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Plats och tid:

Via Zoom och i Astrakanen, torsdagen den 28 januari 2021 kl 09:00 - 10:00

Beslutande:

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande
Ingela Stefansson (S), Vice ordförande
Kerstin Gustafsson (M)
Bo Wendt (BP)
Ebba Krumlinde (C)

Övriga
närvarande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Inge Henriksson (BP)
Gösta Sandgren (M)
Birgitte Dahlin (L)
Hans Grönqvist (BP)

Bo Wendt (BP), ersättare: Ebba Krumlinde (C)
Kommunkansliet den 28 januari, kl. 10:00
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ANSLAGS BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-01-28
Anslaget är uppsatt:

Från och med 2021-01-28 till och med 2021-02-19

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift
Johan Peterson

Paragrafer
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Dnr KS 000332/2020 - 902

Talan i mål T5561-20
Beslut

1. I mål T5561-20 medger Båstads kommun kärandes talan.

2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsatt hantera ärendet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet

Mål T 5571-20 rörande arbetstvist mellan anställd (kärande) och Båstads
kommun (svarande) har nått fram till ett vägval för hur ärendet
fortsättningsvis ska hanteras. Efter överläggningar har det framkommit att den,
för Båstads kommuns, lämpligaste åtgärden är att medge talan och låta
domstolen avgöra målet utan huvudförhandling. Båstads kommun företräds i
ärendet av ombud från SKR enligt rättegångsfullmakt utfärdad den 2 juli 2020.
Beslutet är förknippat med ekonomiska konsekvenser som ej ännu är kända i
sin helhet, men en uppskattning är att det handlar om två miljoner kronor. Då
beloppet överstiger 100 000 kronor fattas beslutet därmed av arbetsutskottet
genom kommunstyrelsens delegation E008.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall, 2021-0128.

Föredragande

HR-chef Philipp Seuffer och kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall
föredrar ärendet.

Förvaltningens förslag

1. I mål T5561-20 medger Båstads kommun kärandes talan.

2. Kommundirektören får i uppdrag att fortsatt hantera ärendet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden

Ordförande, Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande

