
[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-11-25 1 av 18 

Astrakanen och på distans, onsdagen den 25 november 2020 kl 18:30 - 20:30 

Se bifogad närvaro- och omröstningslista 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 
Christofer Thoren, säkerhetschef § 167 
Lisbeth Nilsson, vd för Båstadhem AB § 170 

Helena Stridh (BP) och Jessica Andersson (S). Ersättare Bo Wendt (BP) 

Kommunkansliet den 2 december, kl. 16:30 

--~-~~~~~~-~~L--?~~~,,.-~~~---~ ..... ':if~·/ ________ Paragrafer §§ 165-180 
Johan Peterson 

z / /Y.YL--""' 

Th 

Helena Stridh 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2020-11-25 

Från och med 2020-12-02 till och med 2020-12-23 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 



Llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2020-11-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

KF § 165 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 166 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 167 Dnr KS 000014/2020 - 900 
Informationsärenden 

KF § 168 
Delgivningar 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

KF § 169 Dnr KS 000016/2020 - 900 
Beslutslogg 

KF § 170 Dnr KS 000761/2020 - 905 

Sida 

2 av 18 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 

KF § 171 Dnr KS 000653/2020 - 200 
Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

KF § 172 Dnr KS 000775/2020 - 900 
Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

KF § 173 Dnr KS 000774/2020 - 900 
Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB (NSVA) 

KF § 174 Dnr KS 000723/2020 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KF § 175 Dnr KS 000813/2020 - 903 
Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats (S) 

KF § 176 Dnr KS 000836/2020 - 903 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Linda Smit (S) 

KF § 177 Dnr KS 000853/2020 - 903 
Avsägelse av uppdrag - Anita Bäck (BP) 

KF § 178 Dnr KS 000856/2020 - 700 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Obligatoriskt munskydd för alla besökare på 
äldreboende 

KF § 179 Dnr KS 000857 /2020 - 700 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Testning och smittspårning av covid-19 

KF § 180 Dnr KS 000860/2020 - 700 
Väckt motion - Mäta temperaturen på personalen på vård boendena 

Utdra sbes rkande 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ✓ D D D D r--
Bo Wendt (BP) ✓ C D C C D 
Ib Nilsson (C) ✓ n D C D D 
Ingela Stefansson (S) ✓ D D C D D 
Birgitte Dahlin (L) ✓ C D D C D 
Carolin Gräbner (SD) ✓ C D D D D 
Jenas Nilssen EMP} Jenny Sjöholm (MP) ✓ D D D D D 
Krister Lilja (KD) ✓ C D C D D 
Ulf Jiewertz (M) ✓ C D D D C 
Eddie Grankvist (-) ✓ C D C C D 
Kerstin Gustafsson (M) ✓ C D C C D 
Ebba Krumlinde (C) ✓ D D [7 C [J 
Adem Qerimaj (S) ✓ D D D C C 
Hans Grönqvist (BP) ✓ C D C D CJ 
Linda Ivarsson (M) C D C C D 
Inge Henriksson (BP) ✓ [7 CJ D C C 
Jens Nygren (L) D D '- D D 
Claes Wallin (SD) ✓ D D C C D 
Mats Sjöbeck (C) C D C C D 
Niclas Svanberg (S) D D D D D 
Ann Elofsson (M) ✓ C D D D D 
Haakon Böcker (BP) C C D D D 
Tony Ivarsson (M) n D n D [7 
Emma Jönsson (C) ✓ D D [7 C C 
DELSUMMA: 18 

I (2) 

Mandat 
M10 L4 
BP 9 SD 3 
C6 MP2 

S6 KD 1 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

D C C D 
D C '- D 
D D D C 
D D D D 
D C C C 
C D D D 
C C D C 
C D D C 
C C D D 
C D C C 
C C D D 
C D '- C 
C D D C 
n C D D 
C C C C 
D C D D 
D D C C 
D D C C 
D D C D 
D D D C 
C D D C 
D D C D 
D D D D 
C D [7 n 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
varo 

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

Jonas Follin Persson (BP) n n D □ n □ '- D [] 
Irene Ebbesson (S) D I.] D n l=:J D C n n 
Susanne Jung (M) ✓ C D iJ D D D D D D 
Mats Lundberg (L) n D D n n D C '- C 
Marianne E. Mjöberg (BP) ✓ n D iJ C C D D D D 
Joakim Gräbner (SD) D D D C D D C D D 
Håkan Hagström (M) ✓ D D D C C D D D D 
Uno Johansson (C) n C D D C D D D D 
Ingvar Bengtsson (S) D D D C '- D D C D 
Claes Sjögren (BP) D [J D D D D D C D 
Victor Törnqvist (M) D D D n r= D D D D 
Lina Andreasson (MP) C C D C C D D C: D 
Gösta Sandgren (M) D C: D C C D C C D 
Johan Arnoldsson (C) D C: D D D D D D D 
Helena Stridh (BP) ✓ D C: D D D D C D D 
Jessica Andersson (S) ✓ D C D D C D ,_ D D 
Thomas Andersson (L) ✓ '- n D C D D D C D 
TOTALSUMMA: 24 

Ledamöter markerade med fetstil= gruppledare 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

3 av 18 

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 Helena Strid (BP) och Jessica Andersson (S) till justeringspersoner. 

2. Utse Bo Wendt (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 2 december 2020 kl. 16:30 på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-25 4av 18 

KF § 166 Dnr KS 000013/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Yrkanden Ordförande yrkar att följande ärenden läggs till på dagordningen: 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Obligatoriskt munskydd för 
alla besökare på äldreboende 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Testning och smittspårning av covid-
19 

Väckt motion - Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Obligatoriskt munskydd för 
alla besökare på äldreboende 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Testning och smittspårning av covid-
19 

Väckt motion - Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena 

usterandes si naturer 



,ll~- BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

DnrKS000014/2020-900 

lnformationsärenden 

Sida 

5 av 18 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) samt säkerhetschef 
Christofer Thoren informerar om smittspridningen av Covid-19. 

Yttranden Helena Strid (BP), Hans Grönqvist (BP), Eddie Grankvist (-), Birgitte Dahlin (L) 
och Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 168 

Delgivningar 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-25 6 av 18 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Bidragsansökan Grevie GIK, 2020-11-06. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 169 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Sida 

7 av 18 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ml BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Föredragande 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2020-11-25 

KF § 170 Dnr KS 000761/2020 - 905 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om 
Båstad hems investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 
64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 

8 av 18 

Båstadhem AB har genomfört utredningar samt genomlysning av fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4 vilka har visat på att en större renovering, 
standardhöjning och modernisering av fastigheterna behöver göras. Bolaget 
har upphandlat leverantör och investeringsvolymen för båda fastigheterna 
uppgår till 98 mkr som fördelas under renoveringstiden 2021-2023. 
Finansieringen planeras att till störst del ske genom det egna kassaflödet med 
eventuell kortvarig upplåning som i så fall ryms inom befintlig borgensram. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner 2020-11-03, med tillhörande 
bilaga. 

1. Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 

2. Finansiering av investeringen är planerad att till största delen ske med 
bolagets eget kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom befintligt 
borgenslån. 

Båstadhem AB:s vd Lisbeth Nilsson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Marianne Eriksson-Mjöberg (BP), Helena Strid (BP), 
Jenny Sjöholm (MP), Birgitte Dahlin (L), Hans Grönqvist (BP), Ebba Krumlinde 
(C), Håkan Hagström (M), Eddie Grankvist (-), Johan Olsson Swanstein (M) och 
Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Ebba Krumlinde (C), Håkan Hagström 
(M), Eddie Grankvist (-) och Johan Olsson Swanstein (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 

2. Finansiering av investeringen är planerad att till största delen ske med 
bolagets eget kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom befintligt 
borgenslån. 

Hans Grönqvist (BP) lämnar in en skriftlig protokollsanteckning. Se 
protokollsanteckningen på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Kf 2020-11-25 

Protokollsanteckning till mötespunkt 06. Båstadhems investering i Sandbäcksområdet. 

Anser att den finansiella utvecklingen är oroande och med detta beslut blir det än värre. 
Orsaken är kommunkoncernens redan nu stora skuldbörda som kommer att växa med flera 
hundra miljoner de närmsta åren på grund av nybyggnation av skolor och anslutningen till 
sydvatten. 
Vi hade en stor samsyn i Ks ang. det ansträngda ekonomiska läget men godkände begäran från 
Båstadhem på grund av att alternativen var sämre, tex rivning eller försäljning av 
Sand bäcksområdet. 
Det ansträngda ekonomiska läget har blivit ännu tydligare efter att SKL/SKR kom med sin analys 
förra året och enligt ekonomichefens yttrande i detta beslutsförslag. 

Hans Grönqvist 
Bjärepartiet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-03 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000761/2020-905 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Yttrande till begäran om ställningstagande om Båstadhems investering 
i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om investering i 
fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem AB har i enlighet med §5 i bolagsordningen för Båstadhem AB samt punkt 4 i 
Ägardirektivför Båstadhem AB begärt Båstads kommuns ställningstagande inför bolagets 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. I bolagsordningen §5 står "Innan beslut 
tas i ärende av principiell betydelse eller av annars av större vikt, ska bolaget bereda 
kommunfullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning i ärendet." 

Bakgrund 
Båstadhem AB har genomfört utredningar samt genomlysning av fastigheterna Slammarp 64:3 
och 64:4 vilka har visat på att en större renovering, standardhöjning och modernisering av 
fastigheterna behöver göras. Bolaget har upphandlat leverantör och investeringsvolymen för 
båda fastigheterna uppgår till 98 mkr som fördelas under renoveringstiden 2021-2023. Finan
sieringen planeras att till störst del ske genom det egna kassaflödet med eventuell kortvarig 
upplåning som i så fall ryms inom befintlig borgensram. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
I beräkning av kommunens låneutrymme tar lånegivare hänsyn till kommunkoncernen där 
även Båstdahem ingår. Kommunkoncernen har i dagläget hög andel lån per invånare och 
börjar närma sig gränsen för det utrymme kommunen får låna hos sin nuvarande lånegivare 
Kommuninvest. Denna gränsen kan utökats vilket många expansiva kommuner och kommuner 
i kommungruppen landsbygdskommun med besöksnäring har gjort. Båstads kommun tillhör 
den här kommungruppen. Kommuninvest ser i nuläget inga problem med att utöka 
låneturymmet. Båstadhem gör bedömningen att man kan lösa majoriteten av finansieringen 
själva utan att behöva ta upp nya lån. Det är viktigt att eventeulla nya lån som Båstadhem tar är 
kortiktiga och att de amorteras av på kort sikt för att inte belasta kommmunkoncernens 
låneutrymme mer. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna 
Slammarp 64:3och 64:4, Sandbäcksområdet i Förs löv 

Samråd har skett med: 
Lisbeth Nilsson, Båstadhem AB 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000653/2020 - 200 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

Sida 

9 av 18 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för 
verksamheter i form av detalj handel, kontor mm. Det 11 000 kvm stora 
markområdet är beläget mellan Inre kustvägen och järnvägen, strax intill en tre 
Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. Markområdet är en 
viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här ska 
hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs 
Inre Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligheter till användning av 
marken och byggrätten är väl tilltagen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-12, 
med tillhörande bilaga. 

Kommunstyrelsens 
förslag Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm. 

Yttranden Jenny Sjöhalm (MP), Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Ebba 
Krumlinde (C) och Eddie Grankvist (-) yttrar sig i ärendet 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C) och 
Eddie Grankvist (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna föreslaget markpris om 350 kr /kvm. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-25 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000653/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:9. 

1 (3) 

2. Lämna teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen, i enlighet med inbju
dan till markanvisningstävling. 

3. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr /kvm. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för verksamheter i form av 
detaljhandet kontor mm. Det 11 000 kvm stora markområdet är beläget mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax intill entre Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 

Markområdet är en viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här 
ska hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs Inre 
Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligehter till användning av marken och byggrätten 
är väl tilltagen. 



2 (3) 

För att på bästa sätt tillvarata markområdets potential och kommunens ambitioner föreslår 
teknik och service att en markanvisningstävling genomförs. Markanvisningstävlingen ger 
kommunen möjlighet att påverka utveckling av platsen genom att tydligt kommunicera vad 
som förväntas av den som vill tävla om, och ha förutsättningar att vinna, option till marken. 

Avseende önskad användning av markområdet har några förslag till utveckling redan tidigare 
behandlats inom kommunen, varav ett resulterade i ett optionsavtal. Kommunens tidigare 
ställningstagande kan konkretiseras till en inriktning; 

den byggrätt som detaljplanen medger ska nyttjas väl 
tilltänkt byggnation ska möjliggöra etablering av flera olika verksamheter /ändamål för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av området. 

Båstads kommun har inte analyserat vilka verksamheter /ändamål som kan vara lämpliga att 
etablera på platsen varför teknik och service föreslår att kommunen ger intressenterna 
oinskränkt utrymme att själva undersöka och redogöra för vilka verksamheter /ändamål som 
tillsammans kan utgöra en fungerande helhet. 

Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad och kommunens 
företagslots arbetat fram ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling. 
Markanvisningstävlingen föreslås offentliggöras genom mail till kommunens intressenter, 
genom en annons i Byggvärlden och genom kommunens andra kommunikationskanaler. 
Tävlingen förslås startas i oktober 2020 och avslutas i februari 2021, varpå inkomna 
tävlings bidrag utvärderas av tjänstemannajury. Tilldelnings beslut tags i sedvanlig ordning av 
kommunstyrelsen. 

I inbjudan till markanvisningstävling delges intressenterna att priset för marken är 350 
kronor /kvm. Marken är genom tidigare beslut i kommunfullmäktige prissatt till 225 
kronor /kvm, utefter en självkostnadsprincip. 
Kommunfullmäktige har genom flertalet separata beslut om försäljning av kommunala 
fastigheter, exempelvis Båstad Hemmeslöv 5:56, följt förvaltningens rekommendation att 
överlåta kommunal mark till marknadsmässiga priser. 
Förslagen prissättning om 350 kronor/kvm är motiverad utifrån markområdets läge och 
byggbar het. 

Bakgrund 
Detaljplan för området vann laga kraft den 8 november 2019. Området har titigare varit 
anvisat till MIMS invest AB som tillsammans med COOP hade för avsikt att etablera sig på 
platsen. Anvisningen resulterade inte i försäljning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut ger kommunen möjlighet att inbringa en mängd goda förslag till 
användning av platsen och tillfälle att finna en framtida samarbetspart/köpare till 
markområdet. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en kostnd för annonsering i byggvärlden om 10 500 
kronor. Kostnaden förs på exploateringsprojekt 8018. Teknik och service anser denna kostnad 
befogad då byggvälden är en välrenommerad branschtidning som når intressenter vi genom 
egna kanaler inte får kontakt med. 
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Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad 
2. Företagslots, Pathricia Hansson 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Södra Hallands Kraft 
5. Trafikverket, Jan-Fredrik Wahlin 
6. Ekonomikontoret, Elisabet Edner 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 5:9 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, företagslots, NSVA, Trafikverket 



u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

2020-11-25 10 av 18 

KF § 172 Dnr KS 000775/2020 - 900 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVA) 

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA). Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det 
bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. I § 11 anges att NSVA 
skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta 
bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom 
fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-15, med 
tillhörande bilaga. 

1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som 
delägare i NSVAAB. 

2. Ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Carolin Gräbner (SD), Jenny Sjöholm (MP), Eddie Grankvist (-), 
Birgitte Dahlin (L) och Krister Lilja (KD) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Carolin Gräbner (SD), Jenny Sjöholm (MP), Eddie Grankvist (-), 
Birgitte Dahlin (L) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som 
delägare i NSVA AB. 

2. Ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-15 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000775/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Förslag till beslut 

1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA 
AB. 

2. Ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att teckna reviderat Aktieägaravtal, bilaga till 
denna tjänsteskrivelse. 

3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA 
AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovi
sats i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVA). 

Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i 
NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att 
detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom fattas av 
bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Aktuellt 
Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny delägare i NSVA: 

1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1) miljon kronor. Örkelljunga 
kommun har företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 
2021-03-15 och betalning av aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna berättigar 
till andel i vinst från och med nästkommande räkenskapsår. 

2. Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar: 
- Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSV A. 
- Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/8 * 100 % per delägare. 
- Bilaga A i aktieägaravtalet; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier a 1000 
kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 8 miljoner kronor. Nytt avtal upprättas i 
åtta (8) exemplar. 

3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA med 229 316 kronor. 
Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande delägare. 
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Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar och 
få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet. 
Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta syfte. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till Aktieägaravtal för Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB inkl bilaga A, daterad 
2020-10-02 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

2020-11-25 

KF § 173 DnrKS000774/2020-900 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

11 av 18 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv 
och Bolagsordning. Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma 
som fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-15, med 
tillhörande bilagor. 

Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för 
NSVAAB. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Carolin Gräbner (SD), Jenny Sjöhalm (MP), Eddie Grankvist (-), 
Birgitte Dahlin (L) och Krister Lilja (KD) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Ebba 
Krumlinde (C), Carolin Gräbner (SD), Jenny Sjöhalm (MP), Eddie Grankvist (-), 
Birgitte Dahlin (L) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för 
NSVAAB. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-15 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000774/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Förslag till beslut 

Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vat
ten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning. 
Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av 
bolagsordning för NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Aktuellt 
Justeringar av ägardirektivet och bolagsordningen föreslås enligt nedan: 

Ägardirektivet 
1. Bakgrund och syfte 
Örkelljunga kommun läggs till som delägare. 

Ändrat datum för upprättande. 

Bolagsordningen 
Ändrat datum för upprättande. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2020-10-02 
Förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2020-10-02 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000723/2020 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

12 av 18 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av Kommunfullmäktige 2019-11-20. 

Underlag till beslutet Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilaga och fastighetsförteckning 

Kommunstyrelsens 
förslag Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSV A. 

Yttranden Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSV A. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-15 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000774/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Förslag till beslut 

Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vat
ten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och Bolagsordning. 
Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut om ändring av 
bolagsordning för NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Aktuellt 
Justeringar av ägardirektivet och bolagsordningen föreslås enligt nedan: 

Ägardirektivet 
1. Bakgrund och syfte 
Örkelljunga kommun läggs till som delägare. 

Ändrat datum för upprättande. 

Bolagsordningen 
Ändrat datum för upprättande. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2020-10-02 
Förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, daterad 2020-10-02 



u1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 175 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000813/2020 - 903 

Sida 

13 av 18 

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats {S) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ersättare i utbildningsnämnden. 

Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar att Karolin Högberg (S) väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Karolin Högberg (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000836/2020 - 903 

Sida 

14 av 18 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige -
Linda Smit (S) 

Beskrivning av ärendet 2020-11-16 inom Linda Smit (S) med en skrivelse där hon avsäger sig sitt 
politiska uppdrag som ersättare i Båstads kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag Avsägelsen godkänns. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000853/2020 - 903 

Avsägelse av uppdrag-Anita Bäck (BP) 

Sida 

15 av 18 

Beskrivning av ärendet 2020-11-18 inkom Anita Bäck (BP) med en skrivelse där hon avsäger sig sina 
politiska uppdrag i Båstads kommun. Hennes uppdrag består av att vara 
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
myndighets nämnden. 

Förvaltningens förslag Avsägelsen godkänns. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000856/2020 - 700 

Sida 

16 av 18 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Obligatoriskt 
munskydd för alla besökare på äldreboende 

Beskrivning av ärendet Trots att Bo Wendts (BP) skrivelse är rubricerad fråga anser förvaltningen, 
efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande och Bjärepartiet, att 
skrivelsen ska behandlas som en interpellation. En fråga ska användas av 
ledamöter för att inhämta upplysningar medans interpellationer är 
ledamöternas verktyg för att debattera i fullmäktige. Mot denna bakgrund 
anser förvaltningen att denna skrivelse är en interpellation. 

Underlag till beslutet Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-11-20. 

Förvaltningens förslag Interpellationen godkänns och får besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein (M) vid ett framtida fullmäktigesammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras av kommunstyrelsens ordförande 
Johan Olsson Swanstein (M) vid ett framtida fullmäktigesammanträde. 

usterandes si naturer 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-25 

KF § 179 Dnr KS 000857 /2020 - 700 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Testning och 
smittspårning av covid-19 

17 av 18 

Beskrivning av ärendet 2020-11-20 inkom en fråga från Marianne Eriksson-Mjöberg, Bo Wendt och 
Inge Henriksson (BP), ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Underlag till beslutet Fråga från Marianne Eriksson-Mjöberg, Bo Wendt och Inge Henriksson (BP), 
2020-11-20. 

Förvaltningens förslag Frågan får ställas och svars ges av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Yttranden 

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

Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) ställer frågan och svar ges av Johan Olsson 
Swanstein (M). 

Utdra sbes rkande 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 180 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Dnr KS 000860/2020 - 700 

Väckt motion - Mäta temperaturen på personalen på 
vård boendena 

Sida 

18 av 18 

Beskrivning av ärendet Trots att Mariannes skrivelse rubriceras som fråga anser förvaltningen, efter 
samråd med kommunfullmäktiges ordförande, att skrivelse ska behandlas som 
en motion. Detta eftersom att skrivelsen innehållet ett förslag. 

Underlag till beslutet Motion från Marianne Eriksson-Mjöberg (BP), 2020-11-20. 

Förvaltningens förslag Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Yttranden Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


