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KSau § 46 Dnr KS 000010/2020 - 100 

Val av justeringsperson 

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

Beslut 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson (BP). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 31 mars kl. 16:00. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

§ 53 "Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor" tas 
bort från dagordningen. 

§ 62 "Justering av investeringsbudget 2020" läggs till dagordningen. 

usterandes si naturer 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Dnr KS 000009/2020 -100 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Coronavirusets smittspridning, kommundirektör Erik Lidberg. 

J usterandes si naturer 
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KSau § 49 Dnr KS 000165/2020 - 300 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av 
ombyggnad av Köpmansgatan i Båstad 

Beskrivning av ärendet Ett större arbete på väg 115 /Köpmansgatan i Båstad pågår. Arbetet görs för att 
förbättra trafik-säkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med 
fokus på oskyddade trafikanter. I samband med ombyggnationen anläggs en ny 
cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

För att bland annat underlätta för Blåljusmyndigheten och allmänhet att 
hitta/lokalisera sig förordar Namnkommitten att cirkulationsplatsen 
namnsätts. 

Cirkulationsplatsen kommer att utsmyckas med ett konstverk som är inspirerat 
av Märta Måås-Fjetterström hantverk. Märta Måås-Fjetterström var under 
många år verksam i Båstad. I hennes atelje bedrivs än idag verksamhet. 
Förslaget på namnet på cirkulationsplatsen har förankrats hos Angelica 
Persson, VD på Märta Måås-Fjetterström AB. 

Kommunens namnkommitte anser det lämpligt att döpa cirkulationsplatsen till 
Märta Måås-Fjetterströms rondell med anledning av att konsten i rondellen är 
inspirerad av hennes hantverk samt med anledning av att hennes namn, 
hantverk och verksamhet är förknippat med Båstad. 

Vidare bedömer Namnkommitten att namnsättningen följer kulturmiljölagens 
regler om god ortnamnssed och anser att namnet sett ur ett 
stavningsperspektiv inte är optimalt men då det inte kommer vara någon 
belägenhetsadress kopplad till namnet är det godtagbart ändå. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, 2020-03-11. 

Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha 
namnet Märta Måås-Fjetterströms rondell. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha 
namnet Märta Måås-Fjetterströms rondell. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

r;r ft;W 
V 
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KSau § 50 Dnr KS 000573/2019 - 200 

Begäran om förlängd tid för byggstart, 2m2 (med anledning av 
coronaviruset) 

Beskrivning av ärendet Den 16 mars 2020 mottog teknik och service begäran om uppskov med 
byggstart från Carsten Johansen, ägare av företaget 2m2 Group i Båstad AB. 
Företagets huvudsakliga verksamhet bygger på import av varor från Asien. 
Importerade varor säljs därefter vidare till stora kedjor både inom och utom 
Sveriges gränser. På grund av pågående coronapandemi behöver företaget 
värna sin huvudverksamhet och skjuta på stora investeringar, såsom 
byggnation av nya lokaler, tills marknaden stabiliserat sig något och effekterna 
av pandemin går att överblicka. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Teknik och service har mot ovanstående situation upprättat ett förslag till 
tillägg till köpeavtal. Genom tillägget ges 2m2 Group i Båstad AB en frist från 
avtalad byggnadsskyldighet om 12 månader. Konkret innebär fristen att 
företaget ska ha påbörjat byggnation senast den 1 maj 2021, istället för den 1 
maj 2020. 

Teknik och service anser det motiverat att tillmötesgå behovet av uppskov då 
kommunens intention är att fullfölja försäljningen. Köparen har fullföljt övriga 
villkor; byggnationen har anpassats till platsen enligt kommunens önskemål 
och bygglov /marklov har sökts och erhållits. Förslag till tillägg till köpeavtal 
måste tecknas skriftligen mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen 
för att utgöra bindande avtalsinnehåll, enligt§ 12 i tecknat köpeavtal. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-03-18. 

Medge förlängning av avtalad byggnadsskyldighet med 12 månader i köpeavtal 
tecknat mellan kommunen och 2m2 Group i Båstad AB den 4 juli 2019. 

Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Medge förlängning av avtalad byggnadsskyldighet med 12 månader i köpeavtal 
tecknat mellan kommunen och 2m2 Group i Båstad AB den 4 juli 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 51 Dnr KS 000165/2019 - 200 

Omarbetat markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, 
Riksbyggen 

Beskrivning av ärendet I samma skede som kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till 
markanvisningsavtal för Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förslövs 
Ängar, norra delen av område 1, kommunicerade exploatören behov av att 
justera villkor i avtalet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Teknik och service återupptog med anledning av detta förhandlingarna med 
Riksbyggen Ekonomisk avseende både villkor i markanvisningsavtalet och 
efterföljande köpeavtal. Förhandlingarna har resulterat i ett reviderat förslag 
till markanvisningsavtal som ska vara kommunen till handa, undertecknat av 
firmatecknare för Riksbyggen Ekonomisk förening, innan det lyfts för 
godkännande hos kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-03-18. 

Godkänna reviderat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen 
Ekonomisk förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 

Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna reviderat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen 
Ekonomisk förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 52 Dnr KS 000351/2019 - 900 

Svar på motion -Alternativ återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 17 april 2019 om att Båstads kommun snarast 
utreder möjligheterna att som tillfällig återvinningscentral utnyttja befintliga 
återvinningscentraler i Ängelholms- respektive Laholms kommun. Samt att 
utvärdering av detta görs som ytterligare underlag för permanent 
återvinningscentral. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Centerpartiets intention är att hitta andra lösningar som ersätter behovet av att 
bygga en ny återvinningscentral inom kommunen. 

Båstads kommun tog fram ett förslag, våren 2019, på en avsiktsförklaring till 
Laholms kommun avseende samarbete med återvinningscentral. Detta förslag 
meddelade Laholms kommun inte vara intresserade av. 

NSR och kommunen har startat upp ett arbete med att undersöka hur en större 
central återvinningscentral inom kommunen kan ersättas med flera mindre 
platser för avfall i kombination med utökade tjänster för hämtning av avfall hos 
abonnenterna. Ett förslag på återvinningstjänsterna beräknas vara klart 
december 2020. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 2020-03-18. 

Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

7fP 'brv 
V 
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Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens 
skolor 

Beskrivning av ärendet Enligt godkännande av dagordningen utgår ärendet från dagens sammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 54 Dnr KS 000951/2019 - 380 

Nolatopris 2019 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse vinnare av Nolatopriset för 2019. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Båstads kommun delar ut Nolatopris enligt följande: 

Nolatopriset utdelas för bästa idrottsprestation i Båstads kommun under året. 
Priset kan även delas ut till framstående föreningsledare verksamma inom 
kommunen. Andemeningen med priset är att uppmuntra och premiera 
ungdomar, som har sina rötter i kommunen, till bra idrottsprestationer. 

Priset går till ungdomar som är uppvuxna i kommunen och har utvecklat sina 
färdigheter med hjälp av idrottslivet här. Som en konsekvens av detta ska man 
vara mantalsskriven i kommunen. Undantag från detta medges om man av 
"bästa idrottsprestationsskäl" har eller har haft behov av att vara 
mantalsskriven på annan ort. Priset kan bara ges en gång till samma person. 
Undantag gör om personen utmärkt sig i flera idrottsgrenar. Nolatopriset 
består av ett stipendium om 10 000 kr. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, 2020-03-18. 

Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag av prisvinnare. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 55 Dnr KS 000082/2020 - 380 

Ungdomsledarpris 2019 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse vinnare av Ungdomsledarpris för 
2019. Båstads kommun delar ut ungdomsledarpris enligt följande: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Syftet med ett ungdomsledarpris är att stimulera ungdomsledarna i ideella 
föreningar i kommunen. Priset är avsett för ungdomsledare bosatta i Båstads 
kommun och verksamma i lokala föreningar i kommunen. Priset kan delas ut 
till ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att 
främja barn och ungdomars utveckling. Ungdomsledarpriset består av ett 
stipendium om 10 000 kr. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, 2020-03-18. 

Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag av prisvinnare. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2019 uppgick till 4,1 mkr, vilket är en negativ 
avvikelse i förhållande till budget med 12 mkr. Resultatet för 2018 var 15,1 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2019 till 3,5 
mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 167 mkr, jämfört med 171 mkr året 
innan, varav ca 57 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 132 mkr togs under 
året och kommunen amorterade drygt 20 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 22 mkr till 22 mkr. Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 
beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att 
tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av 
kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna 
kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida 
pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen 
av det egna kapitalet skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. 
Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 
procent av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2019 uppgick till 
ca 1,6 procent och resultatet blev lägre än värdesäkringen innebär det att ingen 
öronmärkning till framtida pensionsutbetalningar görs under 2019. VA
verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,4 mkr under 2019. Resultatet 
är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med 
anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 2019 till 10,6 mkr. 
Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu uppgår till ca 11 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2020-03-25. 

Förvaltningens förslag l. Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. 

2. Resultatet för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 fastställs i 
enlighet med årsredovisningen. 

3. För 2019 görs ingen öronmärkning i balansräkningen för pensionsändamål. 
2019 finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 11 mkr. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna 
något förslag till kommunstyrelsen. 

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

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 57 Dnr KS 000160/2020 - 900 

Miljöbokslut 2019 

Beskrivning av ärendet Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 
september 2017, § 149 Dnr: KS 000428/2017-800 skall det i samband med 
kommunens årsredovisning upprättas ett miljöbokslut. Detta är kommunens 
andra miljöbokslut vilket publiceras digitalt. I miljöbokslutet redovisas arbetet 
som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommunens miljöarbete i 
relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångspunkt i 
Miljö- och Energiprogrammet där inriktningen för miljöarbetet i kommunen 
pekas ut under fem för kommunen utpekade viktiga områden kopplat till de 
nationella miljökvalitetsmålen; Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, 
Transporter, Bebyggd Miljö. I bokslutet lyfts det fram höjdpunkter från året 
som gått och utmaningar framåt samt information som kan vara intressant för 
kommuninvånare, besökare och näringsliv. För 2019 års miljöbokslut har en 
bilaga med nyckeltal lagts till. Detta i syfte att få en tydligare bild av status och 
förändringar över tid inom miljöområdet. Under varje övergripande område 
finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. För varje 
inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) Mycket arbete krävs, långt 
till målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjort, på god väg mot 
målet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade till miljömålsättningarna fortsatt. 
Till exempel med planläggning av våtmarker, cykelleder, utfasning av fossila 
bränslen, energieffektivisering och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. Det 
startades också upp ett arbete med Agenda 2030 och arrangerades en 
Hållbarhetsvecka. De områden där utvecklingen är långsam, negativ eller där 
tillståndet är osäkert beroende på exempelvis brist på data och sammanhållen 
analys och/eller resurser, gäller miljöstatus för mark-, yt- och grundvatten, 
biologisk mångfald på land och i hav, samt klimatutsläpp och klimatanpassning. 

Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson lvarsson med 
tillhörande bilagor, 2020-03-18. 

Miljöbokslut för 2019 godkänns 

Carolina Holgersson Ivarsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Miljöbokslut för 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 58 Dnr KS 000900/2019 - 900 

Svar till revisionen - Granskning av kommunens 
investeringsplanering 

Beskrivning av ärendet Under september 2019 och december 2019 har EY genomfört en granskning av 
kommunens investeringsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll över kommunens och de 
kommunala bolagens investeringsutrymme. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll över 
kommunens, och de kommunala bolagens investeringsplan 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

Inrätta en långsiktig investeringsprocess 
Stärka styrningen och kontrollen över kommunens investeringsplanering 
Säkerställa att kommunfullmäktiges målsättningar beaktas i 
investeringsplaneringen 
Kontinuerligt beakta belåningsutrymmet för hela koncernen 
Fastställa principer för prioriteringar 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson med tillhörande 
bilagor, 2020-03-16. 

Ge förvaltningen i uppdrag att utveckla och förbättra kommunens 
investeringsprocess. Processen ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska 
prognos och kommunfullmäktiges målsättningar. Ett förslag till 
processbeskrivning ska redovisas till revisionen senast den 30 september 
2020. 

Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ge förvaltningen i uppdrag att utveckla och förbättra kommunens 
investeringsprocess. Processen ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska 
prognos och kommunfullmäktiges målsättningar. Ett förslag till 
processbeskrivning ska redovisas till revisionen senast den 30 september 
2020. 

usterandes si naturer 
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KSau § 59 Dnr KS 000303/2019 - 903 

Svar på motion - Bättre företagsklimat 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 2 april 2019 om att Båstads kommun 
undersöker möjligheterna och kostnaderna för inrättandet av en 
näringslivssamordnare/chef som rapporterar direkt till kommundirektören. 
december 2019 gjorde Båstads kommun en upphandling av en företagslots 
med följande uppdrags beskrivning: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Båstads kommun vill förenkla för företagarna i sin kontakt med kommunen. 
Detta vill vi göra genom att skapa en väg in i form av en företagslots. Som 
företagslots i Båstads kommun kommer du att få arbeta med flera olika 
verksamhetsområden och ställas inför en mängd olika frågor. 

Upphandlingen är avslutad och en företagslots är nu på plats i Båstads 
kommun, en person som har arbetsuppgifter som tangerar det som efterfrågas 
av motionärerna. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen 
anses besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 
Peterson, 2020-03-18. 

Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 60 Dnr KS 000174/2020 -100 

Avsiktsförklaring- Tryggare, säkrare och attraktivare Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstad kommun och Erik Paulsson har i dialog tagit fram ett förslag till en 
avsiktsförklaring vars syfte är att göra kommunen säkrare, tryggare och 
attraktivare. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Avsiktsförklaringen innebär en upprustning av Köpmansgatan och 
promenadstråket mellan Paulins brygga och Norrviken. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg med tillhörande bilaga, 
2020-03-24. 

Godkänna avsiktsförklaringen - tryggare, säkrare och attraktivare Båstad. 

Erik Lidberg föredrar ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna avsiktsförklaringen - tryggare, säkrare och attraktivare Båstad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 61 DnrKS000214/2020-100 

Avsiktsförklaring- Business Region Halmstad 

Beskrivning av ärendet Framtida utmaningar kräver att Halmstad utvecklas till att förutom vara ett 
administrativt centrum och residensstad även blir en regional funktionell nod. 
En attraktiv plats som lockar till sig nya invånare och som kringlandet väljer att 
orientera sig mot. Halmstad ligger nu för långt ifrån såväl Göteborgsregionen 
som Öresundsregionen för att staden ska kunna dra full nytta av 
tillväxtregionernas dragningskraft och behöver därför arbeta strategiskt och 
långsiktigt tillsammans med sina grannkommuner för att skapa nya 
förutsättningar för tillväxt och utveckling i det geografiska området. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Med dessa insikter påbörjades 2017 ett gemensamt projekt mellan 
kommunerna Halmstad, Falkenberg, Laholm, Ljungby, Hylte och Båstad, samt 
Högskolan i Halmstad i syftet att ta fram prioriterade insatsområden och 
gemensamma mål för att stärka tillväxten i den funktionella regionen. Parterna 
uttrycker med den framtagna avsiktsförklaringen en ambition om att utveckla 
och fördjupa detta samarbete. Avsiktsförklaringen pekar ut ett antal 
samverkansområden som är särskilt betydelsefulla och gynnar tillväxten i både 
enskilda kommuner och den funktionella regionen som helhet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad. Det skulle 
underlätta utvecklingen av det redan etablerade samarbetet mellan de 
deltagande kommunerna samt högskolan i Halmstad, stärka Halmstads roll som 
tillväxtmotor och bidra till tillväxten i den funktionella regionen som helhet. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg med tillhörande bilagor, 
2020-03-24. 

Godkänna avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad. 

Erik Lidberg föredrar ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 62 Dnr KS 000223/2020 - 906 

Justering av investeringsbudget 2020 

Beskrivning av ärendet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2019 till 213 465 tkr exklusive 
budgeterad exploaterings verksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. 
Utfallet uppgick till 167 315 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på+ 46 
150 tkr. Avvikelsen fördelar sig på 5 04 7 tkr skattefinansierade investeringar, 1 
373 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 39 730 tkr på VA
investeringar. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen lämnat fram ett förslag till förändrad budget för 2020 där delar 
flyttas fram till år 2021 men även där ett projekt flyttas från 2021 till 2020. 
Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2019 samt föreslagen 
förändring av investeringsmedel för 2020 skulle investerings budgeten 2020 
inklusive medfinansiering och VA- investeringar uppgå till 255 007 tkr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, 2020-03-25 med tillhörande 
bilagor. 

1. Budgeterade investeringsmedel om 31 976 tkr överförs från 2019 till 2020 
varav 3 553 tkr avser skattefinansierade investeringar, 1 500 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och 26 923 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. 

2. Skattefinansierade investeringar 2020 utökas utöver överföringarna från 
2019 med 2 931 tkr. 

3. Den nya investerings budgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. Skattefinansierade investeringar uppgår till 152 809 tkr, 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 11 500 tkr, VA-finansierade 
investeringar uppgår till 90 698 tkr. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna 
något förslag till kommunstyrelsen. 

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

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


