Företagspolicy för Båstads kommun 
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Bolagsordning för Båstadhem AB 
Ägardirektiv för Båstadhem AB 
Konsortialavtal för NSR 
Bolagsordning för NSR 
Ägardirektiv för NSR 
Bolagsordning för NSVA 
Ägardirektiv för NSVA 
Anslutningsavtal till Inera AB, med aktieägaravtal och bolagsordning 
Aktieägaravtal Kommunassurans AB 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Båstadhem AB 
NSR 
NSVA 
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BASTADS KOMMUN 1 (4) 

Författningssamling 
Nr: 

Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, § 59 Dnr: 272/09 -480 

FÖRETAGSPOLICY FÖR BÅSTADS KOMMUN OCH DESS BOLAG 

1. Bakgrund 

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 
verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen re
presenterar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt an
svar för vilket erfordrar att man har en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat 
och ställning. Det är också viktigt att skapa likaiiade och goda förutsättningar för de verk
samheter som Båstads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. Detta in
nebär att man måste utveckla och kommunicera en klar och tydlig bild av varför man äger 
bolaget och hur man vill att det ska utvecklas. Genom att använda och utveckla de formella 
styrinstrumenten, såsom bland annat företagspolicy och ägardirektiv, i dialog med bolagets 
ledning kan man lägga grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att 
verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning. 

2. Syfte 

Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att ut
veckla den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen 
som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. 

3. Bolagsformen 

Målet är att bolagen skall bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommuna
la bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bo
lagsformen. 

4. Ägarstyrning 

Kommunen som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen genom att 
• fastställa bolagsordningar 
• formulera direktiv 
• utse styrelser 
• utse revisorer 
• lämna instruktioner för kommunens ombud via bolagsstämmor 
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt innan beslut fattas i bolaget 
• fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i 

kommunalt bolag 
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Bolagen omfattas av de kommunalrättsliga självkostnads-, likställighets-, och lokalise
ringsprinciperna om inte verksamheten enligt lag eller praxis är undantagen. 

Bolagen omfattas undantagslöst av offentlighetsprincipen samt lagen om offentlig upp
handling. 

Därutöver har kommunen även fastställt övergripande direktiv och riktlinjer i olika policys 
som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolagen ska känna till dessa samt verka 
för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna direktiv 
och riktlinjer. 

Det bör särskilt noteras att bolagen omfattas av kommunens profilprogram vilket innebär 
att kommunens logotyp ska finnas med på lämplig plats i syfte att stärka kommunens iden
titet och synliggöra kommunen som ägare. 

5. Formella styrinstrument 

Bolagsordning 
Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget skall ägna 
sig åt, d.v.s. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala ändamålet och ett antal 
grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka 
ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma. 

Direktiv 
Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Före
tagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud 
till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för 
det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardi
rektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är 
strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag. 

Ägardirektivens struktur och innehåll 

11 Ändamåls- och verksamhetsdirektiv 
Kommunala ändamålet anger varför vi äger bolaget 

11 Samordnings- och konkreta verksamhetsdirektiv 
Målsättning för miljö, kvalitet, marknad etc., dvs., direktiv som anger hur bolaget 
förväntas verka och utvecklas 

11 Ekonomiska direktiv 
Ekonomiska mål som anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad bolaget 
förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. 

11 lnformationsdirektiv 
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11 Frågor som ska vara föremål för KF:s ställningstagande före beslut i bolaget är frå
gor som kan vara av strategisk och principiell betydelse för den gemensamma ut
vecklingen i kommunen. 

11 Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska 
redogöra för hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner. 

För bolag som ägs eller där inflytande utövas tillsammans med andra bör man eftersträva 
att liknande direktiv ges till bolagets ledning ifrån ägarna i en omfattning som är rimlig 
med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt. Detta 
bör regleras i konsortial- eller aktieägaravtal. 

Varje bolag skall i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsord
ningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att be
driva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka restriktio
ner i verksamheten som ägaren vill ange. 

Ägardirektiven skall vara enkla och tydliga. Direktiven skall dessutom upprättas i samråd 
med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på 
dem. Viktiga inslag i ägarstymingen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan äga
ren och av denne utsedda styrelsen. En plan för möte mellan ägare och bo lagsledning upp
rättas årligen av kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikten avseende de kommunalt 
ägda bolagen. 

Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på 
extra eller ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företags
policy är aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige. 

6. Styrelse - styrelsearbetet 

Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 
Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska par
tierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som leda
möter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens. Styrelsen ska 
inte ha några operativa funktioner. 

Styrelsen skall fastställa en Vd-instruktion. Alla frågor som rör verkställande direktörens 
anställningsförhållande beslutas av styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större föränd
ring av gällande avtal fattas skall samråd ske med kommunens personalavdelning. Samråd 
med ägaren ska också ske vid tillsättande av ny VD. 

Styrelserna i bolagen ska upprätta och årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 
Häri innefattas roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör samt 
arbetsformer för styrelsen. I arbetsordningen för styrelsen ingår även att utforma ett årligt 
program för styrelsearbetet. 
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Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårs
rapp01i och övrig information som ska lämnas till ägaren. 

Arvoden och ersättningar till de enskilda styrelseledamöterna ska redovisas i not i årsredo
visningen. 

7. Kommunstyrelsens insyn och information 

Bolagets ledning är skyldig att fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om 
bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Informationen kan lämnas vid 
sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens företrädare till eller skriftligt om så 
erfordras. Bolagen är dessutom skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om vä
sentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommun
fullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av bolaget. I ägardirektiven definieras 
och exemplifieras begreppet "principiell beskaffenhet eller annars av större vikt". Det an
kommer på kommunstyrelsen att med beaktande av kommunallagens bestämmelser avgöra 
om frågan skall tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande. 

8. Tvister 

Vid tvister mellan förvaltning och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen 
inbördes, skall parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om 
samförstånd ej uppnås, rekommenderas parterna att utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan 
till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 
Varje bolag skall vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Parterna rekom
menderas istället att i avtalen komma överens om att en eventuell framtida tvist skall hän
skjutas till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 
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fliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av Kommunfullmäktige den 28 april 1999, § 31 Dnr: KS 291/99-282 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 april 2003, § 69 Dnr: KS 291/99-282 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, § 61 Dnr: KS 285/13-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 84 Dnr: KS 285/13-901 
Reviderad av Kommunfullmäktige den 25 september 2013, § 126 Dnr: KS 285/13 -901 

Bolagsordning för Båstadhem AB 

Firma 

§1 
Bolagets firma är BÅSTADHEM AB. 

Säte 

§2 
Styrelsen ska ha sitt säte i Båstads kommun, Skåne län. 

Föremålet för bolagets verksamhet 

§3 

1 (3) 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta 
och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenhe
ter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande bygg
nads-, förvaltnings- och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunal
rättsliga lokaliseringsprincipen, främja i första hand kommunens försörjning med 
bostäder och kommersiella lokaler. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna till 
gångar tillfalla Båstads kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital 
kommunen tillskjutit användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats. 

Fullmäktiges yttranderätt 

§5 
Innan beslut tas i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt, ska 
bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i 
ärendet. 

Aktiekapital 

§6 
Aktiekapital ska utgöra lägst 4 Mkr. och högst 16 Mkr. 
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Antal aktier 

§7 
Antal aktier ska vara lägst 4.000 och högst 16.000. 

Styrelse 

§8 
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lika många suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Båstads kommun för tiden från den ordi
narie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige för
rättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommun
fullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo
lagets styrelse. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av 
fullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod. 

Verkställande direktör 

§9 
Styrelsen ska utse en verkställande direktör. 

Revision 

§ 10 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och 
verkställandedirektörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och en ersätta
re. Revisorn och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolags
stämma enligt 9 kap 7 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under fjärde räkenskaps
året efter revisorsvalet. 

Lekmannarevisorer 

§ 11 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Båstads kommun utse lekmannarevisorer, minst en och högst 6. 

Kallelse till bolagsstämma 

§ 12 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Ärenden 

§ 13 
På ordinarie bolagsstämma ska följande förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
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4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport; 

7. Beslut om: 
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning; 

3 (3) 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den framlagda balansräkningen; 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören; 

8. Fastställande av arvoden år styrelsen, revisorn och lekmanna
revisorn med ersättare; 

9. Val av revisor och revisorsersättare; 
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse

ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande; 
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledmannarevisor 

och ersättare. 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Räkenskapsår 

§ 14 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

Firmateckning 

§ 15 
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av ordföranden eller vice ordföran
den, i förening med en av övriga ledamöter eller verkställande direktör. Dessutom 
har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings
åtgärder. 

lnspektionsrätt 

§ 16 
Kommunstyrelsen i Båstads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Ändring av bolagsordning 

§ 17 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommun fullmäktige i 
Båstads kommun. 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2000, § 50 
Reviderad av kommunfullmäktige den 31 januari 2001, § 7 Dnr: 224/00-906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 april 2003, § 68 Dnr: 273/03-906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 22 april 2009, § 61 Dnr: 224/00-906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 58 Dnr: 156/11-282 
Reviderad av kommunfullmäktige den 29 januari 2014, §§ 9-10 Dnr: 156/11-282 

Ägardirektiv för Båstad hem AB 

1. Bolagets verksamhet 

1 ( 4) 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av den kommunal
rättsliga lokaliseringsprincipen, i allmännyttigt syfte främja kommunens försörj
ning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta ska ske genom att 
bolaget aktivt förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. 
Bolaget ska härvid beakta bl a möjligheterna att genomföra försäljningar och 
byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera hyres
rättsproduktion. 

Bolaget har även att, på uppdrag av kommunen, förvalta kommunens fastigheter. 
Detta uppdrag redovisas i detalj i ett förvaltningsavtal. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Bolaget är en del av den totala verksamheten i Båstads kommun och ska till
sammans med kommunstyrelsen och verksamhetsområden bidra till kommunens 
positiva utveckling och tillväxt. Bolaget ska erbjuda prisvärda och kvalitativa 
bostäder och boendemiljöer för att medverka till kommunens attraktivitet som 
boendeort. 

Verksamheten bör drivas så att Båstadhem AB blir en föregångare ifråga om: 

>- omvandling till ett ekologiskt hållbart samhälle 
>- boinflytande för hyresgästerna 
>- motverkande av segregation 
>- trygghet i boendet 
>- tillgänglighet för rörelsehindrade 
>- trygghetsboende 

Mål: 
Behovet av fler bostäder med hyresrätt som upplåtelseform i Båstads kommun har 
varit känt under en längre tid. Båstadhem AB ska aktivt medverka till att antalet 
hyresrätter för åretruntboende i kommunens bostadsbestånd ökar. Efterfrågan 
och bolagets ekonomi ska styra nyproduktionen. 

Bolaget förutsätts inför ettvart verksamhetsår göra en analys av bostadsmark
naden, även innefattande en dialog med kommunen, och fastställa behov och 
möjlighet att bygga ett angivet antal lägenheter. 
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2. Bolaget som organ för kommunal verksamhet 

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Båstads 
kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har 
att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation 
utfärdade direktiv. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhets förhållande till 
kommunen genom: 

a) kommunens företagspolicy 
b) gällande bolagsordning 
c) gällande ägardirektiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

3. Tolkning av ägardirektiv 

Uppstår delade meningar mellan bolaget och kommunen hur dessa ägardirektiv 
ska tolkas ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. 

4. Frågor som ska underställas fullmäktige 

Enligt§ 5, bolagsordningen, ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Båstads 
kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kom
munen. 

Härmed avses bl.a. 

+ Investerings beslut eller beslut om avyttring av större omfattning, översti
gande 10 miljoner kronor. 

+ Fusion av företag. 
+ Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verk

samhet på dotterbolag. 
+ Årsredovisningen, med förslag till utdelning, föreläggs kommunfullmäktige 

före bolagsstämman. 
+ Ingående av avtal/ överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är 

av strategisk eller principiell betydelse för kommunen. 
+ Avyttring av hyresfastigheter är av principiell betydelse. 

5. Kommunstyrelsens insynsrätt och uppföljning 

Enligt§ 16 bolagsordningen äger kommunstyrelsen i Båstads kommun rätt att ta 
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Detta innebär bl.a. att bolaget till kommunstyrelsen ska lämna 
återkommande rapportering, minst två gånger per år, om den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utvecklingen inom bolaget. Vid minst två tillfällen per år ska 
bolagets ledning, efter initiativ från i första hand kommunstyrelsens ordförande, 
delta i dialogmöte med kommunledningen, varvid bolaget ska rapportera aktuell 
och beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv. 
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Bolaget enrinras om att kommunstyrelsen har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för den kommunala kompetensen. Bolagets styrelse ska årligen i förvalt
ningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att 
det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning, liksom för kom
munstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och la§§ kommunallagen. 

Bolaget ska vidare till kommunen lämna underlag för kommunens koncern
redovisning. Detta underlag ska inlämnas till kommunens ekonomikontor senast 
den 15 mars året efter verksamhetsåret. 

I årsredovisningen ska även uppgifter lämnas om hur styrelsen och verkställande 
direktören anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

6. Granskningsrapporten 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kom
munala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bo
laget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 

7. Bolagsstämma 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har närvarorätt vid ordinarie bolags
stämma och ska underrättas om tid och plats för stämman. 

Bolaget ska tillse att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att 
ställa frågor om bolagets verksamhet vid bolagets ordinarie bolagsstämma. 

8. Ekonomi 

Bolaget ska drivas enligt marknadsorienterade och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska 
kunna fullfölja kommunens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan 
med ägandet. En finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnads
processen, dvs byggnation av nya hyresrätter, kan vara försäljning av fastigheter. 
Försäljning av hyresfastigheter bör dock ske på ett sådant sätt att fastigheterna 
bibehålls som hyresfastigheter. 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens risk
tagande som ägare samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. 

Bolaget ska varje år till kommunen lämna utdelning med belopp motsvarande det 
av kommunen som betalning för aktier tillskjutna kapitalet multiplicerat med den 
genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet. Utdelningen får dock, 
tillsammans med eventuella övriga värdeöverföringar under ett räkenskapsår, inte 
överstiga hälften av föregående års vinst. 
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I syfte att minimera externa räntekostnader i koncernen ska bolaget vid upplåning 
av kapital utnyttja den säkerhet som en kommunal borgen innebär. Dock ska korta 
krediter utan kommunal borgen kunna utnyttjas som byggnadskreditiv. 

Bolaget ska varje år, per den 31/12, till kommunen betala en marknadsmässig 
borgensavgift av borgenssumman. Borgensavgiften fastställs årligen av kommu
nen. 

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig direkt
avkastning motsvarande 4 %. Direktavkastningen definieras som bruttovinsten/ 
marknadsvärdet av fastigheterna. 

Det är bolagets skyldighet att tillse att alla möjligheter till samordning mellan 
bolaget och kommunen, som gagnar båda parter, tas tillvara och är prioriterade 
av bolagsledningen. 

9. Övrigt 

Upphandling av revision enligt aktiebolagsordningen samordnas av kommunens 
revisorer. 

Upphandling av lekmannarevisorernas biträde samordnas av kommunens 
revisorer. 
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NOROv;/(STJtA S>CANES 

JC:OMMUNALFORSUND 

Kamrnune;:-nBs godkändr;1 äridring av 
§ 4 behandlc1d vl.d bofagsstämman 
1984-04-1J. 

Region a 1 t c1 v f a 11 s bo la o. fi:i r nord väs t r a Skåne 

KONSORTIALAVi,O.L 

§ 1. 

Kommuner mellan vil~a avtal slutes 

För samverkan i fråga om regional avfallshantering 

träffas detta avtal mellan Följande medlemskommu~er 

i Nordvä)tra Skånes Kommunalftirbund: Bjuv, Båstad, 

Helsingborg~· HSgan~s, Astorp och Ängelholm. 

So~ riktlinjer fHr parternas s~rnverkan ligger tre 
NSK-råpporter; nämligen 

N S I< · r a p p o r t l 9 i 9 : J°, A v f a 11 s h a n t e r i n g e n i ri o r d v ä s t r a 

Skåne, lokaliseringsförutsält

ning·ar 1 

NSK rapptirt 1979:4, Framtida regional avfallshantering, 

utbyggnadsalternativ i nordvästra 

Skåne, 

NSK rapport 1980:2, framtida· regional avfallshanteri·ng. 

l':omplet.tera·nde avfallsutredning -

inverkan av ändrat samverkans

område. 

§ 2 • 

Bildande av gemensamt aktiebol~g 

I< om mun er n a · sk a 11 t il 1 sa mm a n s s n l'! r a s t . bi l d a. e t t a k t.i e -

bolag m~d firmanam~st Nordvä~tra Sk~nes Renh~llnings

aktiebolag (NSR), i det följande benämnt bolaget. 

För bolage.t skall g§lla den bolagsordning som bifogas 

med de tjllägg eller ändring~r som.beslutas av bolags

stämman. Bolagsbildningen med upprättande av härför 

erforderliga handlingar skall ombesörjas av Nordvästra 

S~ånes l<ommunalförbund. 
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NORDV'ÄSTllA SXANES 
KOMMUNALFORBUND 

§ 3. 

Bolagets ändamAl mm 

Bolaget skall ~a till ändamål fHr sin verksamhet att 

mottaga och be~andla avfall för avtalss1utande kommu

ner och har därvid 

att projeklcra, byc;;;a, utb>'gga, driva och underhålla 

regionala svf~llsanläggninga~, 

att ansvara fö, _.interkomm.unaJ transport av avfall in

om r e g i b n e· ,, , 

att handha f6rsäljningen av i verksamheten utvunna , 

p ro duk ter o·ch 

att be~riva härmed sammanhän~ande reg~onal verksamhet; 

som godkänns av varje enskild berörd kommun • 

. § ll • 

Aktiekapil~lel och dess f6rdclning 

Åktiekapitalct. s·kall utgöra Higst 2 50'.J 000 kronor och 

h ö g s t 10 m i l j o n e r kr o n o r • F ö r d ri 1 n 1 n g a v a k ti eka p i t a 1 e t 

sker enligt fBrleckning i bilaga 1, Denna fHrdelning 

skall år 1990 kunna omprövas om väsentliga förändring~, 

ar i befolkningsfördc1ningen föranleder därtilJ. 

§ ~ .• 

BorgensHtoqande 

Envar kommun f6rbinder sig att pA begäran av bolagets 

styrelse teckna borgen, en eller ·.flera gånger, för bo

lagets förplikt~lse:, därvid dock gäller den begräns

ningen att kom~unernas sammanlagda borgensåtagande icke 

m~ 6verstiga 120 miljoner· kronor ~ed den förhöjning, 

som kan fLJranledas av en 6kning av konsum~ntprisindex 

från januari 1981. 

För kommunernas borgensåtagande gäller den fördelnings

grund som framgår av bilaga 1. Denna f6rdelningsgrund 

skall ~r 1990 kunna omprBvas o~ väse~tliga förändririg
ar i befolkningsfördelningen .föranleder därtill. 
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NOl!O~'ÄSTRA SKI.NES 
){OMMl:JNALFOUUND 

§ 6. 

~vriga iilaganden 

Kommunerna förbinder sig att vid utdvande av sin r5st

r~tl vid bolagsst,~mor, genom .sina tepr~sent~nt~~ i 

aktiebolagets ~tyrelse eller eljest tillse att rar bo

J s g s v c: r k s i;, m I I c t e n f f. ) j & n d .c L c: t. Ui rri m e J s e l u p p r r 1l e s u n d e r 

konsortialavtelets gj]li~hel~lid, 

A. Nedsättning eller ökning av ~ktiekapil~let eller 

likvidation av bolaget, i andra fall än då aktie

bo l a g s h g e n n ö d v ä n d i g g ö r d, e t.l a , · m å s k e p å b b Ja g s ~ 

stämma endast om majoriteten av kommunerna, repre

sen l e.r ande järn v Ei l mins t 2 / 3 o v aktie kap .i talet i bo -

laget, f6ren~r si~ dijrom. 

b. UoJ~gcl~ ityfelsc ·sk~ll ~est[ ~v 

c J v s J c cl a r.1 5 l c r· o _c h l i k ... i:. i. n c_H, p t r ~ o n 1i g i.1 s u p p -

J c. i.! n t c 1 , ::; c.• :., n o ::, j r, c r r, ~· t r, J J ,;; t n: l j s n o c. : 

l·· .i u \' 1 l c: d o1 n, o t r• r ti i r. ur p l t a n l 

.f.,!,cllld 1 led~n,ol Nli· 1 ~;.upplf.aril 

H r J d n g borg !i l c= d o r, t~ t r; l' c c li .~ sup r, l n, n t c 1 

HC:iganåc 1 1r:danrol or.1, i supp~e~r,l 

it l o 1 j.• 1 l. l" d c1 mo 1. . C1 c t 1 1 ~. ur p l e t! r, l 

Ångcll,c.,)111 2 Jedend:ilcr c,c:11 2 uuppl·e&riler 
' 

Ulöve1 ovannämnda s't>rclnc:Jcdarnöl~r och !)upplc,rnt~r, 

skall styrelsen bestå av·del antal yllerJioare leda-
. . . "' 

mBter och ~uppleanler, som de ansl~llda utser enligl 

vid varje tillfälle ~~llande lag bm styrelaere~resen

tatio~ f5~ anställda i aktiebojag. 

C • Bo l a g e t s v e r·k s a m h e t s k a 11 d r i v a s p il s j ä 1 v k os t n·a d s b a s 

enligt affärsmässiga principer. Till grund för debi

tering skall ligg~ tax~, utarbetad p~ sA s~tt, att 

inkomster och utgifter i p~incip balan~eraj. Oavsett 
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.:i<OMMUNALFOltB UN 0 

'§ 7. 

vilken art av behandling, som normalt avfall kommer 

att under~i, skall debileringeri sk~ till samma pris 

f ö r en h e t e 1 1 c r för l i k i3 s t o r. a män g d·e r bet r ä f fan de 

samtlig~ leverantB~ers avfall. 

När det aäJJer avfall av speciell beskaffenhet, som 
. -

tarvar behandling enligt s~rskild metod· och därmed 

fr,h k~slnGdssynpunkl i icke ring~ grad extra bela~

tar omkostnadssidan, skall vid taxes~ttning dessa 

kostnader sätsUJ L bea~tas. 

Kommunerrias·s~yJdiqhel att av1~mna avfall vid anlägg

ni nga rn.a • 

Envar kommun skal! vara förpl.iktad_ a~t under detta konsor.,. 

tjalavtals giltighet tjll bolaget from tidpunkten för 

r e s p e· k U v c r C! g i o n a l b e h a n d 1 i n g s a n l l:i g g ni n g s fä r di g s t ä l 'l a r:i de , 

avHmn_~ ttlll_ civf,dl so_r.· b:n 1.JL:liand~as j. bolagets anlägg~ 

1dngc-1 1 f-Jln' ::,ccl t,DJ .. ,gc:l ~ .. r:·n1·kE1nde företags anläggning

r.l'·,· Hi;r-dti. uric!c.:nl;:ge.t.,. dc,t:I; deri kommuna1a:insam·1ingsverk

~amhe1~n 6V plpp~rs~vf~]J, stsoru li~ningar och tid~krif-

l e: r· en l i g t ~. r $ "i 1:;: 9·: 9 G 4 , :, o c I 1 3' § ~. 

~ (: ' 

. r ci r ä n d r j n o & r I, P. { 1 ii r f ~ n d E:' a v f fl J J e l s m.ä n o d o c h s a mm a n s ä tt -
ni riO ---
V.ommunerna åtager sig otl j god lid till bolaget anmäla 

större förutsebara förändringar beträffande mängd och 

sammansättning av avfail~t, särskilt vad gällwr ihdustri

avfallet. 

§ 9. 

Hembud· av aktte mm 

Kommun ml icke 6verlhta sina aktier i bolaget till an
nan utan att majoriteten av kommunerna, representerande 
j~mväl minst 2/3 åv aktiekapitalet i bolaget, lämnar med

givande härtill. L~mnas dillkt medgivinde skall kom-
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mun., som vill tiverJlta sina &ktier, erbjuda Bvriga kdm

muner att in15sa aktierna, varvid. dessa kommuner skall 

~ga rätt att l~sa det antal akljer, som svarar mot kommu

nernas andel i bolag~t. Del nu sagda gijller ijven f6r 

det fall kommun ~nskar Hverlita endast viss de1 av sitt 

akt i ej nnehav. 

Kan ·överens komme l se ej upp n as angående 1 ös en beloppet , 

avg~res della av skiljem§n en]jgt l&g på sätt nedan 

stadgas i detta avtal. Kommun ~ger inte pantsätta sina 

aktier i bolaget. 

§ 10 .. 

Bolagets redovisningshandlingar 

Bolaget skall lill samlljga avtalsslutande medlemskommu

nersarrit "lordvästr& Skltnes .1:or:rmunalförbund senast vid 

kalJeJ~e till qrdin~ri~ b~]ag~sl~mma, H~ers~nda ayskrif

t c l 2 v de b uJ ., g t l!.. ! r, <;! c• d s r,i r, g t; Il a n d li n g a r , s om ~ k a 11 

b c- t, ~ ri d J a ~. d d l· i:i J r: g s n l n mm ..: • 

I~ O m r.: U n r. r n O t: rf' \" j S (I r e r . ä g C r 1' til l e .t t Om .d e S a Ö n S k a r f å 

jnsyn i bolagets räkenskapshandlingar."·· 

t 11. 
' r. j J t j o h r- t r.t j d mr.1 

Delta avtal sk~ll gälla från det detsamma godkänts och 

undertecknats av kommunernB tom utgången av ~r 2010, 

Om icke någon av kommunerna se~ast fem är d~ssförinnan 

uppsäger avtal.et, f5rlänges detsammas giltighetstid med 

tio ~r för ~arje g~ng med of5rändrad uppsägningstid. Om 

majoriteten av kommunerna, representerande jämväl minst 

2/3 av aktiekapitalet i bolaget, förenar sig därom, må 

avtal~t kunna bringas att upphöra i förtid. Om uppsäg

ning sker skall förhandljngar upptagas mellan kom~unerna 

om a·vtalets fortsatta giltigh;t och b~lagets bestlnd, 
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KOMMUNAlfölHl UNO 

§ 12. 

företrädesrätt till avfallsbränsJe 

Ängelholms kommun har under nedah angivna fHruts,ttningar 

företrädesrätt till allt vid avfallsbo1agets anläggningar 

framlaget avfallsbränsle samt till annat sådant brännbarJ 

r:ralc:rjaJ, v~rom lioJoge:t och Ärigclholms komri1un kan träffa 

avtal. 

Om Ängelholms ko~mun Bn~ka! utnytlja f5reträdesrättent 

skall kommunen anmäla detta till ~alaget, varvid snarast 

möjligt och senast inom ett ~r från anmälan ett leverans

avtal· skail upptättas avseende a~fallsbr~nsle eller'mot

svarande;· va'rvid typ, mängd och pris sk.all preciseras. 

Skulle bolaget - utan att kommunen framställt ~nskem~l 

om företrä~esrätt - erbjuda kommun~n·leverans av avfal]s

Lränsle eller molsvararide, s_lrnJl koniniunen inom fyra måna

de:: r e> f t e r e r h G 1 J e l e r b j u d ,, n de: J & r.1 rit:! b o J c1 g e l b e s k e d om 

~Ht' jr1lJ·C'ct:c:. Om korn:;1unc:n cvböjcr erbjudandet e)ler inle 

Ji-r.,mH. t,~sl:ccl jnpr., angiven lid, &l:c:l] bolaget varc1 ofö.r-

·hiridra.t elt förstilja avf.al)sb:rä~clet e. d"på annat hell. 

Dptsl'Jmmn d: 0

RlJ gälJ2,.·pm JevenrnF-.,vtel enligl,-ovan melhn 

t,o)r.91:t CJct1··,·Ängelholn1s konimuri jnlt' kunnat träffas inom. 

dl {;r fr2n dn, ljdpunkt' komn,ur,cn erhållit erbjudandet. . 
Priset pb ~vta]Jsbränsle skall j prjncjp berijknas enligl 

dr riktlinjer, so~ angivit~ i NSK tapporl 1980:2. 

§. 13. 

Ski'l jemän 
; 

Tyister med ~nledning sv detta avtal avg6rs av skiljemän 

enligt lag. 

Detta avtal gäJler under förutsättning att samtliga sex 

kommuner uppräk~ade i § 1 gbdkänher detsamma. 
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För~el.ning . .av aktiek~-pitål ·_o~~ oorgensansvar rör Nordvästra Skånes. Reohällnings Aktfebolag -{NSR}: 

lle:rifr.nad ' JJ 
Folkmå'ngd : Oro fkmängd i 

. 1978-12·-Jl · -1985 . . = 

~r~. andel 
198'5-

/(ommun 

Bjuv 14 ·555 

Båståd ' 'l1 ·543 

He·~sing·borg J01 064 

Hµga-näs -22 · 06'8 

. A~·-torp. 12 703 . -

- 15: 300 ·,· 

· 12 700. 

102. '100 

:2-2 ·i:tno 

13 700 

akt i eand.e J. - . 

1,,0· 

6 ,IJO · 
5 i:,56 · 

'fl,48 

?,90 . 

Aktie.- · 
kap i ta.I 
500 · tkr 
. 

. 38. .. , 
)2 ·:. . 
2~S, · _ 

, 
. 57 

.35 '.· 
-Ängelholm 29 042 · Jl /fl'J · -15.96. . . . ·80· · 

' ' -------~· - . 
191 l16 193.600 oo.,oö·:· ·500 .. :. 

. ' 
···.:. ' ' -

· Kap i ta 1 • , Akt.ie~- Kar,ita 1- ·/\k ti e-- · 
ökning·. k·api tal ''k , kap·ita 1- · o nrng . . 
l 500 tkr 2 0.00 tkr J 000 tkr- . ·s 000 tkr 

11-6 154· 2Jl 385 

91i · 128' -192· 32(1· 
•' 

713. 
. 

1' 031 1 547 2 578. , 
.. 

l73 230.· 344 . 574 
'• 

HJJ 138 207 345 ... 

·239 319 479 - ·. 7-9.8 ·, . .. 

1 5.00- · 2·.000 3 000-- · 5."000 · . .. 

... 
-~ -

'' ' 

Ror.gens· 
ansvar 

. ··tkr 

9'240 

f 680 

61 870 

lJ 780 

:a 2so 
. .19 150 

· 120 000 
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låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtaL per 2010-12-31 

' . Borgensansvar enligt 

konsortiaiavtal 
Kommun % Aktie- 1981" ·2010 Låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld* 

kap. · KPI jan. . KPI dec. 2009-12-31 2010 2010 2010-12-31 
Tkr 107,2 308,7 

Bjuv 7,7 385 9240 26 611 11 666 -- 1109 - 10 557 

Båstad 6,4 320 . 7680 22118 .9695 - 922 - 8 773 . -

Helsingborg 51,56 2 578 61 870 178 1-82 78115 - 7424 - . 10 691 

Höganäs 11A8 574 13 780 · 39 686 17392 - · 1 653 - 15 739 
-

Åstorp 6l9 345 8280 23846 10453 - . 994 . .. 9459 

Ängelholm 15,96 798 19 150 55151 24179 .:.. 2 298 - 21 881 

SUMMA 100 5000 120 000 345593 151 500 - 14 400 - 137 100 

* Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. D.enna kredit är utnyttjad med O mkr. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till I 39,7%t av det maximalå utrymmet enligt konsortialavtalet. 
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iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 28, Dnr: KS 200/12-900 

BOLAGSORDNING FÖR NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 

Bakgrund 

I (2) 

Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre renhållningsbolagen 
som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med uppdraget: 

• Att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål 
för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att 
nå målen 

• Att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som 
bidrar till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster 
samt en sund konkurrens 

• Att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens 
fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent 
av förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall 

• Att renhållnings bolagens roll blir att via sin verksamhet främja regional tillväxt 
och utveckling för näringsliv. 

Bolagsordning 
§ 1 Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR). 

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län. 

§ 3 Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att mottaga och behandla avfall 
för delägarkommunerna och att bedriva därmed sammanhängande regional 
verksamhet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas för eller tillsammans 
med delägarkommunerna. 

§ 4 Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och 
delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna 
den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom 
att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

§ 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.500.000 kr och högst 10.000.000 kr. 

§ 6 Antalet aktier ska vara lägst 2.500 och högst 10.000 stycken. 

§ 7 Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många 
suppleanter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter 
väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 

§ 8 Räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisningar jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning 
utses en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 10 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med 
en suppleant. 

2 (2) 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

§ 12 Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. 
Därvid ska följande ärenden förekomma: 

1) Val av ordförande vid stämman. 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Godkännande av dagordning. 
4) Val av en eller flera justeringsmän. 
S) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna
revisorns granskningsrapport. 
7) Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8) Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. 
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
10) Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 
suppleanter. 
11) Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall. 
12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 
suppleant för denne. 
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen 
eller bolagsordningen. 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2005, § 152, Dnr: KS 954/05 -560 
Reviderad av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, § 27, Dnr: KS 193/12-900 

ÄGARDI REKTIV FÖR NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB (NSR) 

Bakgrund 

1 (5) 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängel
holm, nedan kallat ägarkommunerna. 

På återvinningsanläggningarna i regionen behandlas hushålls- och industriavfall genom 
sortering och återvinning. Aktuella återvinningsprodukter är papper, plast, glas, metaller, 
freon / kyl/frys, elektriska och elektroniska produkter, textil, gummidäck, möbler, asfalt, 
betong, slagg, tegel, natursten, kompost, biogödsel, slamjord med mera. Returträ och 
andra avfalls bränslen krossas och siktas för leverans till fjärrvärme-, elproduktion och 
uppvärmning av växthus. På NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg sker biologisk 
behandling i reaktorer. Vissa avfall slutdeponeras med miljösäker teknik i särskilda celler. 
Till kraftvärmeverken och andra kunder kommer biogas i tre huvudströmmar; från nya 
reaktorer, från äldre bioceller och tidigare deponering. Biogasen kan utnyttjas till el, fjärr
värme, växthus- och lokaluppvärmning och som drivmedel till gasdrivna fordon. På denna 
anläggning hanteras även förorenade jordar. 

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att anta en kommunal renhållningsordning, 
vilket innebär ett ansvar att ta hand om hushållsavfall och samla in, transportera och åter
vinna om så är lämpligt. Kommunerna har beslutat om en gemensam beställarorganisa
tion inom NSR. Genom NSR:s konsortialavtal har ägarkommunerna organiserat sitt lagstif
tade ansvar inom avfallshanteringen. Bolaget ansvarar för framtagande av beslutsunder
lag för avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning till respektive kommun
fullmäktige. Genom att samverka över kommungränserna kan kompetensen ökas och 
verksamheten effektivare tillvarata gemensamma resurser för att förbättra både ekonomi 
och miljö för invånarna i regionen. 

Kommunala ändamålet 
Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolagets verksamhet ska till huvudsaklig del inrikta sig till verksamheter som bedrivs i 
ägarkommunerna. 

NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas så att det i samarbete med högskola och regionalt 
näringsliv skapas förutsättningar för utveckling av nya metoder kring avfallshantering och 
återvinning i syfte att stärka den regionala tillväxten och utvecklingen samt skapa miljö
mässiga förbättringar. 
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2 (5) 

Genom att proaktivt arbeta för ett kretsloppskluster kan avfall bli insatsvara i regionen i 
form av råmaterial, energi, konstruktionsmaterial eller näringsämne. Med detta höjs 
resurseffektiviteten i regionen och medför minskat behov att bryta jungfrulig råvara. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att de sk Teckal-undantaget i Lagen 
om offentlig upphandling uppnås, det vill säga att kontroll- och verksamhetskriteriet ska 
vara uppfyllt. Därmed kan ägarkommunerna ingå avtal med bolaget utan föregående 
upphandling. Beträffande kontrollkriteriet är detta uppfyllt eftersom samtliga ägare är 
offentliga myndigheter. Vad gäller verksamhetskriteriet får bolaget inte mer än i marginell 
omfattning bedriva annan verksamhet än den som betjänar och som är beskriven under 
rubriken bakgrund, stycke tre. 

Kvalitet/Miljö 
Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. Detta ska ske med ett 
resurseffektivt användande av bolagets resurser och samverkan med andra aktörer i syfte 
att erbjuda god service, ekonomisk rationalitet och värna om miljön. 

Bolaget ska arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet 
med det kommunala ändamålet. 

Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva 
och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att: 

• Förebygga uppkomsten av avfall 
• Vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren 
• Minska spridningen av giftiga ämnen 
• Öka materialåtervinning och därmed bidra till att minska mängden 

förbrukad råvara 
• Vara kostnadseffektiva 
• Återvinna energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i samhället 
• Kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver 
målsättningar bolaget har att uppfylla till 2020. 

Riskexponering 
Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse etc 
får inte ske utan ägarkommuners medgivande. 

Om bolaget ska ta nya lån eller öka sin upplåning ska en av ägarna särskilt utsedd 
tjänstemannagrupp, ekonomiska delegationen, lämna ett skriftligt yttrande som underlag 
för beslut i styrelsen. 

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten. 
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3 (5) 

Ekonomi 
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna full
följa ägarkommunernas intentioner avseende det kommunala ändamålet. 

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och inte bolaget ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering kvar
talsvis i förskott. 

Vid ägarkommuns ställande av borgen för bolaget ska avgift enligt Sveriges Kommuners 
och Landstings (SKL) riktlinjer utgå till berörd ägarkommun. 

Nyckeltal 
Nettokostnaden, uttryckt i absoluta tal, ska minska från 2010 års nivå på 
203 miljoner till 102 miljoner 2020. Nettokostnader ska justeras för 
sommargäster. I nettokostnaden ingår kostnader för insamling, transport, 
återvinning och behandling samt övriga kostnader kopplade till bolagets 
hantering av hushållsavfall. 

Bolaget ska ha en soliditet på minst 15 %. 

Reglering av taxor 
Taxor gentemot renhållningskollektivet ska beredas i särskilt utsedd tjänstemannagrupp, 
ekonomiska/tekniska delegationen, före berörd kommunstyrelses beslut om förslag till 
taxor till fullmäktige. Information om ändrade taxor ska lämnas i god tid för varje 
ägarkommuns egen budgetberedning. Fullmäktige behöver inte fatta beslut om taxe
höjningen är lägre än den allmänna kostnadsutvecklingen enligt KPI (basår 1980). 

Forskning och utveckling 
Såsom framhålls i det kommunala ändamålet ska bolaget skapa förutsättningar för 
utveckling av nya metoder kring avfallshantering och återvinning i samarbete med 
universitet och regionalt näringsliv. Syftet är att stärka den regionala tillväxten och 
utvecklingen samt skapa miljömässiga förbättringar. Den forskning och utveckling som 
ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget 
och förväntad utveckling samt uppföljning och återrapportering av forsknings- och 
utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna. 

Ägarsamråd 
Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera som 
en värdeskapande ägare genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor. 
Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst två gånger per år, 
ett strategiskt möte på hösten i samband med ägardialog med bolagets ledning samt ett 
vid bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från 
någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad. 
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Ägardialog 
Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd. 

Ekonomiska och tekniska delegationen 
Syftet med den ekonomiska delegationen är att den ska vara en beredande funktion för 
styrelsen i frågor som innebär att bolaget överväger att ta nya lån, öka eller förändra sin 
upplåning eller lånestruktur, enligt punkten riskexponering ovan. Dessutom ska den 
fungera som länk för att kunna förankra dessa frågor och beslut enlig ovan i ägar
kommunerna. Vid dess möten ska det ske ekonomisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, en ordinarie samt en ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande, bolaget är sammankallande. 
Mötena protokollförs och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. 
Den ekonomiska delegationen ska ha minst två möten per år samt ytterligare möten om 
ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 

Syftet med den tekniska delegationen är att vara en beredande och stödjande funktion för 
styrelsen i diverse tekniska frågor och vid prissättningen gentemot ägarkommunerna, 
enligt punkten reglering av prisnivå/taxor ovan. Den ska också fungera som länk för att 
kunna förankra frågor och beslut som berör ägarkommunerna. På dessa möten ska det 
även ske kvalitetsgenomgång och uppföljning av bolagets tekniska verksamhet. 

Deltagare utses från respektive ägarkommun, en ordinarie samt en ersättare. Från bolaget 
deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande, bolaget är sammankallande. Mötena 
protokollförs och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun. Den tekniska 
delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten vid behov. 

Möten med de olika delegationerna kan samordnas vid behov. 

Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande 
Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt och ska därför 
underställas ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse 
fattar beslut. 

• Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten 
• Ingående av avtal/ överenskommelser som medför väsentlig förändring 

av balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning 
eller med ett motsvarande kontraktsvärde 

• Ingående av avtal/ överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse 

• Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen 

• Beslut om avfallsplan 
• Beslut om renhållningsordning 
• Taxehöjningar utöver index. 
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Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma 
• Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet 
• Beslut om nya delägare 
• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 

instrument. 

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier. 

Uppföljning 
I koncernens förvaltnings berättelse ska uppgifter lämnas om hur styrelsen och verk
ställande direktör anser att ändamålet med bolagets verksamhet, enligt ägardirektivet, 
förverkligats under året. 

Löpande samråd och informationsskyldighet 
Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. 

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 
Bolaget ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan 
hanteringen av hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna rör hur denna fördelning 
har gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner 
kallas till eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges ställnings
tagande. 

Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för 
verksamhetsuppföljning och den löpande återkopplingen och rapporteringen till 
ägarkommunerna. 

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag. 

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag. 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg. 

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av 
delägarnas allmänna va-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget får sköta förvaltning och drift av allmänna va-anläggningar i andra kommuner, 
om detta sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt särredovisas. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande den kommunala kompe
tensen i kommunallagen (1991:900) och vad som stadgas i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas 
allmänna va-anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av 
desamma. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighets
principen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala 
självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av 
egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom, ska dock inte 
självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla delägarna. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda delägarnas fullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning 
Innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 3.000 aktier och högst 12.000 aktier. 

§ 8 styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lika många personliga 
ersättare. Varje delägares kommunfullmäktige utser vardera 1 ledamot med 1 ersättare. 
Vid ändring av aktiefördelningen genom Delägares utträde ska, om aktierna inte fördelas 
jämnt bland kvarvarande Delägare, den Delägare som förvärvar fler än hälften av den 
utträdande Delägarens aktier, överta dennes rätt att utse 1 ledamot med 1 ersättare. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg utser ordförande i bolagets styrelse. Kommunfull
mäktige i Landskrona utser vice ordförande i bolagets styrelse. 

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följ er närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 
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till kommunfullmäktige. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid samtliga 
styrelsesammanträden men får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av 
samma Delägare. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 
ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 
i Helsingborg och Landskrona vardera utse en lekmannarevisor. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex 
och senast fyra veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas senast under maj månad, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
8. Beslut om: 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med ersättare 
10. Val av revisor och revisorsersättare 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Förköpsrätt 
Delägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före 
överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska villkoren för förköp 
framgå. När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens 
försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska 
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköps berättigad med anmodan till den, 
som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolaget 
inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. 
Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 
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Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan 
ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för 
anmälan. 

Förköps berättigad är delägare i bolaget. Anmäler sig flera förköps berättigade, ska 
aktierna så långt kan ske jämnt fördelas bland dessa. Vid udda antal aktier ska de aktier 
som inte kan fördelas jämnt fördelas till en av de anmälda förköps berättigade genom 
lottning. Förköps beloppet ska utgöras, där fånget är köp, av de erbjudna aktiernas linjära 
andel av bundet eget kapital, beräknat vid senast upprättad årsredovisning. Förköpta 
aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. 

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan 
om förköp, ska den som begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan 
enligt 4 kap. 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan 
väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan 
anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift för dagen för anmälan. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Delägarnas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av delägarnas fullmäktige
församlingar. 
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Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat 
NSVA, och bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras, förutom i lag och 
författning, av: 

• Gällande bolagsordning, 
• Gällande ägardirektiv, samt 
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktige
församlingar. 

1. Bakgrund och syfte 
De nordvästskånska kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp 
har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om förvalt
ning och drift av delägarkommunernas allmänna va-anläggningar. 

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive va-anläggningar, huvudmän för 
de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana 
att följa bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

2. Kommunala ändamålet 
NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse 
och förbättringar av delägarkommunernas va-anläggningar samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation 
genom att utnyttja stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge 
det lokala inflytandet. NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vatten
produktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spill
vatten samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara 
upp mot kundernas behov och förväntningar. 

3. Verksamhetens inriktning 
NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, 
förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. 
Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhålls-, för
nyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. NSVA ska genom ett effektivt och professionellt arbetssätt vinna 
kundernas förtroende. 

4. Samverkan med delägarkommunerna 
NSVAska: 
- biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna va-anläggningars utbyggnad 
samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 
- arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän 
för va-verksamheten avseende bl a taxor, investerings budget, verksamhetsområde och 
ABVA, 
- bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som delägar
kommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 
- biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44-49 §§ lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund, 
- biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 
- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informations-
frågorna ska ägnas särskild uppmärksamhet. 
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5. Ekonomiska och finansiella mål 
NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och kommunallagen (1991:900), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som 
anges i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekono
miskt hållbara principer och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. 

NSVA ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling 
i syfte att säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den 
strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås. Soliditeten, som ett uttryck för NSVA:s 
finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. NSVA 
ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat 
resultat ska balanseras i ny räkning. 

6. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader 
NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande va
lagstiftning som löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör 
respektive delägarkommun. Detta ska ske genom att resultatenheter, s k celler, upprättas. 
NSVA ska för varje delägarkommun kunna urskilja intäkter och kostnader samt 
uppkomna anskaffningsvärden för anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan 
komplettera respektive delägarkommuns övriga redovisning. Varje delägarkommun ska, 
som huvudman för resp. va-verksamhet, enligt lagen om allmänna vattentjänster upprätta 
särskilda resultat- och balansräkningar för va-verksamheten. 

7. Delägarkommunernas styrning 
Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och 
Ska därför underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar: 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktige
församlingars godkännande 
a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning 
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 
aktierelaterade instrument 
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet 
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag. 

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktige
församlingar beretts möjlighet att ta ställning 

e) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSV A 
f) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska 
ske enligt lag eller detta avtal. 

Beslut som fattas av styrelsen efter att Delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning 

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse 
eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet 
b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet- är av strategisk 
eller principiell betydelse för Delägarna eller någondera Delägare 
c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare 
lån och krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s 
egna kapital enligt senast fastställda balansräkning 
d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan 
utestående säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt 
senast fastställda balansräkning. 
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8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt 
Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSV A. 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala kompetensen. Delägarkommunernas kommunstyrelser 
har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 
eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägar
kommunens fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas. 

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om 
sin verksamhet Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar 
till delägarkommunernas kommunstyrelser: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) delårsrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen 
f) årlig budget 
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren 
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av 

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt 
att utesluta sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Förvaltnings berättelsen 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltnings berättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan. 

9. Löpande delägarsamråd 
Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering 
av bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. NSVA:s ledning ska 
löpande och minst en gång per år kalla delägarkommunerna till samråd om bolagets verk
samhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt 
kan bli föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. NSVA:s 
ledning ska löpande och minst en gång per år kalla delägarkommunerna till ekonomiskt 
samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de närmaste 
tre åren. NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera 
om NSVA:s ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

10. Information till revisorer 
NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver 
ska NSVA tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla 
representanter från övriga delägarkommuners revision till information. 
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Granskningsrapporten 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits 
i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 

Dessa ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget. 
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i lnera AB, org. nr. 556559-4230, 

nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt - efter 

tillkommande förvärv - ett antal kommuner också äger aktier. 

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 

Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu 

inte är aktieägare i Bolaget. 

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 

i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 

Förbindelse, Bilaga 3. 

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag. 

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier. 

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 

i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 

parter i Aktieägaravtalet. 

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska 

tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 

kommun erhållit var sitt. 

DATUM: I '-! 
.5/7 ~o/7 J 

Båstads kommun /.3 <l Wt,1,(/ 
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1. PARTER 

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 

enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 

gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 

"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND 

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 

lnera AB, org. nr. 556559-4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 

antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 

och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 

bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 

Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 

SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 

aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 

Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut. 

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det 

beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 

övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 

sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 

utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 

tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 

affärsmässigt. Bolagets olika delverksam heter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 

genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 

eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 

omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 

vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 

gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 

att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 

åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering. 

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 

anges i detta Avtal. 

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 

som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 

verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 

respektive bolagsstämma. 

6. ÄGAR RÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 

ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 

räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 

Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 

kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 

kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 

ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 

veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 

ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 

dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 

med ett (1). 

6. 7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 

rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 

Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 

som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 

ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 

landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 

delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 

styrelsen. 

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. 
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10. REVISOR 

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två 

lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 

styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 

regioner. 

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju {7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 

styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 

ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 

övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 

kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner. 

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄlT FÖR FÖRVÄRVARE AlTTILLTRÄDAAVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 

landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 

Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 

detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 

undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag. 

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 

till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 

erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 

för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 

Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 

och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 

i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 

för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 

Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 

Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 

vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 

anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktiertill 

tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 

köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 

förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 

utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 

förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 

enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 

av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 

eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 

bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 

fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 

medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 

eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 

längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102} om handelsbolag och enkla bolag 

uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

;;;~:~/~ 
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BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

1. BOLAGETS FIRMA 

Bolagets firma är lnera AB. 

2. SÄTE 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

4. BOLAGETS SYFTE 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet. 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet. 

5. AKTIE KAP IT ALET 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 

I Bilaga 4 

I 
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6. ANTAL AKTIER 

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken. 

7. STYRELSE 

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter. 

8. REVISORER 

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 

9. LEKMANNAREVISORER 

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

I Sid 2/3 
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Från: "Lars Niklasson" <lars.niklasson@ksfab.se> 
Till: 
Datum: 

<klk@kommun.alvesta.se>, <ks@bjuv.se>, <kommunstyrelsen@bromolla.se>, <b ... 
05/06/08 1 :59 

Ärende: 
Bifogade filer: 

Aktieägaravtal, Kommunassurans Syd 
Aktieägaravtal KSFAB.pdf 

Till kommunstyrelsen 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har nu cirkulerat färdigt bland 
delägarkommunerna och skrivits under. 

b/\C~TADS KOMMUN 
!<ommunstyrelsen 

2008 ~05 .. , 0 6 
Dnr. f l.8/0..1... ~. </.tJU 

Sedan avtalet skickades ut har fyra nya delägare, Laholm, Tranemo, Vetlanda och Sävsjö tillkommit. 
Dessa kommuner har enskilt skrivit under samma avtal. 

Avtalet finns påskrivet i bifogad fil. 

Med vänlig hälsning 
Lars Niklasson 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Adelgatan 21 

211 22 MALMÖ 

040 " 699 25 26 

070 " 330 91 81 
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)~mmunassurans Syd 
· ~ \'-- _ Försäkrings AB 

Datum 
2007-01-23 

~)007 -06- 01 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 gett bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse. 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så 
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive försäkringstagare. 
Även andra kommuner och landsting i Sydsverige kan bli delägare i bolaget. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

§ 1 Mål och verksamhet 

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och erbjuda 
försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning och/eller 
villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av ant.agen 
bolagsordning och ägardirektiv. ~ 

~' 

,.\')JfPdf,
1 
/J J 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB :s aktiekapital skall uppgå till lägst ~ 1f'Yz 
45 000 000 kr och högst 180 000 000 kr . ,. . A / 

§2 Aktiekapital och aktieinnehav 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st 
l\ .... r'1 ~ 

1rc~r1t -;" ~r 
'-/ ,-l:1/_ } -Je :';'/ 7l: 
l /;1171/ \)J ~ u~ d 

,J{ J'\tf i j er I~ & 
L/ jV ·~ I(/ f (b, , :zf r;f',~f 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 51 490 000 kr och följande kommuner är delägare: 

Aktieägare 

Alvesta kommun 
Bjuvs kommun 
Bromölla kommun 
Burlövs kommun 
Båstad kommun 
Eslövs kommun 
Hässleholms kommun 
Hörby kommun 
Höörs kommun 
Klippans kommun 
Kristianstads kommun 
Kävlinge kommun 
Landskrona kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Lomma kommun 
Lunds kommun 
Malmö stad 
Markaryds kommun 
Osby kommun 
Perstorps kommun 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skurups kommun 
Staffanstorps kommun 
Svalövs kommun 
Svedala kommun 
Tingsryds kommun 
Tomelilla kommun 
Trelleborgs kommun 
Uppvidinge kommun 
Vellinge kommun 
Ystads kommun 
Astorps kommun 
Älmhults kommun 
Örkelljunga kommun 
östra Göinge kommun 

Summa 

Antal Belopp kr Andel 

897 
662 
574 
732 
676 

1 413 
2 341 

676 
686 
765 

3 615 
1 227 
1 856 

390 
1 300 

877 
4 846 

12 826 
459 
611 
326 
937 
826 
676 
970 
616 
877 
614 
602 

1 875 
454 

1 502 
1 278 

639 
736 
457 
676 

51 490 

897 000 
662 000 
574 000 
732 000 
676 000 

1413000 
2 341 000 

676 000 
686 000 
765 000 

3 615 000 
1 227 000 
1 856 000 

390 000 
1 300 000 

877 000 
4 846 000 

12 826 000 
459 000 
611 000 
326 000 
937 000 
826 000 
676 000 
970 000 
616 000 
877 000 
614 000 
602 000 

1 875 000 
454 000 

1 502 000 
1278000 

639 000 
736 000 
457 000 
676 000 

51490000 

1,74% 
1,29% 
1,11% 
1,42% 
1,31% 
2,74% 
4,55% 
1,31% 
1,33% 
1,49% 
7,02% 
2,38% 
3,60% 
0,76% 
2,52% 
1,70% 
9,41% 

24,91% 
0,89% 
1,19% 
0,63% 
1,82% 
1,60% 
1,31% 
1,88% 
1,20% 
1,70% 
1,19% 
1,17% 
3,64% 
0,88% 
2,92% 
2,48% 
1,24% 
1,43% 
0,89% 
1,31% 

lJL 
C- Jt/v)f ffi? 

, A A· 4\ 
~ ~\ ;!\,:) t , /V -os:· 

,1 '" er-} 
/)~, ~ µi; 

100,00°~ )' ?~ Jt ~ ~43 
~~·~ ~i L ~~ 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part A-' W~ 
eller ändring av bolagets aktiek_~pital för uppfyllande av försäkr~.! gsrr'ä tsliga ;.· lv'\' 1 ,/ · 

solvenskrav, fattas av bolagsstamman.. {i §~ tfJ _ Vi Wr) · pv. ·~. 11 

er ?I V I (fJ tel ~ 1b 4 i tf'g[t 
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Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och 
i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

§ 3 Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 

§ 4 Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall eftersträvas, 
utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av 
hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på 
kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa. 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

§ 5 Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det 
fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 
fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, ),_J!"'-
som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB och part. 

J!PJ( ~~ 
§ 6 Styrelsebeslut (i,if ~, 
Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. ") ~ !-r,;; 
Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i 8 kap 11 § FRL att beslut ej får fattas om inte~~ ;V'J 
såvitt m?jligt, samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets / ~ ;i/ 
behandling. <~ Ml, td/ iJ1 

, /t:;/ ' \' e;y_ r: 
§ 7 Revision }~Jv, ~ ~ /.IJ3 

~ ~ ~~ U&i /! 
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett -1J 
auktoris~:at revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs gå ordinarie ,r">,,,.()_,,,1,,,,, '" 
bolagsstamma. _. _ {j, f:(N[l1 , ~~ ""l Cl~, 

cf ?Vwj \bl /1,f 9 ~()~ ~ Ri ~,JL 
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Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall 
bekostas av bolaget. 

§ 8 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas 
avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på försäkrings
marknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven anges 
långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm. 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav på 
ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva fast 
egendom. 

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
fastställas av styrelsen. 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier 

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

§ 11 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 
fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att .1 ,1 
den nye delägaren biträder detta avtal. ~ 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och JI/J .. 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. " . '7'./l. C\ 

-~) /)) 
§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt ·; ~ ,_,§ 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen tillse A /f? jv1-? 
att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet 1-,- ~ j.-

innan detta föreläggs bolagsstämman. C ./,, <l:, V \) .\ 
'.J/r s--" ~7 ex li ' 
~ y ,~ 0r-~<~& 

' 1' f'J'(\.. ~ v.4' . 1J 

G r.J. ,Jt ryfV FJJ ff' <Y';- ti J1"'~ 

;: ) w )P ~ ~, i::_ (,V ~V 
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§ 13 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2009. 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt Uppsägning ska vara 
skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som underrättar 
övriga parter om uppsägningen. 

§ 14 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar, äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast hembjudas 
övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant medgivande skall 
endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 
finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 16 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

Avtalet godkännes av nedanstående parter: 

Kommun 

Alvesta kommun 

Bjuvs kommun 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Kommun 

Kristianstads kommun 
'2,tri)'.} ./ 0 (J ,,, t!}.,,f zj_' 

Kävlinge kommun 
too} ·OG - ? __ ,,. 

Landskrona kommun 
?tbö""' ~ /) "f - lb 

Lessebo kommun 
-Jv(}lJ· / Of?~I 

Datum Underskrift ~mnförtydligande 
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Kommun Datum Underskrift Namnförtydligande 

,,;;>·· /Nl:.12.LD 

?_/an Nilsson 
dt1•Jet - t-11 l A·r soi1. 
l:ti?:.a.b'C,(h Petivlt:l 
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[l}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 210, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1633/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunstyrelens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 

1§ 

1 (11) 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har an
svaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

Styrfunktionen 

2§ 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kom
munens framtid. 

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av den kommunala verksamheten. 

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och 
ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekono
miskt. 

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av fullmäktige, men också i 
övrigt beträffande förhållanden som är av intresse för kommunen. 

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likar
tade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen in
nehar aktier i. 
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2 (11) 

8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets årsre
dovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet som be
drivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

3§ 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hän
för sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde 

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

Personalförvaltning 

4§ 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Besluta om stridsåtgärd 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rö
rande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47. 

6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda. 
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Övrig förvaltning 

5§ 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

3 (11) 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för socialtjänsten avseende individ 
och familjeverksamheten för personer över 18 år, med undantag av lagen med sär 
skilda bestämmelser om vård av unga a11seende de som inte har fyllt 21 år, enligt vad 
som sägs i lag om nämnd inom dessa områden. försörjningsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen 
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skol
väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal vuxenutbild
ning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Styrelsen 
ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt upp dragsutbildningar. 

6. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt planväsendet. 

7. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

8. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

9. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende myndighetsutöv
ning. 

10. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkiwården finns i 
arkivreglemente. 

11. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de regis
ter och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens verksam
hetsområde. 
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Övrig verksamhet 

6§ 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk 
planering och sektorplanering. 

4 (11) 

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om 
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet 
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

3. Kommunens fastigheter. 

4. Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planlägg
ning och byggnadsväsende. 

5. Utse ombud som vid fastighets- och tomtindelning företräder kommunen såsom mar-
kägare. 

6. VA- och renhållningsverksamhet. 

7. Gatu-, park- och väghållning inkl. skogs- och naturmark. 

8. Kollektivtrafik och infrastruktur. 

9. Hamnverksamhet. 

10. Måltidsverksamhet. 

11. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 

12. Kultur och bibliotek. 

13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar. 

14. Lokalvård. 

15. Integration vuxna. 

16. Konsument- och energirådgivning. 

17. Folkhälsofrågor. 

18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom styrelsens verksamhetsområden. 

19. De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd. 

Beslutanderätt - delegerad från kommunfullmäktige 

7§ 

Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit. 

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats. 
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5 (11) 

3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål. 

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid 
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har inteck
nad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infri
ande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant förvärv 
till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig täck
ning av förskotterade kostnader för förvärvet. 

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, fastighets
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt. 

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord. 

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV-övervakning. 

8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter förslag 
från förvaltningen. 

9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet. 

10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen. 

11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 

12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den bud
geterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer. 

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör 
kommunen. 

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom. 

16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. 

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyres fastighet mm som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta 
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas 
på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen 
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. 

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan- och 
exploateringsavtal. 

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 

23. I gällande detaljplane- och exploateringsärenden där kommunen är markägare, sluta 
avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8§ 

6 (11) 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

9§ 

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommunfullmäk
tige. 

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 

Ordföranden 

10 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta 
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvalt
ning. 

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden 
samt att ta initiativ i dessa frågor. 

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs. 

9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
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7 (11) 

Ersättare för ordföranden 

11 § 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

12 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personliga ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

Ersättarnas tjänstgöring 

13 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen. 

14 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalan
sen mellan partierna. 
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Sammanträdena 

15 § 

8 (11) 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får ej vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

16 § 

Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

Kallelse 

17 § 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Kommunalråd och närvarorätt 

18 § 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet, 
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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9 (11) 

Närvarorätt i kommunens nämnder 

19 § 

Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsut
skott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i samtliga 
kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla fö
redragningslistor till nämndernas sammanträden. 

Reservation 

20 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservation
en kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll 

21 § 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para
grafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Delgivning 

22 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

23 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska underteck
nas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbets utskott 

24 § 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 

10(11) 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

25 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt upp
drag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

26 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ord
ningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde 
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 

27 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärendebe
redning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

11 (11) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande organ till 
kommunstyrelsen. 
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IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författn i ngssa m I i ng 

1 (1) 

Antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2010, § 29 Dnr: 155/10-900 
Reviderad av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, § 53 Dnr: KS 381/12-900 
Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2014, § 41 Dnr: KS 287 /14-900 

Kommunens direktiv till ägarombud i av kommunen hel- och delägda bolag 

Under våren kommer bolagsstämmor att hållas i ett antal av kommunen helt eller delvis ägda 
aktiebolag. Kommunens inflytande i de olika bolagen står naturligtvis i direkt proportion till 
kommunens ägarandel i respektive bolag. I det helägda bolaget utfärdas antingen mer om
fattande skriftliga ägardirektiv eller som här enklare direktiv till ombuden att läggas fram vid 
kommande bolagsstämma. I de bolag kommunen är minoritetsägare syftar direktiven till att 
ge ägarombudet i uppdrag att driva en särskild linje vid bolagsstämman i frågor av särskilt 
stor betydelse för Båstads kommun. 

Kommunen har ägande i följande bolag: 

Bolag 

Båstadhem AB 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till direktiv till ägarombuden: 

Båstadhem AB 

Båstads kommuns Ägarombud vid 
ägarandel i % bolagsstämma 

100,0 Kerstin Gustafsson 
20,0 Kerstin Gustafsson 
6,4 Kerstin Gustafsson 
1,1 Kerstin Gustafsson 

Båstads kommun lämnar över nya ägardirektiv till Båstadhem AB. Dessa ska inarbetas i 
bolagets långsiktiga och kortsiktiga verksamhet. Båstadhem AB förväntas bygga utifrån 
marknadens behov och då framförallt trygghets boende i Båstad, Förslöv och Torekov. 
Dessa byggnader behöver vara inflyttningsklara 2015/2016. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
Fas 1 i projekt "Skitlite" som drivits i kommunerna i Skåne nordväst avslutas och slutsatserna 
behöver omsättas i verkligheten. Projektet fortsätter under förutsättning att extern med
finansiering erhålls. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
Båstads kommun arbetar tillsammans med NSVA för att reglera anslutningar till det gemen
samma va-nätet samt därtill hörande taxor. Vattenförsörjningen måste också komma till ett 
beslut då möjligheten att ansluta till Sydvatten efterfrågas av fler kommuner och man endast 
har utrymme för en kommun till. En tydlig tidplan för båda dessa frågor är nödvändig för 
Båstads kommun och NSVA, men kanske allra mest för kommuninvånarna, som påverkas av 
arbetet genom en högre standard anpassad till omvärlden. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Inga direktiv till ägarombudet. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 287  Dnr KS 000345/2017 - 900 

Regler för styrdokument i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. 

Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört 
målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat 
till dessa förändringar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-11-03, 
 Regler för styrdokument. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att 

anpassa till regler för styrdokument. 
 
Föredragande  Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Tilläggsyrkande: Förvaltningen får i uppdrag att ta 

fram information/utbildningsmaterial till politiken.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma.  
      
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

2. Under förutsättning att fullmäktige beslutar om regler för styrdokument  
får förvaltningen i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att anpassa 
till regler för styrdokument. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram information/utbildningsmaterial  
till politiken.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

171103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000345/2017 – 900 
 
 

Regler för styrdokument 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar regler för styrdokument att gälla från 2018-01-01. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga styrdokument för att anpassa till reg-

ler för styrdokument.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. Sedan dess har 
kommunen ändrat den politiska organisationen och infört målstyrningsmodell. Framtaget för-
slag till regler för styrdokument är anpassat till dessa förändringar. 
 
Bakgrund 
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki senast reviderad av kommunstyrelsen 2012-
10-10, § 272. Sedan dess har politiken beslutat om en ny politisk organisation och en ny mål-
styrningsmodell. Hantering av kommunens dokument behöver anpassas till den politiska or-
ganisationen och målstyrningsmodellen. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen har gjort en inventering av kommunens styrdokument samt en översyn av han-
tering av dessa. En uppdelning i regelverk (kommunens författningssamling) och styrdoku-
ment har gjorts och ett förslag på regler för styrdokument läggs härmed fram för beslut.  
Efter beslut om regler för styrdokument behöver en översyn av befintliga styrdokument göras.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Kommunen har en författningssamling med regler och en mängd styrdokument. Framlagt 
förslag om regler för styrdokument tydliggör för allmänheten hur kommunen hanterar 
styrdokument, alltstå den politiska viljeinriktningens dokument samt förvaltningens hantering 
av den politiska viljeinriktningen.  
 
Verksamhet 
Regler för styrdokument tydliggör hur kommunen hanterar styrdokumenten och vilken hie-
rarki dessa har.  
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
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2 (2) 

 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamling 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för styrdokument 
 
Samråd har skett med: 
Kommunens ledningsgrupp 
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