
[i1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-08-26 

Grevieparken i Grevie, onsdagen den 26 augusti 2020 kl 18:00 - 21:00 

Se bifogad närvaro- och omröstningslista 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 
Renee Mohlkert, senior rådgivare§§ 122-124 

Mats Sjöbeck (C) och Niclas Svanberg (S), ersättare: Emma Jönsson (C) 

Kommunkansliet den 27 augusti, kl. 15:30. 

Niclas Svanberg 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2020-08-26 

Från och med 2020-08-27 till och med 2020-09-17 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 

Sida 

1 av 31 



iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2020-08-26 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

KF § 118 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 119 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 120 
Beslutslogg 

KF § 121 
Delgivningar 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

KF § 122 Dnr KS 000456/2020 - 412 

Sida 

2 av 31 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg 
Airport 

KF § 123 Dnr KS 000551/2020 - 903 
Val av ledamot i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB till årsstämman 2021 

KF § 124 Dnr KS 000578/2020 - 903 
Val av ägarombud vid bolagsstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats 
HoldingAB 

KF § 125 Dnr KS 000474/2020 - 905 
Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne from 2021 

KF § 126 Dnr KS 000321/2020 - 800 
Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 

KF § 127 Dnr KS 000059/2018 - 600 
Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta (L) 

KF § 128 Dnr KS 000058/2018 - 600 
Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi (L) 

KF § 129 Dnr KS 000877 /2019 - 700 
Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram (C) 

KF § 130 Dnr KS 000403/2019 -100 
Svar på motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP) 

KF § 131 Dnr KS 000348/2020 - 600 
Interpellationsdebatt - Friskola i Torekov 

KF § 132 Dnr KS 000503/2020 - 903 
Avsägelse av politiska uppdrag - Ingrid Zäther (S) 

KF § 133 Dnr KS 000563/2020 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Ingrid Zäther (S) 

Utdra sbes rkande 



U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

KF § 134 Dnr KS 000550/2020 - 903 
Avsägelse av politiska uppdrag - Helena Kruse (BP) 

KF § 135 Dnr KS 000562/2020 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Helena Kruse (BP) 

KF § 136 Dnr KS 000486/2020 - 500 
Väckt medborgarförslag - Renhållning Stora Hults strand 

KF § 137 Dnr KS 000484/2020 - 100 
Väckt medborgarförslag - Tillägg till skötselföreskrifter för livräddarutrustning 

KF § 138 Dnr KS 000483/2020 - 100 

Sida 

3 av 31 

Väckt medborgarförslag - Aktuell och korrekt kommunal information på sociala medier och 
skyltar 

KF § 139 Dnr KS 000577 /2020 - 380 
Väckt medborgarförslag - Förlängning av Malen badets säsong 

KF § 140 Dnr KS 000589/2020 - 903 
Avsägelse av politiska uppdrag - Mikael Svensson (S) 

KF § 141 Dnr KS 000590/2020 - 700 
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande - Covid 19-smittade omsorgstagare på 
Skogsliden 

Utdra sbes rkande 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-08-26 

Omröstningar 

När- §122 §122 §122 § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) V [X] D D D C 
Bo Wendt (BP) V [X] D C D D 
Ib Nilsson (C) V [X] D C C D 
Ingela Stefansson (S) V [X] D D C D 
Birgitte Dahlin (L) V [Z] D D C D 
baFelin GFälmeF fS9l C D D D D 
Jonas Nilsson (MP) V C [X] D D D 
Krister Lilja (KD) V IX D D D D 
Ulf Jiewertz (M) V IX D D D D 
Eddie Grankvist (-) V 00 D C D D 
Kerstin Gustafsson (M) V [X] D D C D 
Ebba Krumlinde (C) V [X] D C C D 
,A,Elem QeFimaj E~3 D D C D D 
Hans Grönqvist (BP) V IX] D [7 D C 
biREia lvaFsseR EM3 Mona Källbäck (M) V [X] D C D D 
Inge Henriksson (BP) V [X] D n D D 
Jens Nygren (L) V D [X] C D C 
Glaes J,öJalhR E~I:>3 D D C C D 
Mats Sjöbeck (C) V D 00 C C C 
Niclas Svanberg (S) V D IX] D C D 
l\RR el0€ss0R EM3 Anette Åkesson (M) V [X] D D D D 
Håkan Mörnstad (BP) V [J IX C C C 
+eRy: lvaFsseR EM3 Gunilla Linghoff (M) V [X] D C C D 
Emma Jönsson (C) V D 00 D C C 
DELSUMMA: 21 15 6 

1 (2) 

Mandat 
M 10 L4 
BP 9 SD 3 

C6 MP2 

S6 KD 1 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

D D C D 
C D C D 
C C C D 
D C D D 
D D D D 
C C D D 
C D D C 
C C D D 
C C D C 
D C C D 
C C D C 
D [_,_ LJ Cl 
C C C C 
D D D n 
C C D D 
C C D C 
C C C D 
D C C C 
D D D C 
C [7 D C 
C C D C 
D D C C 
C D D D 
C D C D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- §122 §122 §122 § § § § § § 
vara 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej A-vst 

f eHas I<elliH PeFsseH EBP3 n n D D D □ [7 D n 
IHgFid ZätheF (S3 Irene Ebbesson (S) v' n rxJ '-1 n n n n n n 

§§ 118-135 

Susanne Jung (M) v' [Z] D [l C D n D D n 
Mats Lundberg (L) v' [X D D D D D D D D 
MaFiaHHe e. MjeeeFg (BP3 Göran Håkansson (BP) v' [X D D C D D D D D 
Jo akim Gräbner (SD) v' [X D D D D D C D D 
Håkan Hagström (M) v' [Z] n D C D D D D D 
Uno Johansson (C) v' [X D D C D D C D n 
Ingvar Bengtsson (S) v' [X D D C D D D D D 
Claes Sjögren (BP) v' C [X] D D D D C D D 
Victor Törnqvist (M) v' [Z] D n D D n D D D 
§§ 118-125 

Lina Andreasson (MP) v' C [X] D C D D D D D 
Gösta Sandgren (M) v' [ZJ D D n D D n D D 
§§ 118-130 

JehaH ArneldsseH (G3 n D D I] D D D D D 
Helena Stridh (BP) v' D n LJ n D n n Cl Cl 
§§ 125-141 

Jessica Andersson (S) v' [X D D C D D [l D D 
Thomas Andersson (L) v' [X D D D D D Cl D D 
TOT ALSUMMA: 36 26 9 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa 
personer tillhöra oppositionen. För dessa personer ska utses en ersättare. 
Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den 
dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Mats Sjöbeck (C) och Niclas Svanberg (S) till justeringspersoner. 

2. Utse Emma Jönsson (C) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 27 augusti 2020 kl. 15:30 på kommunkansliet. 

Utdra sbes rkande 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000013/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 31 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Ärende 23. Avsägelse av politiska uppdrag - Mikael Svensson (S). 

Ärende 24. Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande - Covid 19-
smittade omsorgstagare på Skogsliden. 

Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 120 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Sida 

6 av 31 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker 
med förvaltningen innan den skickas ut till sammanträdet. 

Beslutslogg. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning godkänns. 

Utdra sbes rkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 121 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

Sida 

7 av 31 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

A, Krisledningsnämndens protokoll 2020-06-23. 

B, Protokollsutdrag från Klippans kommun 2020-08-19 § 173 gällande förslag 
om ägarskap av Ängelholm-Helsingborg Flygplats. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 



[il:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-08-26 8 av 31 

KF § 122 Dnr KS 000456/2020 - 412 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport 

Beskrivning av ärendet Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen 
innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till 
flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets 
verksamhet. Anledningen till detta är coronapandemin. Det finns behov av 
kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsingborg Airport. För att 
bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och 
territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen 
säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg 
att trygga flygplatsens fortlevnad. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. 
Ägarbolaget föreslås köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. 
Ägarkommunernas inbördes förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. 
Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har upp-rättats. 
Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms 
Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från 
Ängelholm Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. 
Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster som uppkommer i 
flygplatsbolaget med anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka 
eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt 
stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan Båstads 
kommun komma att utge 4 995 000 kronor. Beloppet inkluderar förvärv av 
andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade 
till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin 
samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida 
förluster i flygplatsbolaget. 

För att det lokala näringslivet i Båstads kommun ska bli delaktiga och få insyn i 
flygplatsverksamheten, har en avsiktsförklaring upprättats där kommunen 
avyttrar 49 procent av sitt innehav till Båstad Turism och Näringsliv. 
Köpeskillingen är 10 kr/aktie och motsvarar det pris som Båstads kommun har 
betalat. Köpet avser 488 aktier ( 49 procent av 995 aktier) för totalt 4 888 kr. 
Båstad Turism och Näringsliv tillträder också aktieägaravtalet, vilket bland 
annat innebär att de på begäran ska utge maximalt 2 44 7 550 kronor. Därmed 
minskar Båstads kommun sitt åtagande med samma belopp. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg 2020-08-11, med 
tillhörande bilagor. 

Senior rådgivare Renee Mohlkert föredrar ärendet. 

Justerandes si natu Utdra sbes rkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 
Förslag 

Yttranden 

2020-08-26 9 av 31 

KF § 122 Onr KS 000456/2020 - 412 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport, forts. 

1. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 9,95 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB för en köpeskilling om 9 951 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna 
att kommunen maximalt utger 4 995 000 kronor i enlighet med upprättat 
förslag. 

2. Att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och 
rörelsekapital i motsvarande mån. 

3. Att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 2 985 
192 kronor (motsvarande 9,95 procent av 30 miljoner kronor). 

4. Att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp 
till maximalt 199 013 kronor (motsvarande 9,95 procent av 2 miljoner kronor). 

5. Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB. 

6. Att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. 

7. Att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030. 

8. Att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 
Ängelholms Flygplats AB. 

9. Att godkänna att 49 procent av Båstads kommuns aktieinnehav i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB säljs till Båstads Turism och Näringsliv, 
motsvarande 488 aktier, i enlighet med avsiktsförklaring 2020-08-17. 

Johan Olsson Swanstein (M), Eddie Grankvist (-), Ingela Stefansson (S), Bo 
Wendt (BP), Birgitte Oahlin (L), Irene Ebbesson (S), Håkan Mörnstad (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Jonas Nilsson (MP), Jens Nygren (L), Krister Lilja (KO), Lina 
Andreasson (MP) och Joakim Gräbner (SO) yttrar sig i ärendet. 

Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

2020-08-26 10 av 31 

KF § 122 Dnr KS 000456/2020 - 412 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport, forts. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Ebba 
Krumlinde (C) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med följande två tillägg: 

1. Att följande protokollsanteckning bifogas protokollet: Vid översyn av 
Ägardirektiv, i enlighet med tjänsteskrivelsen, förtydliga punkten 2.3 så att de 
tre områdena tydligt framgår: - Utveckling i samverkan, - Miljö och -
Samhällsansvar. 

2. Att§ 5.3 i aktieägaravtalet för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB 
ändras till: 
Ersättningen till ledamöterna och ersättarna i styrelsen ska beslutas på 
bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängeholms kommuns principer som gäller 
i samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet. 

Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (-) och Joakim Gräbner (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Irene Ebbesson (S) och Mörnstad (BP), Jonas Nilsson (MP), Jens Nygren (L), 
Lina Andreasson (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Håkan Mörnstad (BP) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på Håkan Mörnstads (BP) 
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Omröstningsordning 

Ordförande ställer sedan proposition på Johan Olsson Swansteins (M) m.fl. två 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandena. 

Ordförande ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag med 
Johan Olsson Swansteins (M) m.fl. två tilläggsyrkanden och Irene Ebbessons (S) 
och Mörnstads (BP), Jonas Nilssons (MP), Jens Nygrens (L) och Lina 
Andreassons (MP) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag med Johan Olsson Swansteins (M) m.fl. två 
tilläggsyrkanden. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag med Johan Olsson 
Swansteins (M) m.fl. två tilläggsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2020-08-26 11 av 31 

KF § 122 Dnr KS 000456/2020 - 412 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport, forts. 

Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 9 NEJ-röster. Se detaljerad 
röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 9,95 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB för en köpeskilling om 9 951 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna 
att kommunen maximalt utger 4 995 000 kronor i enlighet med upprättat 
förslag. 

2. Att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och 
rörelsekapital i motsvarande mån. 

3. Att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 2 985 
192 kronor (motsvarande 9,95 procent av 30 miljoner kronor). 

4. Att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp 
till maximalt 199 013 kronor (motsvarande 9,95 procent av 2 miljoner kronor). 

5. Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB. 

6. Att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. 

7. Att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030. 

8. Att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 
Ängelholms Flygplats AB. 

9. Att godkänna att 49 procent av Båstads kommuns aktieinnehav i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB säljs till Båstads Turism och Näringsliv, 
motsvarande 488 aktier, i enlighet med avsiktsförklaring 2020-08-17. 

10. Att§ 5.3 i aktieägaravtalet för Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB 
ändras till: 

Ersättningen till ledamöterna och ersättarna i styrelsen ska beslutas på 
bolagsstämma i Bolaget och ska följa Ängeholms kommuns principer som gäller 
i samverkan mellan olika kommuner exempelvis i Samordningsförbundet. 

Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Reservation 

Prootkollsanteckning 

2020-08-26 12 av 31 

KF § 122 Dnr KS 000456/2020 - 412 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport, forts. 

Mats Sjöbeck (C), Håkan Mörnstad (BP), Irene Ebbesson (S). Claes Sjögren (BP), 
Jens Nygren (L), Niclas Svanberg (S), Emma Jönsson (C), Lina Andreasson (MP) 
och Jonas Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Vid översyn av Ägardirektiv, i enlighet med tjänsteskrivelsen, förtydliga 
punkten 2.3 så att de tre områdena tydligt framgår: - Utveckling i samverkan, -
Miljö och - Samhällsansvar. 

Justerandes si naturn 
i 

I 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-11 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000456/2020 - 412 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
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l. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektören att 
förvärva 9,95 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB för en 
köpeskilling om 9 951 kronor och tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband 
därmed godkänna att kommunen maximalt utger 4 995 000 kronor i enlighet med upprättat 
förslag. 

2. Att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och rörelsekapital i 
motsvarande mån. 

3. Att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 2 985 192 kronor 
(motsvarande 9,95 procent av 30 miljoner kronor). 

4. Att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp till maximalt 
199 013 kronor (motsvarande 9,95 procent av 2 miljonerkronor). 

5. Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm Helsingborgs Flygplats 
HoldingAB. 

6. Att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB i uppdrag att ingå 
upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. 

7. Att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
till och med den 1 september 2030. 

8. Att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Ängelholms 
Flygplats AB. 

9. Att godkänna att 49 procent av Båstads kommuns aktieinnehav i Ängelholm Helsingborgs 
Flygplats Holding AB säljs till Båstads Turism och Näringsliv, motsvarande 488 aktier, i 
enlighet med avsiktsförklaring 2020-08-11. 

10. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen innehar flyg
platscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till flygplatsbolaget har fattat 
beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till detta är coro
napandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsing
borg Airport. För att bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och 

? 
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territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen säkerställs . Mot 
denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg att trygga flygplatsens fortlev
nad. 

Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. Ägarbolaget föreslås 
köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. Ägarkommunernas inbördes förhållanden re
gleras i ett aktieägaravtal. Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har upp
rättats. Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms Flygplats 
AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg 
Airport till och med den 1 september 2030. Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster 
som uppkommer i flygplatsbolaget med anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka 
eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt stöd av kommu
nerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan Båstads kommun komma att utge 4 995 000 
kronor. Beloppet inkluderar förvärv av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, 
omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coro
napandemin samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida 
förluster i flygplatsbolaget. 

För att det lokala näringslivet i Båstads kommun ska bli delaktiga och få insyn i flygplatsverk
samheten, har en avsiktsförklaring upprättats där kommunen avyttrar 
49 procent av sitt innehav till Båstad Turism och Näringsliv. Köpeskillingen är 10 kr / aktie och 
motsvarar det pris som Båstads kommun har betalat. Köpet avser 488 aktier ( 49 procent av 
995 aktier) för totalt 4 888 kr. Båstad Turism och Näringsliv tillträder också aktieägaravtalet, 
vilket bland annat innebär att de på begäran ska utge maximalt 2 44 7 550 kronor. Därmed 
minskar Båstads kommun sitt åtagande med samma belopp. 

I ärendet finns följande handlingar 
• Aktieägaravtal 
• Utlåning och borgen 
• Bolagsordning för ägarbolaget 
• Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor 
• Bolagsordning för flygplatsbolaget 
• Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
• Årsredovisning för flygplatsbolaget 
• Avsiktsförklaring Familjen Helsingborg - Peab FU Holding 8 AB 
• Avsiktsförklaring Båstads kommun - Båstad Turism och Näringsliv 
• Analys från WSP 

Bakgrund 
Sedan den 1 april 2011 drivs Ängelholm Helsingborg Airport (nedan kallad "Flygplatsen") av 
Ängelholms Flygplats AB (nedan kallat "Flygplatsbolaget") . Flygplatsen innehar flygplatscerti
fikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Flygplatsbolaget ägs idag till 100 procent av Peab 
FU Holding 8 AB. 

Ägaren till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av Flygplatsbolagets 
verksamhet. Anledningen till detta är den extraordinära situation som Flygplatsbolaget ham
nat i till följd av coronapandemin som råder i Sverige och övriga delar av världen. Flygverk
samheten har på grund av pandemin varit kraftigt minskad sedan i mars 2020 för att i april 
helt stanna av. I mitten av juni har flyget kommit igång igen men i liten skala. 

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höga
näs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet med 
samarbetet är att driva frågor som är gemensamma för hela regionen. Inom Familjen Helsing
borg är de samverkande kommunerna överens om att det från ett regionalt perspektiv är ange-
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läget att Flygplatsen kan fortleva. Det är viktigt att tillgodose behovet av kommunikationer 
med flyg till och från flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare och att därigenom bidra 
till regionens utveckling och tillväxt. Mot denna bakgrund ingicks den 5 juni 2020 en avsikts
förklaring med syftet att träffa en överenskommelse som innebär att kommuner i Familjen 
Helsingborg tar över ägandet av Flygplatsbolaget. 

Avsikten är att ett bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Perstorp och Ängelholm (nedan kallade "Ägarkommunerna") ska köpa samtliga aktier i Flyg
platsbolaget. Ängelholms kommun har för ändamålet förvärvat ett lagerbolag, med organisat
ionsnummer 559257-3132, som namnändrats till Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding 
AB (nedan kallat "Ägarbolaget"). Ägarkommunerna föreslås förvärva aktierna i Ägarbolaget, 
vartefter Ägarbolaget köper aktierna i Flygplatsbolaget enligt ett aktieöverlåtelseavtal som 
överenskommits med säljaren. Ägarkommunernas inbördes förhållanden regleras i ett aktieä
garavtal. Bolagsordningar för såväl Ägarbolaget som Flygplatsbolaget har upprättats. Därtill 
har ett initialt ägardirektiv för Flygplatsbolaget tagits fram. Förutsättningarna och innehållet i 
handlingarna beskrivs nedan. 

Behov av kommunikationer med flyg i regionen 
Ägarkommunerna menar att det från ett nationellt och regionalt perspektiv är angeläget att 
Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av kommunikationer med flyg till och från 
Flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare. För att bidra till regionens utveckling och 
tillväxt samt för att främja social och territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till 
och från Flygplatsen säkerställs. 

Flygplatsen bedriver främst flygtrafik inom Sverige. Inrikes reguljärtrafik till Stockholm stod 
för 97 procent av antalet passagerare år 2019. Nedan anges det totala passagerarantalet för 
flyget åren 2015-2019: 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

411637 
418 902 
411 546 
403 486 
386 971 

Flygningarna från Flygplatsen är helt avgörande för möjligheterna att ta sig till och från Stock
holm och regionen1 över dagen. Att åka tåg till Stockholm från Helsingborg tar över fem tim
mar. En bilresa tar cirka fem och en halv timme från Helsingborg till Stockholm. Detta kan jäm
föras med flyget till Stockholm som tar cirka en timme. På grund av de långa avstånden mellan 
regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte för den regionala anslutningsbar
heten för regionens invånare. Flygplatsen har även stor betydelse för regionens sociala och 
ekonomiska utveckling. Därtill har Flygplatsen också stor betydelse för regionens besöks- och 
turistnäring. 

Konsultföretaget WSP genomförde 2015 en analys över Flygplatsens betydelse för kommuner
na i Familjen Helsingborg. Av analysen framgår bland annat att branscher som kultur, hotell 
och restaurang samt handel är snabbt växande inom regionen. Andra branscher som växer är 
konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet, kontorstjänster, arbetsförmedling och dator
programmering. För att dessa kon taktintensiva tjänstebranscher ska fortsätta att växa krävs 
fortsatt god tillgänglighet till enkla, snabba inrikesförbindelser. Vidare slår analysen fast att en 
nedläggning av Flygplatsen skulle innebära att ett stort antal företag, och med dem väldigt 
många arbetstillfällen, skulle försvinna från regionen. Tillgängligheten till flyg har enligt ana-

1 Med "regionen" avses i detta sammanhang Ägarkommunernas geografiska område. 
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lysen mycket stor betydelse för utvecklingen av företagandet och antalet arbetstillfällen i reg
ionen. 

Utöver det anförda finns det i regionen en större andel huvudkontor. Här finns även en större 
andel utlandsägda företag än i övriga Skåne. För dessa företag är tillgängligheten till Stockholm 
avgörande för den fortsatta verksamheten. 

Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och från Flygplatsen 2019. Att denna verksamhet kan 
fortgå är naturligtvis viktigt för invånarna i regionen och samhället i stort. Därtill samarbetar 
Flygplatsbolaget med Ljungbyheds flygplats när det gäller regelstyrda befattningar. Således är 
det även av vikt för Ljungbyheds flygplats att Flygplatsen inte läggs ned. 

Kommunal kompetens 
Av kommunallagen följer att en kommun får själv ha hand om angelägenheter av allmänt in
tresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar om angelägenheten 
inte ska handhas av annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet härmed faller inom den kom
munala kompetensen och är således kompetensenlig. 

En kommun får vidare driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. Kommunerna anses 
ha en helt oomtvistad rätt att vara verksamma inom exempelvis flygplatsverksamhet2. 

Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte är en kommunal princip. En annan princip av 
betydelse i detta sammanhang är lokaliseringsprincipen som innebär att en åtgärd ska vara 
knuten till kommunens område eller dess medlemmar. Enligt rättspraxis finns utrymme för 
kommunen att agera även utanför det geografiska området. Kommunen kan ha engagemang i 
anläggningar i en annan kommuns område beträffande exempelvis väg- och flygtrafik förutsatt 
att anordningarna behövs för den egna kommunen 3. Härvid får en avvägning mellan kostnad 
och nytta göras där kostnaden inte får stå i missförhållande till den förväntade nyttan. 

Tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
I konsekvens med nuvarande ägares beslut att lägga ned Flygplatsen står det klart att mark
naden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom regionen som föreligger. Flygplat
sens fortlevnad behöver säkerställas så att behovet av kommunikationer med flyg till och från 
flygplatsen för invånare, näringsliv och besökare kan erbjudas även framgent. Mot denna bak
grund föreslås Flygplatsbolaget åläggas att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt in
tresse. 

Åläggandet innebär att Flygplatsbolaget ska säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från 
Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta ska ske i enlighet med det kommunala 
ändamålet för bolaget. Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar förvaltning av flygplatsinfra
strukturen avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap. Flygplatsbolaget ska vidare till
handahålla tjänster i den utsträckning de är nödvändiga för att trafik ska kunna bedrivas vid 
Flygplatsen. Flygplatsbolagets förbindelser med flygbolag ska vara icke-diskriminerande. 

Ägarkommunerna åtar sig att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i Flygplats
bolagets verksamhet med anledning av tillhandahållandet av den aktuella tjänsten. Villkoren 
för detta är fastställda i aktieägaravtalet för Ägarbolaget och ägardirektivet för Flygplatsbola
get. Förlusttäckningen får aldrig överstiga vad som krävs för att täcka de kostnader som har 
uppkommit i samband med skyldigheterna att tillhandahålla den allmännyttiga tjänsten med 

2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl. 
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena Dalman m.fl. 

~ 
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hänsyn tagen till de intäkter som därvid har erhållits. Härvid ska hänsyn även tas till eventuella 
bidrag från offentliga aktörer såsom exempelvis Trafikverket och Region Skåne. 

Vid behov av rörelsekapital får Flygplatsbolaget, efter godkännande av Ägarbolaget, uppta lån i 
extern bank eller hos Ägarkommuns internbank. Om en Ägarkommun ställer ut lån till Flyg
platsbolaget ska lånet vara förenat med en marknadsmässig ränta som står i proportion till 
kreditrisken. Ägarkommun är i proportion till sin ägarandel skyldig att ställa de säkerheter 
som långivare kräver. Om Ägarkommun ställer ut borgen ska Flygplatsbolaget erlägga en 
marknadsmässig borgensavgift till kommunen i fråga . 

Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit privatägt och haft till syfte att gå med vinst. Mot bak
grund av de undersökningar som Ägarkommunerna låtit genomföra beträffande Flygplatsbola
get kan konstateras att verksamheten har bedrivits på ett professionellt och kostnadseffektivt 
sätt. De kostnader som legat till grund för driften av verksamheten under den tid som Flyg
platsbolaget varit i privat ägo utgör enligt Ägarkommunernas undersökningar således kostna
der som ett normalt välskött bolag skulle ha haft i motsvarande situation. Det innebär att Flyg
platsbolagets kostnader för tillhandahållandet av den allmännyttiga tjänsten ska vara i paritet 
med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade när bolaget var i privat ägo, med undantag 
för normala kostnadsökningar. Om Ägarbolaget täcker förluster i Flygplatsbolaget är Ägar
kommunerna skyldiga att täcka uppkommen förlust i Ägarbolaget genom att utbetala ett 
driftsbidrag till Ägarbolaget. 

I detta sammanhang får även lyftas fram att Flygplatsen ska ägas och drivas av Flygplatsbola
get, vilket kommer att vara ett helägt bolag av Ägarkommunerna. Styrelsen i Flygplatsbolaget 
kommer att utses av Ängelholms kommun efter förslag från Ägarkommunerna. När aktieägar
avtalet trätt i kraft kommer Ägarbolaget att utgöra valberedning till Flygplatsbolaget. Ägar
kommunerna kommer att ha ett strategiskt inflytande över Flygplatsbolaget genom Ägarbola
get. Driften av Flygplatsen, vilken har anförtrotts Flygplatsbolaget av Ägarkommunerna är 
dessutom Flygplatsbolagets huvudsakliga verksamhet. 

Ägarbolaget 
Ägarkommunerna föreslås köpa andelar enligt nedanstående pris och fördelning i Ägarbolaget. 

Helsingborg 41,59 % 41 586 kronor 
Ängelholm 32,38 % 32 382 kronor 
Höganäs 10,67 % 10 668 kronor 
Båstad 9,95% 9 951 kronor 
Klippan 2,86% 2 859 kronor 
Bjuv 2,16% 2 161 kronor 
Perstorp 0,39 % 394 kronor 

Enligt aktieägaravtalet har Ägarkommunerna åtagit sig att finansiera Ägarbolagets förvärv av 
Flygplatsbolaget och att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i Flygplatsbola
gets verksamhet. Av aktieägaravtalet framgår vidare att på grund av den extraordinära situat
ion som Flygplatsbolaget befinner sig i till följd av coronapandemin kommer Ägarkommunerna 
att lämna ett stöd till Flygplatsbolaget för täckande av Flygplatsbolagets prognosticerade för
lust under perioden 1 september - 31 december 2020. Därtill åtar sig Ägarkommunerna att 
täcka kostnaderna för Ägarbolagets bildande och övriga kostnader som är relaterade till 
förvärvet av Flygplatsbolaget. 
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Maximalt förbinder sig respektive kommun att utge, inklusive köpet av andelar i Ägarbolaget, 
nedan i kronor angivna belopp. 

Helsingborg 
Ängelholm 
Höganäs 
Båstad 
Klippan 
Bjuv 
Perstorp 

Summa: 

20 875 000 
16 255 000 
5 355 000 
4 995 000 
1435 000 
1 085 000 

197 768 

so 197 768 

Av aktieägaravtalet framgår att Ägarbolagets styrelse ska ha sitt säte i Ängelholm: Aktieägarav
talet gäller till och med 31 december 2030 och förlängs därefter automatiskt med två år i taget 
om det inte sägs upp dessförinnan. Bolagets verksamhet ska vara att företräda ägarkommu
nernas strategiska intressen genom att äga och förvalta aktier i aktiebolag. Det kommunala 
ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar ägarkommunerna som aktieägare 
och bidra till att uppfylla kommunernas mål, vilket också anges i Ägarbolagets bolagsordning. 

För att det lokala näringslivet i Båstads kommun ska bli delaktiga och få insyn i flygplatsverk
samheten, har en avsiktsförklaring upprättats där kommunen avyttrar 
49 procent av sitt innehav till Båstad Turism och Näringsliv. Köpeskillingen är 10 kr /aktie och 
motsvarar det pris som Båstads kommun har betalat. Köpet avser 488 aktier ( 49 procent av 
995 aktier) för totalt 4 888 kr. Båstad Turism och Näringsliv tillträder också aktieägaravtalet, 
vilket bland annat innebär att de på begäran ska utge maximalt 2 447 550 kronor. Därmed 
minskar Båstads kommun sitt åtagande med samma belopp. 

Styrning 
Ägarbolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och sju suppleanter. Ägarkommunerna har 
rätt att utse varsin ledamot och varsin suppleant. Uppdrag som ledamot ska innehas av kom
munstyrelsens ordförande i Ägarkommun. Ängelholms kommun ska inneha ordförandeposten 
och Helsingborgs stad ska inneha vice ordförandeposten. Ersättningen till ledamöterna och 
suppleanterna ska beslutas på bolagsstämman och stå i överensstämmelse med vad som gäller 
för Grupp 3 enligt Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk ersättning för kommu- . 
nalt förtroendevalda. 

Styrelsen i Ägarbolaget ska besluta i strategiska frågor rörande Flygplatsbolaget. I punkten 8 i 
aktieägaravtalet anges att vissa beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte kräver två tredje
dels majoritet samt att bristande enighet inte ger part rätt till förtida uppsägning av aktieägar
avtalet. Styrelsen ska även föra dialog med Flygplatsbolagets ledning kring bolagets ställning, 
utveckling och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att diskutera utform
ningen av ägardirektivet för Flygplatsbolaget samt att följa upp detsamma. Ägarbolaget ska 
årligen rapportera till respektive kommun på sätt som framgår av aktieägaravtalet och finnas 
tillgängligt för att lämna information till kommun om behov uppstår. 

Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta ställ
ning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av ägarbolaget. Ängelholms 
kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget. 

Ägarbolaget har även, enligt aktieägaravtalet, ansvar för att ägardirektivet för Flygplatsbolaget 
antas på bolagsstämma i Flygplatsbolaget. Ägarbolaget ansvarar också för att övriga styrdo
kument, såsom exempelvis arkivreglemente och beslut om ersättning till styrelsen, som är 
nödvändiga i ett kommunägt bolag antas på bolagstämma i Flygplatsbolaget. 
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Kommuns ägarrepresentant (nedan kallat "Ägarombud") på Ägarbolagets bolagsstämmor samt 
kommuns styrelseledamot och suppleant i Ägarbolaget utses av respektive kommuns fullmäk
tige. Ägarombud ska tillse att aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, antas som ägardirektiv för 
Ägarbolaget. Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att gälla för 
Ägarbolaget. 

Förvärv av Flygplatsbolaget 
Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att Ägarbolaget förvärvar 100 procent av aktierna i Flyg
platsbolaget av Peab FU Holding 8 AB. Köparen har genomfört en företagsundersökning, en så 
kallad "due dilligence" av Flygplatsbolaget. 

Köpeskillingen för aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt tillträdesbokslut 
per tillträdesdagen, dock högst 20 miljoner kronor. Köpeskillingen är ett resultat av förhand
lingar med säljaren och har bedömts som skälig. Härvid får särskilt lyftas fram att kommuner
na får tillgång till allmännyttig infrastruktur och möjlighet att bedriva ett arbete mot en kli
matneutral drift av flygplatsen och verka för en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 

Avtalet innehåller garantier och åtaganden från både säljaren och köparen. Säljarens garantier 
beträffande Flygplatsbolaget är utformade på sedvanligt sätt för en affär av denna storlek. Av
talet innehåller också bestämmelser kring ersättning vid garantibrister respektive andra åta
ganden och tvistelösning. Det signerade avtalet med bilagor kommer att förvaras hos Ägarbo
laget. 

Flygplatsbolaget 
En ny bolagsordning har tagits fram för Flygplatsbolaget så att den stämmer överens med vad 
som gäller för ett bolag som är helägt av kommuner. Flygplatsbolaget har inte till syfte att gå 
med vinst utan det kommunala ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla flygtrafik till 
och från Flygplatsen för att tillgodose invånares, besökares och näringslivets behov av flygre
sor. Flygplatsbolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och driva Flygplatsen samt utöva 
därmed förenlig verksamhet. 

Styrning 
Av bolagsordningen framgår att fullmäktige i respektive kommun ska ges möjlighet att ta ställ
ning innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas av Flygplatsbolaget. Ängel
holms kommun ska utse en lekmannarevisor för bolaget. 

Ett initialt ägardirektiv är framtaget för Flygplatsbolaget. Detta ska, efter samråd med Flyg
platsbolaget, revideras och på nytt godkännas av Ägarkommunernas fullmäktige. Av det initi
ala ägardirektivet framgår bland annat Flygplatsbolagets syfte, åliggande och uppdrag samt 
ägarnas kontroll och insyn över verksamheten. Beslut i vissa frågor får endast fattas och verk
ställas efter det att frågan godkänts av Ägarbolagets styrelse. 

I aktieägaravtalet för Ägarbolaget anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska bestå av sju leda
möter. I styrelsen kan såväl företrädare för eller anställda i Ägarkommunerna som så kallat 
"externa" ledamöter ingå. Fullmäktige i Ängelholms kommun utser ledamöterna efter förslag 
från ägarkommunerna. Arvode för ledamöterna i styrelsen ska uppgå till 1 pris basbelopp per 
år och med 1,5 pris basbelopp per år till ordförande. 

Ägarbolagets ägarrepresentant på Flygplatsbolagets bolagsstämmor utses av Ägarbolaget. Vi
dare kommer offentlighetsprincipen, i och med ägarförhållandena, att gälla för Flygplatsbola
get. 



8 (8) 

Slutsats 
Det finns inte några andra flygplatser i Flygplatsens närhet som, vid en permanent nedlägg
ning, kan ta över passagerartrafiken från Flygplatsen och fylla det behov som Flygplatsen 
fyller. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och från Flygplatsen. För att bidra till 
regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och territoriell sammanhållning är 
det av vikt att flygtrafik till och från Flygplatsen säkerställs. Mot denna bakgrund är det 
angeläget att Ägarkommunerna tryggar Flygplatsens fortlevnad. 

Mot bakgrund av vad som anförs om behovet av kommunikationer med flyg i regionen är 
bedömningen att det skulle vara till stor nytta för Ägarkommunerna, dess invånare, besökare 
och näringsliv om det även fortsättningsvis kan bedrivas flygtrafik vid Flygplatsen. Vid en 
avvägning mellan kostnad och nytta bedöms inte kostnaden stå i missförhållande till den 
förväntade nyttan av att flygtrafik bedrivs vid Flygplatsen. Vid bedömningen av nyttan får även 
vägas in att ett ägande av Flygplatsen skulle möjliggöra för Ägarkommunerna att påverka 
Flygbolagets utveckling mot en klimatneutral drift och ett fossilfritt flygande i framtiden. 

Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, Kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Aktieägaravtal 
Utlåning och borgen 
Bolagsordning för ägarbolaget 
Aktieöverlåtelseavtal, utan bilagor 
Bolagsordning för flygplatsbolaget 
Ägardirektiv för flygplatsbolaget 
Årsredovisning för flygplatsbolaget 
Avsiktsförklaring Familjen Helsingborg - Peab FU Holding 8 AB 
Avsiktsförklaring Båstads kommun - Båstad Turism och Näringsliv 
Analys från WSP 



G1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 123 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000551/2020 - 903 

Sida 

13 av 31 

Val av ledamot i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB 
till årsstämman 2021 

Beskrivning av ärendet Ledamot för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB ska väljas till 
årsstämman 2021 och enligt den avsiktsförklaring som upprättats mellan 
Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv Ekonomiska förening ska 
kommunstyrelsens ordförande väljas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun väljs till ledamot för 
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB intill årsstämman 2021. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun väljs till ledamot för 
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB intill årsstämman 2021. 

Utdra sbes rkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2020-08-18 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000551/2020 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Val av ledamot i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB till års
stämman 2021 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun väljs till ledamot för Ängelholm Helsingborg 
flygplats Holding AB intill årsstämman 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot för Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB ska väljas till årsstämman 2021 och 
enligt den avsiktsförklaring som upprättats mellan Båstads kommun och Båstad Turism och 
Näringsliv Ekonomiska förening ska kommunstyrelsens ordförande väljas. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-08-26 14 av 31 

KF § 124 Dnr KS 000578/2020 - 903 

Val av ägarombud vid bolagsstämmor under 2020 och 2021 i 
Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB 

Beskrivning av ärendet Ägarombud ska väljas under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats 
HoldingAB. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Båstads kommun väljs till ägarombud 
vid bolagstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats 
Holding AB, varvid ombudet ska företräda Båstads kommun genom att på 
stämman rösta för de beslut som fattats av kommunfullmäktige, inbegripet att 
aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, ska antas som ägardirektiv för bolaget. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Båstads kommun väljs till ägarombud 
vid bolagstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats 
Holding AB, varvid ombudet ska företräda Båstads kommun genom att på 
stämman rösta för de beslut som fattats av kommunfullmäktige, inbegripet att 
aktieägaravtalet, i tillämpliga delar, ska antas som ägardirektiv för bolaget. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-19 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000578/2020 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Val av ägarombud vid bolagsstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm 
Helsingborg flygplats Holding AB 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande väljs till ägarombud vid bolagstämmor under 2020 
och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB, varvid ombudet ska företräda Båstads 
kommun genom att på stämman rösta för de beslut som fattats av kommunfullmäktige, 
inbegripet att aktieägaravtalet, i tillämp-liga delar, ska antas som ägardirektiv för bolaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarombud ska väljas under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansli. 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
Förslag 

Beslut 

2020-08-26 

KF § 125 DnrKS000474/2020-905 

Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till 
Kommunförbundet Skåne from 2021 

15 av 31 

I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet 
Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansiering via en rad 
samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån 
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande 
fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren 
av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för förbundet 
och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför föreslås en ny 
beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på 
invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen 
föreslås införas från och med budgetåret 2021. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-06-24, med tillhörande 
bilagor. 

1. Godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare 
i de skånska kommunerna. 

2. Godkänna förslag om att "Medlemsavgift till Skånes Kommuner "från och 
med 2021 inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och 
överenskommelser enligt bilaga 1. 

3. Godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare 
i de skånska kommunerna. 

2. Godkänna förslag om att "Medlemsavgift till Skånes Kommuner "från och 
med 2021 inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och 
överenskommelser enligt bilaga 1. 

3. Godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-24 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000474/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunfullmäktige 

Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till Kommunförbun
det Skåne from 2021 (Skånes Kommuner from oktober 2020) 

Förslag till beslut 
1. Godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska 
kommunerna. 

2. Godkänna förslag om att "Medlemsavgift till Skånes Kommuner "från och med 2021 inklude
rar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser enligt bilaga 
1. 

3. Godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023. 

4. Översända ärendet för godkännande till samtliga medlemskommuner. 

5. Om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet översända ärendet till 
förbundsmötet 2020-09-29 för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 

I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet Skånes verk
samhet dels av en medlemsavgift och dels av finansiering via en rad samverkansavtal och 
överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Nuvarande fördelning av den årliga 
medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Nuvarande fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som Kommun
förbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren av avgiftens storlek 
ibland varierat kraftigt och försvårar både för förbundet och kommunerna att planera inför 
kommande budgetår. Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig 
ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på 
invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas 
från och med budgetåret 2021. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Kommunförbundet Skåne. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Kommunförbundets direktör Ola Odebäck med tillhörande bilagor, 2020-06-08. 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000321/2020 - 800 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 

Beskrivning av ärendet Revidering av reglementet för Båstads kommuns miljöpris i syfte att öka 
antalet nomineringar samt stärka prisets kvalitet och betydelse. 

Sida 

16 av 31 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson 2020-05-14, 
med tillhörande bilagor. 

Yttranden Ebba Krumlinde (C) och Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen: 
Miljöpriset ska även fortsättningsvis delas ut varje år. 

Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ebba 
Krumlindes (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Miljöpriset delas ut vartannat år. 

2. Miljöpriset kan erhållas mer än en gång. 

Reservation Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-14 

Handläggare: Carolina Holgersson Ivarsson 

Dnr: KS 000321/2020-800 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av Båstads kommuns reglemente för miljöpris 

Förslag till beslut 

I. Miljöpriset delas ut vartannat år. 

2. Miljöpriset kan erhållas mer än en gång. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Revidering av reglementet för Båstads kommuns miljöpris i syfte att öka antalet nomineringar 
samt stärka prisets kvalitet och betydelse. 

Bakgrund 
Båstads kommuns miljöpris har delats ut sedan 1987. Sedan dess har det vid 6 tillfällen inte 
delats ut något pris. Det har varit svårt att få in nomineringar överlag och särskilt nomine
ringar som tydligt uppfyller det som enligt reglementet ska ligga till grund för att erhålla priset. 
Vi är en liten kommun och har delat ut priset under många år. Nuvarande reglemente säger att 
man endast kan erhålla priset en gång vilket innebär begränsningar över tid i möjliga nomine
ringar. Personer, företag eller föreningar som fått priset en gång kan fortsatt göra goda insatser 
och/eller genomföra nya projekt och aktiviteter som förtjänar att uppmärksammas och därför 
bör det vara möjligt att ta emot priset flera gånger. Förhållningssättet bör vara att hålla insat
sens kvalitet och koppling till reglementets kriterier i fokus. Att dela ut priset mer sällan, 
vartannat år istället för årligen, samt att öppna upp även för tidigare pristagare syftar till att 
öka antalet nomineringar vid varje enskilt tillfälle. 

Kommunledningskontoret, Avdelningen för hållbar utveckling 
Carolina Holgersson Ivarsson 

Beslutet ska expedieras till: 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Kommunstyrelsen 
Kansli 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
Reglemente med föreslagna ändringar för Båstads kommuns miljöpris 
Lista över vinnare av Båstads kommuns miljöpris 

Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsen 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000059/2018 - 600 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de 
funktionsnedsatta (L) 

Sida 

17av31 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya 
vägar in på arbetsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 
praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i 
Båstads kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

rätt stöd. AME kommer att arbeta med detta under 2020. Då motionens 
att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta 
att motionen avskrivs från vidare behandling. 

Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef Ewa Nilsson 2020-05-20. 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Birgitte Dahlin (L) yttrar sig i ärendet. 

Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-19 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Dnr: KS 000059/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för de 
funktionsnedsatta 

Förslag till beslut 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya vägar in på ar
betsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för 
att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 

Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 

Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel "Jag kan" med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit. 

I FINSAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso
ner hamnar "mellan stolarna". 

Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 

En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 
till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 
vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

Jag kan-projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso
ner) 

• FINSAM - klientsupport - 15 personer är med i projektet. 

I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 
bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand
lingsenheten hur detta kan skrivas in. 



2 (2) 

Då motionens att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta att mot
ionen avskrivs från vidare behandling. 

Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000058/2018 - 600 

Sida 

18 av 31 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i 
kommunens regi (L) 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler 
praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 
praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads 
kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. 
AME kommer att arbeta med detta under 2020. Motionärernas yrkar att 
kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktikplatser 
inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig 
verksamhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef Ewa Nilsson 2020-05-20. 

Kommunstyrelsens 
förslag Motionen anses besvarad. 

Yttranden Birgitte Dahlin (L) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-19 
Handläggare: Ewa Nilsson 
Dnr: KS 000058/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet i 
kommunens regi 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler praktikplatser för 
daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be motionärerna om ursäkt för att 
motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 

Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar praktikplatser och 
bi dragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver stöd. Tidigare fanns ett nära sam
arbete med arbetsförmedlingen, med specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett 
led av nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun, 
påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. AME kommer att arbeta med 
detta under 2020. 

Inom familjen Helsingborg finns olika projekt som kommunen deltar i för att underlätta för 
målgruppen. Till exempel "Jag kan" med fokus på studier, där har 9 personer från kommunen 
deltagit. 

I FIN SAM (Ängelholm, Båstad, Örkelljunga) finns ett projekt som Båstad driver, klientsupport. 
Det innebär att fokus ligger på att samtliga myndigheter som är inkopplade för personer med 
funktionsvarianter ska samverka, för att underlätta och skapa bättre rutiner, så att inte perso
ner hamnar "mellan stolarna". 

Nedan följer redovisning på vad som gjorts: 

En enkät till företag och kommunens verksamheter har skickats ut - hur de ställer sig 
till att ta emot praktikanter och personer med olika funktionsvarianter. 

Vi har upprättat en handlingsplan och utsett en person inom AME som målgruppen kan 
vända sig till och vilket stöd företag/verksamheter kan behöva. 

Jag kan-projekt stöd i studier för personer med psykiska funktionsvarianter. (9 perso
ner) 

FINSAM - klientsupport - 15 personer är med i projektet. 

I kommande upphandlingar ska skrivning kring att ta emot praktikanter, personer med 
bidragsanställning finnas med i upphandlingsdokument. Diskussion förs med upphand
lingsenheten hur detta kan skrivas in. 



2 (2) 

Motionärernas yrkar att kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktik
platser inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig verk
samhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad. 

Bildning och arbete 
Ewa Nilsson, tf. bildningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-01-16 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 

;It 



i,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-08-26 

KF § 129 Dnr KS 000877 /2019 - 700 

Svar på motion -Äldrehälsovårdsprogram (C) 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 
att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-05-08. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25. 

Kommunstyrelsens 
förslag Motionen anses besvarad. 

Yttranden Ib Nilsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

Sida 

19 av 31 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Dnr: VN 000026/2020-700, KS 000877 /2019-700 

Svar på motion - Äldrehälsovårdsprogram för Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgs nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning 

1 (2) 

Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete 
med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Aktuellt 
Båstads kommun tar frågor om invånarnas hälsa på allra största allvar och hälsa beror på 
många olika faktorer. Vi försöker hela tiden se möjligheter att bredda, fördjupa och utveckla 
utbudet för att det ska motsvara behoven ännu bättre för den enskilde. 
Idag erbjuds sittgympa, kortbingo, musikunderhållning, hjärngympa, rollatorcafe, filmvisning, 
quiz med mera på Mötesplats Bjäres träffpunkter. Dessa träffpunkter finns i Förslöv, Västra 
Karup, Torekov, Båstad och Östra Karup. Aktiviteterna samarrangeras med Svenska kyrkan. 
Tillsammans med Swedbank erbjuder kommunen föreläsningar i Båstad och Förslöv för senio
rer så att de ska känna sig trygga och säkra med sina mobiler. Genom den ökade upplevelsen 
av trygghet och säkerhet antas risken för digitalt utanförskap (något som påverkar hälsan ne
gativt) minska. 
För att förebygga olyckor, speciellt fallolyckor i hemmet finns en Trygghetstjänst att tillgå för 
de i kommunen som fyllt 75 år. 
I kommunen finns en Äldrelots som kan hjälpa till att informera och svara på frågor om kom
munens äldreomsorg. 
Senior Sport School är en satsning till vilken det är kö varje gång det arrangeras. Båstads 
kommun, lokala föreningar och företag samarbetar i den här satsningen. Målgruppen är senio
rer 65-100 år och medelåldern är 75 år. Kulturföreläsningar, lärgrupper om hälsa, fysisk aktivi
tet, motivation, sömn, stress, avslappning, åldras med livsglädje, HLR, teori i kost och praktisk 
matlagning, skadeförebyggande träning och senior power ingår i Senior Sport School. Sats
ningen pågår varje gång i 12 veckor med två tillfällen i veckan. Ena tillfället i veckan är en före
läsning och andra tillfället är en fysisk aktivitet (hos föreningar eller privata aktörer) . 
Teamet kring vård- och omsorgstagaren arbetar i Senior alert som är ett nationellt kvalitetsre
gister för förebyggande vård och omsorg (fall, undernäring, trycksår och munhälsa). 
När en person erbjuds plats och flyttar in på vård- och omsorgsboende har hon/han ofta så 
pass omfattande funktionsnedsättningar och att det då ofta är rörelse i det lilla som är aktuellt. 
Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden och andra professioner lö
pande för att stimulera, bevara och främja de förutsättningar till rörelse som varje individ har. 

En gång i månaden trycker kommunen upp broschyren "Kultur på Bjäre" där det är ett varierat 
utbud av kulturupplever. 

Alla vårdcentraler i kommunen har äldrevårdsmottagning och erbjuder hälsosamtal. 

~ 



2 (2) 

Verksamhetsområdet Teknik och Service har nyligen genomfört en enkätundersökning bland 
invånarna i Båstads kommun och av de personer som svarat på enkäten och som är 65 år eller 
äldre uppger 64 procent att de upplever sig ha "väldigt" eller "ganska" mycket att göra på friti
den. Av samma svarsgrupp uppger 43 procent att de rör sig 30 -60 minuter per dag och 35 pro
cent att de rör sig en timme eller mer varje dag. På frågan om man brukar röra på sig så att 
man blir svettig och andfådd svarar 30,9 procent att det gör det 4-7 dagar i veckan och 33,3 
procent svarar att de gör så 1-3 dagar i veckan. 
Det finns väldigt många föreningar i kommunen och utbudet av såväl idrotts- som kulturaktivi
teter är stort. 

Det blir problematiskt om Båstads kommun börjar tala om för invånare i kommunen hur de 
ska/borde leva/äta/motionera. Var och en har rätt att leva det liv han/hon vill och var och en 
har också ett stort eget ansvar för att ta hand om sig och sin livssituation på egen hand. Vi kan 
servera näringsrik mat och erbjuda rörelsetillfällen till de vård- och omsorgstagare som finns i 
våra verksamheter, vara öppna för och inbjudande till samarbeten med lokala föreningar samt 
erbjuda stöd, insatser och aktiviteter som påverkar flera av hälsans bestämningsfaktorer - men 
längre än så bör vi inte gå. 

ingrid Pettersson, Sas 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Centerpartiet 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-08-26 

KF § 130 Dnr KS 000403/2019 - 100 

Svar på motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 
(MP) 

20 av 31 

Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Miljöpartiet, om att utreda ett införande av 
vattenmätare till alla hushåll i kommunen. Motionen besvaras genom en 
sammanfattning kring ärendet gjord av NSVA som belyser genomförbarheten 
att införa vattenmätare till bostadsfastigheter och vilka ekonomiska aspekter 
det finns att ta hänsyn till. Förvaltningen föreslår att få i uppdrag att vidare 
utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-kunder i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-06-15, med 
tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsens 
förslag 1. Motionen anses besvarad. 

Yttranden 

Beslut 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun. 

Jonas Nilsson (MP), Bo Wendt (BP) och Johan Olsson Swanstein (M) yttrar sig i 
ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-08 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000403/2019 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

Förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad. 

1 (1) 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de praktiska och eko
nomiska förutsättningarna kring ett införande av vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastig
heter i Båstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Miljöpartiet, om att utreda ett införande av vattenmätare till alla 
hushåll i kommunen. Motionen besvaras genom en sammanfattning kring ärendet gjord av 
NSVA som belyser genomförbarheten att införa vattenmätare till bostadsfastigheter och vilka 
ekonomiska aspekter det finns att ta hänsyn till. Förvaltningen föreslår att få i uppdrag att vi
dare utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett införande av vattenmätare 
till samtliga VA-kunder i Båstads kommun. 

Aktuellt 
Grund principerna för hur en VA-huvudman tar betalt för sina vattentjänster finns i lagen om 
allmänna vattentjänster. Om en fastighet har en vattenmätare baseras avgiften på en fast årlig 
avgift och en rörlig avgift per förbrukad kubikmeter. Om en fastighet inte har en vattenmätare 
baseras avgiften enbart på en fast årlig avgift. 

Båstad är en av få kommuner i landet som inte använder vattenmätare vid debitering av bruk
ningsavgifter för bostadsfastigheter. Den främsta anledningen till detta är den höga andelen 
fritidshus i kommunen, och att det utan rörliga avgifter ges en taxa som är bättre relaterad till 
kommunens faktiska kostnader för VA-försörjningen i kommunen och att varje ansluten fastig
het på ett rättvisare och skäligare sätt betalar den kostnad som anslutningen innebär för VA
systemet Nackdelen är att en sådan taxekonstruktion saknar incitament för abonnenterna att 
sänka sin vattenförbrukning och spara på dricksvattnet. 

Andreas Jansson, projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
Motionärer 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2019-05-09 
Underlag från NSVA- Svar på motion, 2020-06-01 



iJ1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000348/2020 - 600 

lnterpellationsdebatt - Friskola i Torekov 

Sida 

21 av 31 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående friskola i Torekov från Bo Wendt 
(BP). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har godkänts och 
svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Svar på interpellation från Johan Olsson Swanstein (M), 2020-06-17. 
Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-05-19. 

Förvaltningens förslag Interpellationen besvaras och interpellationsdebatten avslutas. 

Yttranden Bo Wendt (BP), Johan Olsson Swanstein (M), Hans Grönqvist (BP), Uno 
Johansson (C) och Susanne Jung (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen besvaras och interpellationsdebatten avslutas. 

Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000503/2020 - 903 

Avsägelse av politiska uppdrag- Ingrid Zäther (S) 

Sida 

22 av 31 

Beskrivning av ärendet 2020-07-07 inom Ingrid Zäther (S) med en skrivelse där hon avsäger sig 
samtliga sina politiska uppdrag i Båstads kommun. Ingrids politiska uppdrag i 
Båstads kommun består av att hon är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
utbildningsnämnden samt ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Länsstyrelsen besluta om ny ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunfullmäktige beslutar om ny ledamot i utbildningsnämnden och 
utbildningsnämnden beslutar om ny ersättare i utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Avsägelse från Ingrid Zäther (S), 2020-07-07. 

Förvaltningens förslag Avsägelsen, gällande platserna som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
utbildningsnämnden samt ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott, 
godkänns. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen, gällande platserna som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
utbildningsnämnden samt ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott, 
godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000563/2020 - 903 

Sida 

23 av 31 

Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Ingrid Zäther (S) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Ingrid Zäther (S). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 

Förvaltningens förslag [Namn] väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Ingrid Zäther 
(S). 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar att Anna Swenzohn (S) väljs till ny ledamot i 
utbildningsnämnden efter avgående Ingrid Zäther (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Anna Swenzohn (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Ingrid Zäther (S). 

Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000550/2020 - 903 

Avsägelse av politiska uppdrag- Helena Kruse (BP) 

Sida 

24 av 31 

Beskrivning av ärendet 2020-08-07 inkom Helena Kruse (BP) med en skrivelse där hon avsäger sig sitt 
politiska uppdrag i Båstads kommun. Helenas politiska uppdrag i Båstads 
kommun består av att hon är ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Avsägelse från Helena Kruse (BP) 2020-08-10. 

Förvaltningens förslag Avsägelsen, gällande platsen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden, 
godkänns. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen, gällande platsen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden, 
godkänns. 

Utdra sbes rkande 



[fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000562/2020 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter 
avgående Helena Kruse (BP) 

Sida 

25 av 31 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter 
avgående Helena Kruse (BP). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 

Förvaltningens förslag [Namn] väljs till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter avgående 
Helena Kruse (BP). 

Yttranden Inge Henriksson (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Inge Henriksson (BP) yrkar att Claes Sjögren (BP) väljs ny ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden efter avgående Helena Kruse (BP) samt att Eva Maltesson 
(BP) väljs till ny ersättare ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter att Claes 
Sjögrens (BP) ersättarplats blir vakant. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Inge Henriksson (BP) yrkar att Claes Sjögren (BP) väljs ny ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden efter avgående Helena Kruse (BP) samt att Eva Maltesson 
(BP) väljs till ny ersättare ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter att Claes 
Sjögrens (BP) ersättarplats blir vakant. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000486/2020 - 500 

Väckt medborgarförslag- Renhållning Stora Hults strand 

Sida 

26 av 31 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, 2020-06-29, ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Medborgarförslag, 2020-06-29. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Utdra sbes rkande 



[i]J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-08-26 27 av 31 

KF § 137 DnrKS000484/2020-100 

Väckt medborgarförslag- Tillägg till skötselföreskrifter för 
I ivrädda rutrustning 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, 2020-06-29, ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Medborgarförslag, 2020-06-29. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Utdra sbes rkande 



IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000483/2020 - 100 

Väckt medborgarförslag - Aktuell och korrekt kommunal 
information på sociala medier och skyltar 

Sida 

28 av 31 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, 2020-06-29, ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Medborgarförslag, 2020-06-29. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000577 /2020 - 380 

Sida 

29 av 31 

Väckt medborgarförslag- Förlängning av Malenbadets säsong 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Medborgarförslag, 2020-08-10. 

Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000589 /2020 - 903 

Avsägelse av politiska uppdrag- Mikael Svensson (S) 

Sida 

30 av 31 

Beskrivning av ärendet 2020-08-24 inom Mikael Svensson (S) med en skrivelse där han avsäger sig sitt 
politiska uppdrag i Båstads kommun. Mikaels politiska uppdrag i Båstads 
kommun består av att han är ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen 
besluta om ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Avsägelse från Mikael Svensson (S), 2020-08-24. 

Förvaltningens förslag Avsägelsen, gällande platsen som ersättare i kommunfullmäktige, godkänns. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen, gällande platsen som ersättare i kommunfullmäktige, godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

Dnr KS 000590/2020 - 700 

Sida 

31 av 31 

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande - Covid 19-
smittade omsorgstagare på Skogsliden 

Beskrivning av ärendet Håkan Mörnstad (BP) har skickat in en fråga gällande Covid 19-smittade 
omsorgstagare på Skogsliden till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf 
Jiewertz (M). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2020-08-19. 
Fråga från Håkan Mörnstad (BP), 2020-08-24. 

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

Yttranden Håkan Mörnstad (BP) och UlfJiewertz (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Utdra sbes rkande 


