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Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), Vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 

Johan Peterson, sekreterare 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Ewa Nilsson, t.f chef för bildning och arbete§ 65 
Ritva Veeborn, chef för arbetsmarknadsenheten § 65 
Helene Steinlein, kulturskolechef och kulturstrateg § 65 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare § 66 
Olof Sellden, planchef§ 66 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef §§ 66-6 7 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör § 68 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef§§ 68-71 
Marie Eriksson, gatu- och parkchef§ 71 
Jessica Arvidsson, utvecklingsledare § 72 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare,§ 73 
Elisabet Ed ner, ekonomichef§§ 7 4-77 

Inge Henriksson (BP), ersättare Bo Wendt (BP) 

Kommunkansliet 2020-05-06, kl. 13:00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-04-30 

Från och med 2020-05-06 till och med 2020-05-27 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 

Sida 

1 av 18 
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In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-30 

KSau § 63 Dnr KS 000010/2020 - 100 
Val av justeringsperson 

KSau § 64 Dnr KS 000011/2020 - 100 
Godkännande av dagordning 

KSau § 65 Dnr KS 000009/2020 - 100 
lnformationsärenden 

KSau § 66 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

KSau § 67 Dnr KS 000167 /2020 - 300 
Instiftande av arkitekturpris 

KSau § 68 Dnr KS 000578/2018 - 200 
Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun 

KSau § 69 Dnr KS 000269/2020 - 500 
Dagvattenplan för Båstads kommun - Antagande 

KSau § 70 Dnr KS 000451/2018 - 600 
Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 

KSau § 71 Dnr KS 000077 /2020 - 800 
Svar på motion - Mer ängsmarker 

KSau § 72 Dnr KS 000125/2020 - 100 
Svar på medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 

KSau § 73 Dnr KS 000892/2019 - 800 
. Miljöpriset 2019 

KSau § 74 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

Sida 

2 av20 

Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 

KSau § 75 Dnr KS 000223/2020 - 906 
Förändring av investeringsbudget 2020 

KSau § 76 Dnr KS 000273/2020 - 905 
Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för Västra Karups Bygdegård 

KSau § 77 Dnr KS 000270/2020 - 905 
Ägargaranti Båstadhem 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-30 3 av 18 

KSau § 63 Dnr KS 000010/2020 - 100 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt (BP). 

3. Protokollsjusteringen äger rum den 6 maj kl. 12:00. 

Justerandes si naturer 
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KSau § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2020-04-30 

Dnr KS 000011/2020 - 100 

Godkännande av dagordning 

Sida 

4av 18 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 65 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

Dnr KS 000009 /2020 - 100 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet VUX-uppföljning, Ewa Nilsson. 

Sida 

5 av 18 

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen i Båstad och Arbetsförmedlingen samt 
arbetslöshetssiffror i Båstad, Ewa Nilsson och Ritva Veeborn. 

Nationaldagsfirande på distans, Helene Steinlein. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 66 Dnr KS 000652/2014 - 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

Beskrivning av ärendet Översiktsplan för Båstads kommun utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat 
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under slutskedet av 
arbetet med översiktsplanen har det framkommit att det finns ett behov av en 
fördjupning av Torekovs utveckling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av översiktsplanerare Klara Harmark-Peters med tillhörande 
bilagor, 2020-04-20. 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Yrkanden 

Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun - antagandehandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide /fusion /temp la tes /mapguide /op2030 a 
n tagande b /index.html? Applica tionDefini tian= Li brary% 3a% 2f%i2 fBastad % 2f 
OP2030%2fAntagande%2fLayouts%2fOP antagande.ApplicationDefinition 

Klara Harmark-Peters, Roger Larsson och Olof Sellden föredrar ärendet. 

1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
( miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta). 

2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

Samverkan för Bjäre yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
följande fattigheter ska ingå i översiktsplanen 2020: 

Delar av fastigheten Torekov 98:146 för att möjliggöra detaljplanering för 
bostäder /verksamheter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget. 

Ordförande ställer sedan proposition på Samverkan för Bjäres tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

Ej deltagande i beslut 

KSau § 66 Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun -Antagande, fort. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
( miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta 
särskilt utlåtande). 

2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

3. Följande fattigheter ska ingå i översiktsplanen 2020: 

Delar av fastigheten Torekov 98:146 för att möjliggöra detaljplanering för 
bostäder /verksamheter. 

Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) deltar ej i beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 67 Dnr KS 000167 /2020 - 300 

Instiftande av arkitekturpris 

Beskrivning av ärendet Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 
kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggning. 
God arkitektur bidrar till Båstads kommun slogan "ett bättre sätt att leva ... " och 
till riksdagens mål om god bebyggd miljö. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Yrkanden 

Beslut 

I samband med handläggningen av motionen om ett arkitekturprogram för 
Båstads kom-mun kom frågan om ett arkitekturpris upp för diskussion. Ett 
arkitekturpris är ett bra sätt att uppmärksamma nybyggnader, om- och 
tillbyggnader eller andra projekt som genom-förts de senaste åren på ett 
arkitektoniskt föredömligt sätt inom kommunens gränser. 

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Roger Larsson, 2020-04-20. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

1. Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 
näringslivsgalan från och med 2021. 

2. Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 
näringslivsgalan från och med 2021. 

2. Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 68 Dnr KS 000578/2018 - 200 

Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har sedan föredragning av det återremitterade 
beslutsärendet i kommunstyrelsen den 5 december 2018 genomfört en 
kartläggning av kostnader för drift av ett urval allmänna anläggningar som idag 
hanteras av enskild huvudman. Kostnadssammanställningen är baserad på 
berörda föreningars årsredovisningar för åren 2016-2018 jämte uppgifter 
lämnade av föreningarna avseende planerade investeringar för perioden 2019-
2025. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Sammanställningen redovisar vilka faktiska kostnader föreningarna har haft för 
drift och underhåll av aktuella anläggningar, inga kostnader för administration 
eller övriga utlägg har tagits med. Föreningarnas kostnader för vissa 
driftåtgärder varierar stort över åren, framförallt gällande vinterväghållning. 
Teknik och service har därför valt att sammanställa och redovisa ett medeltal 
för drift av posterna; gata, grönyta, lekplats mm. 

Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-04-20. 

Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 

2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till förvaltningen med tillägget att en 
uppföljning av strategin görs vart tredje år. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget. 

Beslut 

Ordförande ställer sedan proposition på Ingela Stefanssons (S) tilläggsyrkande 
och finner kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 

2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

3. En uppföljning av strategin görs vart tredje år. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2020-04-30 

Dnr KS 000269/2020 - 500 

Dagvattenplan för Båstads kommun - Antagande 

Sida 

10 av 18 

Beskrivning av ärendet Ett förslag till dagvattenplan har tagits fram av NSVA och Båstads kommun. 
Syftet med dagvattenplanen är att utgöra ett operativt dokument för både 
NSVA och kommunen, samt presentera en långsiktig plan, för 
dagvattenhantering inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Dagvattenplanen syftar även till att möjliggöra förutsättningar för att 
dagvattenledningsnätet i större utsträckning ska klara av att ta hand om 
dagvatten enligt Svenskt Vattens branschpraxis. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-04-20. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Föreslagen dagvattenplan för Båstads kommun antas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Föreslagen dagvattenplan för Båstads kommun antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 70 Dnr KS 000451/2018 - 600 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens 
skolor 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun inför en 
giftfri policy kring materialvalen vid nybyggnationer men även vid 
renoveringar av våra skolor och förskolor. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Våra skolprojekts miljömål är att projektera för uppfyllande av Miljöbyggnad 
Silver samt miljökrav ställda av Båstad Kommun i Miljö- och energiprogram 
2012-2022. Material, varor och kemiska produkter som byggs in i byggnaden 
ska inte innehålla ämnen som har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. 
Hållbara och slitstarka naturmaterial är vårt förstahandsval byggprocessen 
testas allt material i kontrollplanen under Sundahus byggvarubedömning. 

Verksamheten ansvarar för upphandling av all lös inredning. I 
Naturvårdsverkets rapport Operation Giftfri Förskola ger 
Naturskyddsföreningen råd till kommuner på hur man kan förbättra 
förskolemiljön genom upphandling, samt vad man kan tänka på vid inköp. 
Denna rapport har verksamheten kännedom om och arbetar fullt ut efter. 
Därför anser förvaltningen att en giftfri policy inte behöver införas i Båstads 
kommun. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Tjänsteskrivelse av teknik- och servicechefJan Bernhardsson med tillhörande 
bilaga, 2020-04-20. 

Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 71 Dnr KS 000077 /2020 - 800 

Svar på motion - Mer ängsmarker 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att låta kommunala gräsytor 
som inte frekvent brukas växa upp och bilda ängsmark. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Centerpartiet yrkar att Båstads kommun och Båstad hem ser över möjligheten 
att grönytor, där det inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda 
blommande ängsmarker. 

Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef Marie Eriksson med tillhörande bilaga, 
2020-04-20. 

Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 72 Dnr KS 000125/2020 - 100 

Svar på medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 

Beskrivning av ärendet 2020-02-21 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun tar ett beslut som syftar på att främja rörelse och en bra kost. 
Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i 
denna fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Jessica Arvidsson med tillhörande bilaga, 
2020-04-15. 

Föredragande Jessica Arvidsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att arrangera samverkansträffar med det lokala 
idrotts- och kulturföreningslivet i syfte att tillsammans hitta sätt att erbjuda 
barn och unga möjlighet att testa nya aktiviteter. 

3. Ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att marknadsföra kommunens 
arbete i dessa frågor så att kommunmedborgarna får kännedom om allt det 
arbete som redan bedrivs i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att arrangera samverkansträffar med det lokala 
idrotts- och kulturföreningslivet i syfte att tillsammans hitta sätt att erbjuda 
barn och unga möjlighet att testa nya aktiviteter. 

3. Ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att marknadsföra kommunens 
arbete i dessa frågor så att kommunmedborgarna får kännedom om allt det 
arbete som redan bedrivs i kommunen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000892/2019 - 800 

Miljöpriset 2019 

Sida 

14 av 18 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att utse och besluta om miljöpris enligt reglemente för 
Båstads kommuns miljöpris. Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom 
miljöområdet som leder till en bättre miljö. Begreppet miljöområdet baseras på 
de 16 nationella miljökvalitetsmålen, det nationella generationsmålet och 
Båstad kommuns miljöprogram. Syftet med priset är att främja insatser som 
leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö 
och/eller leder till innovationer som stärker en eller flera områden som de 
nationella målen pekar ut som viktiga. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektledare Carolina Holgersson Ivarsson med 
tillhörande bilagor, 2020-04-16. 

Föredragande Carolina Holgersson lvarsson föredra ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 maj. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 74 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) -Årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2019 

Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltnigens förslag 

Beslut 

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara 
för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 
Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 
till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på avvikelse från budgeten 
och på ett överskott för verksamhet med ca 1,9 mkr. Avvikelserna är inte 
oväntade och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets 
uppstartsår. Det egna kapitalet vid räkenskapsårets utgång uppgår till 5,9 mkr 
vilket överstiger rekommendationerna från det Nationella rådet med 4,6 mkr. 
Styrelsen har adresserat detta genom att besluta om en underfinansierad 
budget för 2020 för att på sikt säkerställa att förbundets resurser sysselsätts i 
kvalitativa processer. 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 2020-
03-31. 

Elisabet Edner föredrar ärendet. 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 
2019. 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 
2019. 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer 
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KSau § 75 Dnr KS 000223/2020 - 906 

Förändring av investeringsbudget 2020 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen föreslår Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2019 till 
213 465 tkr exklusive budgeterad exploateringsverksamhet exklusive 
anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgick till 167 315 tkr vilket ger en 
avvikelse gentemot budget på+ 46 150 tkr. Avvikelsen fördelar sig på 5 047 tkr 
skattefinansierade investeringar, 1 373 tkr på medfinansiering av statlig 
infrastruktur och 39 730 tkr på VA-investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 2020-
03-31. 

Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Förvaltnigens förslag 1. Budgeterade investeringsmedel om 26 923 tkr för VA investeringar överförs 
från 2019 till 2020. 

Yrkanden 

Beslut 

2. Den nya investerings budgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, med omprioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom 
skattefinansierade investeringar samt medfinansiering av statlig infrastruktur. 
VA-finansierade investeringar uppgår efter överföringar till 90 698 tkr. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Budgeterade investeringsmedel om 26 923 tkr för VA investeringar överförs 
från 2019 till 2020. 

2. Den nya investerings budgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, med omprioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom 
skattefinansierade investeringar samt medfinansiering av statlig infrastruktur. 
VA-finansierade investeringar uppgår efter överföringar till 90 698 tkr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-30 

Dnr KS 000273/2020 - 905 

Sida 

17 av 18 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande 
för Västra Karups Bygdegård 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att 
kommunen gått i borgen för kredit om 25 000 kr samt 69 300 kr med Västra 
Karups Bygdegård som kreditmottagare. Påminnelse om preskriptionsavbrott 
görs regelbundet för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra) . 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner, 2020-04-23. 

Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år 
avseende Västra Karups Bygdegård. 

Beslut 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år 
avseende Västra Karups Bygdegård. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 77 Dnr KS 000270/2020 - 905 

Ägargaranti Båstadhem 

Beskrivning av ärendet Båstadhem avser att ingå ett ramavtal med Nordea angående 
derivattransaktioner. För att kunna ingå detta avtal krävs att Båstads kommun 
undertecknar avtalet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-04-30. 

Föredragande Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Utse kommundirektör och ekonomichef att för kommunens räkning 
underteckna handlingar med anledning av detta beslut. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna något förslag till 
kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


