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Plats och tid:

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.00-17.35.

Beslutande:

Bo Wendt (BP), Ordförande
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande
Eddie Grankvist (BP)
Helena Stridh (BP)
Jessica Andersson (S), tjg. ers för Thomas Nerd (S)
Christer de la Matte (M)
Kerstin Gustafsson (M)
Hans Grönqvist (BP), tjg. ers för Carolin Gräbner (SD)
Thomas Andersson (L)
Gösta Gebauer (C)
Uno Johansson (C)
Johan Olsson Swanstein (M)
Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare
Catharina Elofsson, kanslichef
Jan Bernhardsson, tf. kommundirektör
Henrik Andersson, nämndsekreterare

Övriga
närvarande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Johan Olsson Swanstein. Ersättare: Thomas Andersson.
Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad.

§ 179

Sekreterare

Ordförande

lA,_ _ __
Justerare

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdes datum:

2018-06-07

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2018-06-08 till och med 2018-06-30

Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift
Henrik Andersson
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Innehållsförteckning
Kommunstyrelsen 2018-06-07
KS § 179

Dnr KS 000134/2018 - 902

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (Omedelbar justering)

justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 179

Dnr KS 000134/2018 - 902

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 4:e april 2018 beslut om att delegera till
förhandlingsutskottet att teckna överenskommelse med kommundirektören
om avslut av dennes anställning. Kommunstyrelsen delegerade också till
förhandlingsutskottet att rekrytera ersättare. Beslutet överklagades och
förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att inkomma med yttrande över
överklagat beslut. Då det var kommunstyrelsen som fattade beslutet är det
kommunstyrelsen som ska avge yttrande. Detta går enligt kommunallagen inte
att delegera.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-05-31,
med tillhörande bilaga.

Förvaltningens förslag

Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogad skrivelse.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogad skrivelse.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KOMMUN
Datum: 2018-05-31

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Till: Kommunstyrelsen

Handläggare: Elin Ax
Dnr: KS 000134/2018-902

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bifogad skrivelse.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 4:e april 2018 beslut om att delegera till förhandlingsutskottet
att teckna överenskommelse med kommundirektören om avslut av dennes anställning. Kommunstyrelsen delegerade också till förhandlingsutskottet att rekrytera ersättare. Beslutet
överklagades och förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att inkomma med yttrande
över överklagat beslut. Då det var kommunstyrelsen som fattade beslutet är det kommunstyrelsen som ska avge yttrande. Detta går enligt kommunallagen inte att delegera.
Aktuellt
Laglighetsprövning innebär en möjlighet för kommunmedlem att få kommunalt beslut prövat
av statlig instans. Endast de omständigheter vilka uppges i överklagan prövas. Svaret bemöter
därmed dessa omständigheter. Beslutet bedöms varken innebära att det inte kommit till på
lagligt sätt eller strida mot lag eller annan författning.
Konsekvenser av beslut
Utöver den funktion laglighetsprövningen har som medborgarkotroll och demokratiskt uttryck, bedöms varken överklagande, yttrande eller kommande domslut innebära några större
konsekvenser för kommunens verksamhet. Högst troligt kommer överenskommelse kvarstå
oavsett utgång av besvärsmyndighetens prövning.

Bilagor til I tjänsteskrivelsen:

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, daterat 2018-05-31

Samråd har skett med:

Phillipp Seuffer, HR-chef.
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KOMMUN
Kommunstyrelse
Datum

2018-05-31
Handläggare
Elin Ax

Förvaltningsrätten i Malmö
Avdelning 1
Box 4522
203 20 MALMÖ

Målnummer

4449-18 Fiskal 113

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Målnr 4449-18

Förvaltningsrätten har förelagt Båstads kommun att yttra sig över av Csaba Illyes överklagat beslut
om arbetsmiljöenkät i kommunhuset. Csaba Illyes har till förvaltningsrätten överklagat kommunstyrelsens beslut KS § 113, av den 4:e april 2018. Csaba Illyes begär prövning av de omständigheterna att ärendet inte fanns med i sammanträdets kallelse och att beslut inte föregåtts av beredning.
Csaba Illyes anser vidare att beslutet innebär uppsägning av kommundirektör, vilket kräver saklig
grund. Båstads kommunstyrelse återkommer nu med yttrande över ingivet överklagande.
Kommunallagen innehåller inga beredningsregler för styrelsens beslut. Reglemente för kommunstyrelsen anger i § 17 att kallelse ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet.
Reglemente anger också att kallelse bör åtföljas av föredragningslista och att ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ärende på föredragningslista ska bifogas kallelse.
Detta innebär att reglemente för kommunstyrelsen i Båstads kommun inte förhindrar beslut i
ärende, vilket inte återfinns på föredragningslistan. Reglementet innebär inte heller något beredningstvång för de ärenden vilka beslutas på sammanträdet. Kommunstyrelsens beslut KS § 113, av
den 4:e april 2018 har därmed tillkommit på lagligt sätt.
Kommunstyrelsens beslut är en delegering till förhandlingsutskottet att besluta om att teckna överenskommelse om avslut av kommundirektörs anställning samt att uppdra åt förhandlingsutskottet
att rekrytera ersättare för denna.
Ett avtal av om upphörande av tjänst är ett civilrättsligt avtal och därmed i sig inte överklagbart. Det
innebär enligt kommunens mening att så länge det är möjligt att ingå sådant avtal och detta medfört
en skälig överenskommelse, är beslutet inte olagligt. Enligt kommunens mening ska därmed överenskommelsen inte prövas av besvärsmyndighet.
Kommunen anser att det inte finns skäl att upphäva beslut KS § 113, av den 4:e april 2018. Beslutet
har tillkommit i laga ordning, det strider inte mot lag och har förlorat sin betydelse genom att det
redan verkställts. Anställningen har genom överenskommelse mellan kommunen och kommundirektör upphört.

Båstads kommun
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