
IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-25 

Sida 

1av5 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 25 juni 2020 kl. 12.30 - 13.05. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 

Taina Visandius, socialsekreterare 
Lena Täringskog, tf. IoF-chef 
Henrik Andersson, sekreterare 

Inge Henriksson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 
, / 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-06-25 

Från och med 2020-06-25 till och med 2020-07-16 

V' 
Henrik Andersson 



l,il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2020-06-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-25 

KS § 168 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 169 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 170 Dnr KS 000443/2020 - 600 

Sida 

2 av 5 

Ansökan om stämning om förändrat umgänge enligt 6 kap. 15 a § 1 st. Föräldrabalken (FB) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

~·· 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-25 3 av 5 

KS § 168 Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 

Beslut 

För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. 

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person 
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir 
istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 

2. Protokolljusteringen äger rum omedelbart i anslutning till sammanträdet. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-25 

Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 5 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvai·a för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av sekreteraren och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-25 

KS § 170 DnrKS000443/2020-600 

Ansökan om stämning om förändrat umgänge enligt 6 kap. 
15 a § 1 st. Föräldrabalken (FB) 

5 av 5 

Beskrivning av ärendet  

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Enligt dom från Tingsrätten 2019-04-30 har  umgänge med sin pappa 
lördagar kl. 12:00-18:00 och söndagar kl. 12:00-16:00 jämna veckor. 

Efter inkommen orosanmälan har utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
(Socialtjänstlagen) inletts. Den avslutade utredningen, daterad 2020-03-30, har 
visat att  inte vill träffa sin pappa. Det har även framkommit att det finns 
risker i umgänget med pappa. Pappa brister i den basala omsorgen om  i 
umgänget som är skadligt för  utveckling. 

Bedömning görs att talan om begränsat umgänge bör väckas i tingsrätten, 
eftersom det framkommit uppgifter om att åtgärder behöver vidtas i fråga om 

 umgänge med sin pappa. 

Socialsekreterare Taina Visandius är ansvarig handläggare för utredningen om 
förändrat umgänge enligt 6 kap. 15 a § 1 st. Föräldrabalken. 

Tjänsteskrivelse från socialsekreterare Taina Visandius, daterad 2020-06-17 
med tillhörande utredning. Protokollsutdrag från socialutskottet 2020-06-24. 

Socialsekreterare Taina Visandius föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att hos Helsingborgs Tingsrätt väcka talan med stöd av 6 kap. 15 a § 1 st. 
Föräldrabalken (FB) med yrkande om att förändrat umgänge mellan 

och hennes pappa   
enligt bifogad utredning, samt 

2. Att befullmäktiga Magnus Andersson, enhetschef på barnenheten, 
alternativt Lena Täringskog, tf. IoF-chef, att föra nämndens talan i målet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




