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Camilla N ermark, planarkitekt, del av mötet 
Ulla Johansson, mål tidschef, del av mötet 
Fredrik Jönsson, projektingenjör, del av mötet 
Henrik Andersson, bildningschef, del av mötet 
Johan Linden, ekonomichef, del av mötet 
Elin Ax, kommunjurist, del av mötet 
Per-Martin Boklund, enhetschef IoF, del av mötet 
Anders Björk, IT-chef, del av mötet 
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KS au§ 95 Dnr KS 000027 /2017 - 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
04-18 

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 Ingela Stefansson (S). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Matte (M). 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 25 april kl. 15:00. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I) JJIV 
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KS au§ 96 Dnr KS 000028/2017 - 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-04-18 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Protokollsanteckning 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Informationspunkterna I, Uppföljning av JV9, och J, Kommungemensam policy för 
arbetskläder, utgår från dagens sammanträde. 

Ärende 19 på dagordningen, Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning 
av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622), utgår från dagens 
sammanträde. 

Extraärenden: 
§ 110, Delegation att träffa överenskommelse om förlikning. 
§ 123, Inriktningsdokument Västra Karup. 
§ 124, HR-servicecenter. 
§ 125, Nytt Tennismuseum. 

Christer de la Matte (M) lyfter frågan om när Moderaternas motion om 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kommer upp. 
Arbetsutskottet önskar en skyndsam hantering av motionen och att den 
kommer upp så snabbt som möjligt. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/); BW 
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Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-04-18 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt 
sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på 
sammanträdet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/JI tJ Jr' 
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lnformationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
04-18 

Beskrivning av ärendet A) Information angående havsplanering. Planchef Olof Sellden. 

B) Information angående skolsamverkan med Laholms kommun. Planchef Olof 
Sellden och översiktsplanerare Kristina Bell. 

C) Information angående etablering av fjärrvärme i Förslöv. Teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson. 

D) Information angående skolinspektionens besök avseende 
vuxenutbildningen. Bildningschef Henrik Andersson. 

E) Information angående vuxenutbildningen - Nuläge och framtida behov. 
Bildningschef Henrik Andersson. 

F) Information angående ändrade ägardirektiv för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (KSFAB). Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt och 
ekonomichef Johan Linden. 

G) Information angående erbjudande om delägarskap i Inera. Ekonomichef 
Johan Linden. 

H) Information angående ny dataskyddsförordning. IT-chef Anders Björk. 

I) Information angående uppföljning av JV9. (Utgår från sammanträdet.) 

J) Information angående kommungemensam policy för arbetskläder. (Utgår från 
sammanträdet.) 

K) Information angående utvärdering av mål tidspolicy. Måltidschef Ulla 
Johansson. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

6/ lJ Jr 
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KS au§ 99 Dnr KS 000402/2017 - 315 

Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande 
av detaljplan 

Beskrivning av ärendet Frågan om möjlighet att tillskapa tomter genom förtätning vid Vretvägen har 
väckts av KSO hösten 2016. Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-
10 inkommit med begäran om planbesked med syfte att minska prickmarken 
på fastigheten för att möjliggöra en avstyckning. Detta prövas i detaljplan 
tillsammans med förtätning på kommunens mark i området. Planområdet 
omfattas idag av tre äldre detaljplaner där marken i största delen är planlagd 
som parkmark samt inaktuella gatusträckningar. Delar av området är planlagt 
för bostadsändamål men begränsas av omfattande prickmark. Delar av 
planområdet pekas i ÖP 08 ut som lämpligt för bostäder. En förtätning med 
bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud bedöms kunna prövas i 
detaljplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-04-11. 
Bilaga 1. Skrivelse från fastighetsägaren. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

!f; b/tv' 
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KS au§ 100 Dnr KS 000411/2017 - 315 

Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell -
Ansökan om planbesked 

Beskrivning av ärendet Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit för Torekov 8:83 m fl, Torekov 
Hotell. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, daterad 2017-04-
03. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Bilaga 1. Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Torekov 8:83, 
Torekov Hotell, inom Båstads kommun. 
Bilaga 2. Skisser tillhörande ansökan. 

1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m 
fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m 
fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

IJ1 !Jlv 
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Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl . har genomförts under tiden 2016-
03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-04-11. 
Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14. 

Förvaltningens förslag 1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga l. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga l. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/)/ f!Jw 
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KS au§ 102 Dnr KS 000403/2017 - 315 

Kommunstyrelsens planprioritering 

Beskrivning av ärendet Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska 
prioriteras och framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny 
planprioritering med tydliga politiska direktiv skulle underlätta för att svara 
byggherrar och entreprenörer på planförfrågningar. En tydligare 
planprioritering behövs även för att använda planavdelningens resurser på ett 
för kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 

Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya 
detaljplaner. Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom 
ökat då det i kommunen har etablerats två nya järnvägsstationer. För att 
tydligare kunna förverkliga kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål 
och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att uppdateras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef OlofSellden, daterad 2017-04-07. 
Bilaga 1. Kommunstyrelsens planprioritering. 

Förvaltningens förslag 1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering. 

Föredragande Planchef Olof Se liden föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Ärendet lyfts ut från dagordningen och återkommer på 
arbetsutskottets sammanträde 2017-05-23. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Gösta Gebauer och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet lyfts ut från dagordningen och återkommer på arbetsutskottets 
sammanträde 2017-05-23. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

15; ofJ/ 
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KS au§ 103 Dnr KS 000032/2016 - 300 

lnriktningsdokument för Grevie - Beslut om samråd 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. lnriktningsdokumentets syfte 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien 
och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i 
framtiden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner 
och utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är 
en del av kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av 
flera vägledande dokument och samspelar med dessa. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-04-07. 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07. 
Bilaga 2. Social konsekvensanalys av inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-
07. 

1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

IJ1 ;)lv 
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Dnr KS 001328/2016 - 100 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose 
framtida behov av boende till en lågkostnad och eller liten boendeyta för 
studenter, pensionärer och ensamstående, gärna stationsnära. 

Sida 

14 av 37 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad 2017-03-
14. 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 2016-10-26. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med 
motionen finns redan planlagda. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C): Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att motionens ska 
avslås och Gösta Gebauers yrkande att motionen ska bifallas. Efter framställd 
proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med 
motionen finns redan planlagda. 

Reservation Gösta Gebauer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

/J, .(}W 
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KS au§ 105 Dnr KS 000188/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag - Bevarande av centra lorten Västra 
Karup 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit 
där förslagstä llaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgsboende 
på orten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg, daterad 2017-03-
08. 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup, daterad 2016-
02-03. 

1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård 
och omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 
övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård 
och omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i 
övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med 
hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat. 
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Beskrivning av ärendet Förvaltningen har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott utrett 
om det är möjligt att utöka öppettiderna vid återvinningscentralen i Svenstad. 
Beskedet från NSR är att öppettiderna redan idag är högst bland regionens 
återvinningscentraler, baserat på antalet besökare, och att en utökning av 
öppettiderna i dagsläget inte är aktuell. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 

Förvaltningens förslag 1. Med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelsen, daterad 2017-04-
04, anses frågan om möjligheterna till utökade öppettider vid 
återvinningscentralen i Svenstad besvarad. 

Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönson föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta med sig 
frågan om förlängda öppettider i Svenstad till NSR:s ägarsamråd. Ordföranden 
får också i uppdrag att undersöka förutsättningarna för byte av dag från 
måndag till tisdag avseende öppethållande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta med sig frågan om 
förlängda öppettider i Svenstad till NSR:s ägarsamråd. Ordföranden får också i 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för byte av dag från måndag till tisdag 
avseende öppethållande. 
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KS au§ 107 Dnr KS 000715/2015 - 500 

Begäran om ti lläggsanslag för Ängstorps reningsverk 

Beskrivning av ärendet Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har 
genomförts och pro-jektet har startat igång. Följande förändringar har skett 
jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 
mkr år 2018. Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 
mellan Laholm och Båstad. För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift 
planeras genomförandet av en option på rötkammaren på 3 349 000 kr. 
Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 10 % på i tillägg 
vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var 
inledningsvis beräk-nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att 
resultera i ett minskat investerings behov år 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 

Förvaltningens förslag 1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget 
för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investerings budget 
för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004. 

J usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens vuxenutbildning. I skollagens 
4 kapitel finns bestämmelser om att varje huvudman inom skolväsendet ska 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildningen ska bedrivas i enlighet med det föreslagna årshjulet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2017-04-11. 
Bilaga 1. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet. 

Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet. 

] usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS au§ 109 Dnr KS 000404/2017 - 600 

Kulturpristagare 2017 

Beskrivning av ärendet  är föreslagen som kulturpristagare vid flera tillfällen och av 
olika aktörer under de senare åren.  har under decennier drivit 
och utvecklat Bjäre Bokhandel i Båstad. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Motivering: 
"  har med stort engagemang och målmedvetenhet under många 
år satsat på kvalitet och förnyelse av Bjäre Bokhandel.  har utvecklat 
bokhandeln till att bli en mötesplats för människor att ta del av all typ av 
litteratur, konst och kultur lokalt, nationellt och internationellt". 

Tjänsteskrivelse från kulturskolechef och kulturstrateg Helene Steinlein, 
daterad 2017-04-07. 

1.  tilldelas kulturpriset 2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1.  tilldelas kulturpriset 2017 enligt följande motivering: 

"  har med stort engagemang och målmedvetenhet under många 
år satsat på kvalitet och förnyelse av Bjäre Bokhandel.  har utvecklat 
bokhandeln till att bli en mötesplats för människor att ta del av all typ av 
litteratur, konst och kultur lokalt, nationellt och internationellt". 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Beskrivning av ärendet Bostadsrättsföreningen Citadellet, har genom ombud Advokatfirman Delphi, 
inkommit med skadeståndskrav till Båstads kommun. Kravet gäller uteblivna 
hyresintäkter om 2 085 015 kronor, samt kvittning mot anslutningsavgift om 
1 023 767 kronor samt krav på att gång och cykelväg vid fastigheten ska 
slutföras. Detta krav är inte prissatt. Brf Citadellet menar sig ha rätt till kraven 
då kommunen och föreningen varit överens om att föreningen skulle hyra ut 
tjugo lägenheter till kommunen. Avtalet kom emellertid inte till stånd, då 
avtalet inte undertecknades från kommunens sida. Tvisten gäller i huvudsak 
vem so m är behörig att underteckna avtal. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2017-04-18. 

Förvaltningens förslag 1. Kommuns tyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa 
överenskommelse om förlikning i ärende med Citadellet 4. 

Föredragande Kommunjurist Elin Ax och bldningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunjurist delegation att träffa 
överenskommelse om förlikning i ärende med Citadellet 4. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 21 av 37 

KS au§ 111 Dnr KS 001227 /2016 - 603 

Ansökan - Ti llstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Hamnkiosken i Båstad, Hamnplan i Båstad, har inkommit från 
ovanstående bolag. Önskad serveringslokal är uteservering. Önskade 
serveringstider är 11.00 - 23:30 året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-12. 
Utredning med ritning Dnr. KS001227 /2016-603. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Korvringen AB/556632-0858/ 
tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
på Hamnkiosken i Båstad, Hamnplan i Båstad. 

Föredragande 

Beslut 

2. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr KS 001227-2016-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 23.30 årligen under perioden skärtorsdag - 30 
september. 

4. Villkor för serveringstillståndet är att matutbudet av egentillverkade 
maträtter inte får understiga det som angetts i ansökan samt att personal alltid 
ska befinna sig på uteserveringen under serveringstiden. 

5. Enligt Alkohollagens 8 kap. 19 § avslå ansökan om att serveringstillståndet 
ska gälla året runt. 

Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Korvringen AB/556632-0858/ 
tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
på Hamnkiosken i Båstad, Hamnplan i Båstad. 

2. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr KS 001227-2016-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 23.30 årligen under perioden 1 juni - 31 augusti. 

4. Villkor för serveringstillståndet är att matutbudet av egentillverkade 
maträtter inte får understiga det som angetts i ansökan samt att personal alltid 
ska befinna sig på uteserveringen under serveringstiden. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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5. Enligt Alkohollagens 8 kap. 19 § avslå ansökan om att serveringstillståndet 
ska gälla året runt. 
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KS au§ 112 Dnr KS 000083/2017 - 603 

Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av 
alkoholdrycker en ligt alkohollagen (2010:1622) 

Beskrivning av ärendet Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Hjorten, Östermalmsvägen 1, Båstad, har 
inkommit från ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är matsalar och 
uteservering. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-12. 
Utredning med ritning dnr. KS000083/2017-603. 

Förvaltningens förslag 1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Furuhem Konferens & Pensionat AB 
/559087-8848/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Hjorten, Östermalmsvägen 1, Båstad. 

Beslut 

2. Serveringslokal är matsalar och uteservering enligt ritning dnr 
KS000083/2017-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Furuhem Konferens & Pensionat AB 
/559087-8848/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Hjorten, Östermalmsvägen 1, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsalar och uteservering enligt ritning dnr 
KS000083/2017-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 
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Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 
2015 och 2016 

Beskrivning av ärendet Uppföljning av hantering av ansökningar enligt Alkohollagen och tillsyn enligt 
beviljade serveringstillstånd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-13. 
Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 2016. 

Förvaltningens förslag 1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Föredragande Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för 2017 
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Beskrivning av ärendet Tillsynsplanen enligt Alkohollagen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta 
förebyggande, hur inre, yttre och samordnad tillsyns ska bedrivas. Kommunen 
ska ange hur omfattande tillsynen ska vara och om några särskilda områden 
ska prioriteras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Per-Martin Boklund, daterad 2017-04-13. 
Tillsynsplan för 2017. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne. 

Föredragande Enhetschef Per-Martin Boklund föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen Skåne. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS au§ 115 Dnr KS 000346/2017 - 905 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2016 samt även revisionsberättelse. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-04-10. 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med 
revisionsberättelse. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhets berättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2016. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna. 

l usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS au§ 116 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller 
minskningar, av 2017 års budgeterade investerings- och exploateringsutgifter. 
Sammanlagt föreslår reduceringar om 11168 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2017-04-05. 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investerings budget 2017. 

Förvaltningens förslag Budgeterad ram för inves terings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande: 

Föredragande 

Beslut 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 

2. Den ny;:i budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag. 

Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras 
enligt följande : 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från 
anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med 
anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget 
uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och 
exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 
tkr. 

2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i 
enlighet med upprättat förslag. 
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Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag 
daterad 2016-05-17: regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, 
skola och gymnasium KS 000674/2016-906 till Utbildningsnämnden för 
yttrande. Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En 
begränsning införs i nuvarande system med innebörden att inga fler 
ersättningar utöver de volymer som budgeterats för i skolpengsramen 
(beställaren) och eventuellt existerande central reserv (demografireserv) 
betalas ut till resultatenheterna ( utförarna) för den verksamhets som bedrivs i 
egen regi. Chefen för resultatenheterna, "utfö rarchefen" (skolchef alt. 
bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna 
för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av 
resultatenheterna utifrån antal barn/elever finns kvar även om ersättningen 
per barn/elev begränsas till maximalt de antal barn/ elever som budgeterats för 
hos beställaren. 

På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar i 
elevunderlaget tillbaks till utföraren (resultatenheterna i verksamheten) när 
budgeterade volymer /resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer 
(antal barn/elever) vid resursfördelning på central nivå i samband med budget 
finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: "A) beställare och utförare ska läggas 
under respektive nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige 
redovisar alltså inte beställaren i fortsättningen. B) I regler för resursfördelning 
ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioekonomiska nyckeltal. C) 
Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponering av medlen i reserven och kan därmed också föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger."Det finns även en 
"protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag 
som förvaltningschef ej bakom tjänsteskrivelsen."Om tilläggsyrkanden: A) 
Hanteras inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen beslutade 
2015-11-18 (KS 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska 
faktorer vid fastställande av skolpengen." Bakgrunden till detta beslut är att 
skillnaderna mellan de olika enheterna och orterna är marginell. C) 
Hanteringen av demografireserven ingår inte i detta underlag. 
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens 
ambition för utbildning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför 
utarbetas på ett annat sätt för att vara lagenligt. 

Ärendet var upp på utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-10, § 3. 
Utbildningsnämnden beslutade då förslå kommunstyrelsen att: 1. Omarbeta 
förslaget så att det följer lagstiftningen, 2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen 
från skolchef och bildningschef daterad 2016-12-30 och 3. Det nya förslaget 
skickas till utbildningsnämnden för yttrande innan ärendet går vidare till 
kommunfullmäktige. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-01-10, § 3, med tillhörande 
bilagor. 

1. Omarbeta förslaget så att det följer lagstiftningen. 

2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen från skolchef och bildningschef 
daterad 2016-12-30. 

3. Det nya förslaget skickas till utbildningsnämnden för yttrande innan ärendet 
går vidare till kommunfullmäktige. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (SJ: En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram 
resursfördelningssystem att gälla från 2018. Styrgruppen består att 3 
ledamöter från kommunstyrelsen och 2 ledamöter från utbildningsnämnden. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. En politisk styrgrupp tillsätts för att ta fram resursfördelningssystem att 
gälla från 2018. Styrgruppen består att 3 ledamöter från kommunstyrelsen och 
2 ledamöter från utbildningsnämnden. 

2. För kommunstyrelsens vidkommande utses följande tre personer: Bo Wendt 
(BPJ, Christer de la Matte (MJ och Thomas Nerd (SJ . 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

I 51 (J//' 
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Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en 
ny återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen 
tagit fram en lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst 
förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har 
däremot varit att en ny anläggning ska placeras i Svenstad. Enligt 
ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd med kommunen 
avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny 
återvinningscentral ska anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet 
skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr per år för skattekollektivet samt att 
ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ traktorer inte kan 
nyttja anläggningen vilken inte heller blir fram tidssäkrad. Vidare är det högst 
osäkert om anläggning beviljas tillstånd fört.ex. flisning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-04-04. 
Bilaga 1. Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18. 

Förvaltningens förslag 1. Ställa sig bakom styrelsebeslutet i NSR. 

Föredragande Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Gösta Gebauer (C) : Kommunfullmäktiges beslut om lokalisering av 
återvinningscentral i Svenstad från 2015-05-04, § 86, upphävs. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Gösta Gebauer och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktiges beslut om lokalisering av återvinningscentral i 
Svenstad från 2015-05-04, § 86, upphävs. 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

IJ1 tiv 
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Miljöpriset 2017 
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Beskrivning av ärendet Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 
bättre miljö. I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. 
Insatsen kan bestå av information, undervisning, produktutveckling eller aktivt 
miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut till enskild person, företag 
eller organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-03-29. 

Förvaltningens förslag 1. Gränslösa möten och  föreslås för 2017 års miljöpris med 
motiveringen: 

För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om 
det hållbara samhället. Att härigenom förena rätt kompetenser i en av vår 
framtids viktigaste utmaningar, att tillsammans bygga det hållbara samhället 
med förutsättningar för alla. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Återlämna delegationen avseende miljöpris 2017 till 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återlämnar delegationen avseende 
miljöpris 2017 till kommunstyrelsen. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

15, ZJv 
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Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sedan beslut i kommunstyrelsen 2006 utnämnt "Årets 
medarbetare". Utmärkelsen har årligen getts för att "uppmärksamma 
medarbetare, enskilda eller arbetslag, som i vardagen gör en arbetsinsats 
utöver det vanliga". Efter tre års uppehåll är det igen dags att årligen lyfta fram 
en medarbetare eller arbetsgrupp som utmärkt sig under årets gång. För att 
synliggöra detta, utveckla arbetet och samtidigt knyta an priset till Båstads 
kommuns utveckling är en nystart för "Årets medarbetare" aktuellt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg/stabschefBrita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-04-10. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att från 2017 dela ut "Årets intraprenör". 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras med yrkande att förvaltningen får 
i uppdrag att omarbeta gällande regler för årets medarbetare att uppfylla 
kommunens vision och mål. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet återremitteras med yrkande att förvaltningen får i uppdrag att 
omarbeta gällande regler för årets medarbetare att uppfylla kommunens vision 
och mål. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

lf; bvV 
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KS au§ 121 Dnr KS 000084/2017 - 900 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads 
kommun om utökning av anta let sammanträden 

Beskrivning av ärendet Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 
lämnat in en begäran om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att 
fyra schemalagda möten per år, som står angivet i rådets nuvarande 
reglemente, inte är tillräckligt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
170407, med tillhörande bi laga. 
Begäran från KPR om utökning av antalet sammanträden. 

Förvaltningens förslag 1. Pensionärsrådets begäran om utökat antal sammanträden per år bifalls. 

Notering 

Yrkanden 

2. Pensionärsrådets reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 25 
februari 2015, ändras under§ 4, andra stycket, från fyra till åtta sammanträden 
årligen. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018. 

3. Ekonomiska medel för att täcka de ökade kostnaderna skjuts till inför 
budgeten 2018. 

Christer de la Motte (M) deltar ej i beslutet. 

Bo Wendt (BP): Kommunala pensionärsrådets och Kommunala 
handikapprådets reglementen ändras så att de sammanträder vardera sex 
tillfällen per år. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och förvaltningens förslag. 
Efter framställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat 
bifalla det egna yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunala pensionärsrådets och Kommunala handikapprådets 
reglementen ändras så att de sammanträder vardera sex tillfällen per år. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

!), ?Jw 
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KS au§ 122 Dnr KS 000016/2015 - 901 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet I kommunstyrelsens delegationsordning KS/ A026 och KS/ A027 har 
chefssekreterare delegation på dödsboanmälan till skatteverket respektive 
beslut att ordna gravsättning. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 24, om att bifalla en motion från 
Miljöpartiet om att införa ett integrationspris i kommunen. I samband med att 
motionen bifölls antog fullmäktige dessutom dokumentet "Regler för 
integrationspris i Båstads kommun". Enligt reglerna ska juryn för priset bestå 
av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Daniel Kling, daterad 2017-04-11 . 
Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 

1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras delegaten från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/ A033; Beslut om utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras delegaten från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer 
KS/ A033; Beslut om utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

IJ1 /)Jv 
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Dnr KS 000439/2017 - 300 

Nytt ärende: lnriktningsdokument Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende (se skrivelse på nästkommande sida) rörande 
inriktningsdokument för Västra Karup väcks på sammanträdet av Gösta 
Gebauer (C) . 

Underlag till beslutet Skrivelse från Centerpartiet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) : Ärendet får väckas. 

Sida 

35 av 37 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

l. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

J usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

IJ I !JIY 
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Nytt ärende: HR-servicecenter 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Ordförande Bo Wendt (BP) väcker ett ärende om HR-servicecenter för att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser och kostnader om kommunen 
går ur samarbetet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Förvaltningen utreder konsekvenser och kostnader för 
kommunen om avtalet med HR-servicecenter sägs upp. 

Christer de la Motte (M): Förvaltningen får i uppdrag att utreda funktion och 
ekonomi. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet beslutat bifalla desamma. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenser och kostnader för 
kommunen om avtalet med HR-servicecenter sägs upp. Förvaltningen ska även 
utreda vilka funktioner som berörs. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

IJ1 ttv 
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Dnr KS 000441/2017 - 100 

Nytt ärende: Nytt Tennismuseum 

Beskrivning av ärendet Föreningen Sveriges Tennismuseum har inkommit med en skrivelse om 
kommunens utlåtande om planer för ett nytt tennismuseum. 

Underlag till beslutet Inkommen skrivelse från Föreningen Sveriges Tennismuseum. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Sida 

37 av 37 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott står fortsatt bakom 
protokollsanteckningen från arbetsutskottets sammanträde 2016-08-24, § 153. 
Protokollsanteckningen löd enligt följande: . 

Ja till att arrendera ut mark "bakom" turistbyrånför bygg nation av 
tennismuseum enligt nu gällande detaljplan. 
Ett avtal upprättas mellan kommunen och exploatören som säkerställer att 
tennismuseet långsiktigt kan utveckla sin verksamhet och att denna byggnad 
bidrar till att torgmiljön blir ännu mer levande. Arlig arrendeavgift ska vara 
marknadsanpassad. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

IJ, bh/ 




