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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-06 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Astrakanen, onsdagen den 6 februari 2019 kl 14.15-14.30 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) 
Gösta Gebauer (C) 
Bo Wendt (BP) 
Thomas Nerd (S), tjänstgörande ersättare för Ingela Stefansson (S) 

Inge Henriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Birgitte Dahlin (L), ej tjänstgörande ersättare 
Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Philip Norrman, nämndsekreterare 

Bo Wendt (BP). Ersättare Gösta Gebauer (C). 

Kommunkontoret, tisdagen den 12 februari kl. 11.00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott ( extrainsatt) 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-02-12 till och med 2019-03-06 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
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Val av justeringsperson 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justerings-personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, 
utifrån val protokollet från kommun-fullmäktige. Den person som väljs till 
ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället 
föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C) . 

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 12 februari kl. 11.00. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000026/2019 -100 

Godkännande av dagordning 

Sida 

4av6 

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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Ersättarnas närvarorätt 

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. 
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Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 20 Dnr KS 000704/2016 - 900 

Fördelning av förlikning från Q Security 

Beskrivning av ärendet I tvist med kommunens tidigare bevakningsföretag Q Security har kommunen 
och Båstadhem ingått förlikning om 800 000 kr. Utöver förlikningskostnaden 
tillkommer advokatkostnader om 158 700 kronor. I stämningsansökan anger Q 
Security att Båstads kommun och Båstadhem är solidariskt ansvariga. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Förlikning är stadfäst i dom. Denna har tidigare bilagts kommunstyrelsen. Nu 
är fråga om fördelning av förlikningskostnader mellan Båstads kommun och 
Båstadhem. Denna är mycket svår att göra då en förlikning i sig innebär att 
skuldfrågan inte fastställs, varken mellan målets parter eller som i detta fall 
mellan de påstått solidariskt ansvariga parterna (Båstads kommun och 
Båstadhem). Som principer för fördelningen har ett antal faktorer beaktats; 
diskussioner vid muntlig förberedelse, hur mycket respektive part stämts på, 
vems ansvar bevakningsfrågan är, på vilket sätt parterna bidragit till uppkomna 
situation, vem som stått för kostnader i det fall förhandling om påförda 
tillkommande tjänster prissats enligt tilläggsavtal mm. Diskussion om 
fördelningen har skett vid flera tillfällen på förvaltningsnivå och kommunjurist 
Elin Ax som representant för Båstads kommun och tillförordnad VD Lars 
Johansson för Båstadhem har enats om att föreslå kommunstyrelse respektive 
bolagsstyrelse att fördelningen ska ske så att Båstads kommun står för 642 056 
för kronor och Båstadhem för 338 000 kronor. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax daterad 2019-02-03. 

Anta föreslagning fördelning av förlikningskostnad avseende tvist med 
Q Security. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Anta föreslagen fördelning av förlikningskostnad avseende tvist med 

Q Security. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagning fördelning av förlikningskostnad avseende tvist 
med Q Security. 

Bakgrund 
I tvist med kommunens tidigare bevakningsföretag Q Security har kommunen och Båstadhem 
ingått förlikning om 800 000 kr. Utöver förlikningskostnaden tillkommer advokatkostnader 
om 158 700 kronor. I stämningsansökan anger Q Security att Båstads kommun och Båstadhem 
är solidariskt ansvariga. Målen har handlagts gemensamt i domstol och som ombud för Båstads 
kommun och Båstadhem förordnades advokat Henrik Willqvist vid Glimstedts samt 
kommunjurist Elin Ax. 

Båstads kommun (5 377 553 kr jämte ränta) stämdes tillsammans med Båstadhem (799 643 
kr jämte ränta) för att inte ha följt ingångna avtal genom upphandling och senare tilläggsavtal, 
vilket ingåtts muntligen vid uppstartsmöte och sedan accepterats genom konkludent hand
lande (betalning av ett antal av fakturorna). Q Security ansåg yrkat belopp vara skälig ersätt
ning för utförda tjänster. 

Q Security menade att genom att påföras särskild utrustning (Båstadtelefon och Rakelutrust
ning) för mottagande av larm, påfördes Q Security uppgifter som larmcentral innefattande 
larmmottagning och utlarmning till väktare. Därutöver menade Q Security att de genom påförd 
utrustningen också påfördes uppgifter att motta felanmälan samt att utföra "vaktmästaruppgif
ter" med anledning av larmen. Detta då Båstadhem under icke-kontorstid vidarebefordrade 
felanmälan till den särskilda utrustningen. Slutligen har enligt Q Security varken Båstads 
kommun eller Båstadhem varit tillgängliga för att diskutera ersättning för de utförda tjänster 
som påförts genom tilläggsavtalet. 

Aktuellt 
Förlikning är stadfäst i dom. Denna har tidigare bilagts kommunstyrelsen. Nu är fråga om för
delning av förlikningskostnader mellan Båstads kommun och Båstadhem. Denna är mycket 
svår att göra då en förlikning i sig innebär att skuldfrågan inte fastställs, varken mellan målets 
parter eller som i detta fall mellan de påstått solidariskt ansvariga parterna (Båstads kommun 
och Båstadhem). 

Som principer för fördelningen har ett antal faktorer beaktats; diskussioner vid muntlig förbe
redelse, hur mycket respektive part stämts på, vems ansvar bevakningsfrågan är, på vilket sätt 
parterna bidragit till uppkomna situation, vem som stått för kostnader i det fall förhandling om 
påförda tillkommande tjänster prissats enligt tilläggsavtal mm. 

Diskussion om fördelningen har skett vid flera tillfällen på förvaltningsnivå och kommunjurist 
Elin Ax som representant för Båstads kommun och tillförordnad VD Lars Johansson för 
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Båstadhem har enats om att föreslå kommunstyrelse respektive bolagsstyrelse att fördelning
en ska ske så att Båstads kommun står för 642 056 för kronor och Båstadhem för 338 000 kro
nor. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Kommunen har betalat förlikningskostnad samt advokatkostnader (med undantag av 19 900 
kronor vilka fakturerats Båstadhem). Kommuen kommer efter beslut vidarefaktuera 
Båstadhem dennes del. Kommunen gör bedömningen att Båstadshems del av 
förlikningskostaden inte kommer ersättas genom förvaltningsavtalet. 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 

Samråd har skett med: 
Erik Lidberg 
Jan Bernhardsson 


