
Ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-03-17 

Astrakanen tisdag den 17 mars kl. 12:15-13:00 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande 
Ingela Stefansson (SJ, vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 

Erik Lidberg, kommundirektör 
Olof Nilsson, kanslichef 
Christofer Thoren, säkerhetschef 

Thomas Nerd, utbildningsnämndens ordförande 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Ewa Nilsson, bildningschef 

Bo Wendt (BP) 

Kommunhuset, 2020-03-17 kl. 13:15 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-17 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-03-17 till och med 2020-04-08 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Sida 

1av6 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-03-17 

KLN § 1 

Val av justeringsperson 

KLN § 2 
Information från kommundirektör 

KLN § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Sida 

2 av 6 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus - Gymnasieskola och kulturskola 

KLN §4 
Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus - Yrkeshögskola och 
vuxenutbildning 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rill BÅSTADS 
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Krisledningsnämnden 

KLN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av6 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämndens 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 nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

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

2. Protokolljusteringen äger rum tisdag den17 mars, kl. 13:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-17 

Information från kommundirektör 

Sida 

4av6 

Beskrivning av ärendet Kommundirektör Erik Lid berg redogör för kommunens arbete kopplat till 
coronaviruset Covid-19. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-17 5 av 6 

KLN § 3 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus 
- Gymnasieskola och kulturskola 

Beskrivning av ärendet I samband med presskonferens den 17 mars 2020 informerade regering och 
centrala skolmyndigheter att man i och med det aktuella läget med 
Coronasmittan i Sverige rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att 
skolundervisning från och med nu ska ske på distans. 

Underlag till beslut 

Föredragande 

Beslut 

Krisledningsnämnden har aktiverats till följd av verksamhetsförändringar inom 
skolan, för att på så vis skapa ett helhetsperspektiv. Krisledningsnämnden 
fattar beslut baserat på rekommendation från regeringen och förvaltningen, 
men verksamheten bedrivs sedan av ansvarig nämnder. 

Ledningsgruppen för Barn och skola har i samband med presskonferensen 
sammanträtt. Även utbildningsnämndens ordförande samt kulturskolechef har 
varit delaktiga i diskussionerna. Förutom att föreslå beslutsfattarna att följa 
myndigheternas rekommendationer har man enats om att kulturskolan tills 
vidare bör upphöra med sin verksamhet. 

Ny lagstiftning inom området ger möjligheter till andra undervisningsformer 
vilket verksamheterna under rådande omständigheter bör dra nytt av. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-03-17, § 28 
Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, 2020-03-17. 

Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Thomas Nerd (S), utbildningsnämndens ordförande 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning 
inom gymnasieskolan från och med nu ske på distans. 

2. Kostnader i samband med Coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis 
särredovisas. 

3. Ovanstående åtgärder gäller tills vidare. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-03-17 
Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000151/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår krisledningsnämnden besluta: 

1. I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning i 
gymnasieskolan från och med nu ske på distans. 

2. Kulturskolan stänger idag. 

1 (2) 

3. Kostnader i samband med Coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis särredovisas. 

4. Ovanstående åtgärder gäller tills vidare. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med presskonferens den 17 mars 2020 informerade regering och centrala 
skolmyndigheter att man i och med det aktuella läget med Coronasmittan i Sverige 

· rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att skolundervisning från och med nu ska ske 
på distans. 

Ledningsgruppen för Barn och skola i Båstads kommun har i samband med presskonferensen 
sammanträtt. Även utbildningsnämndens ordförande samt kulturskolechef har varit delaktiga i 
diskussionerna. Förutom att föreslå beslutsfattarna att följa myndigheternas rekommendat
ioner har man enats om att kulturskolan tills vidare bör upphöra med sin verksamhet. 

Ny lagstiftning inom området ger möjligheter till andra undervisningsformer vilket verksam
heterna under rådande omständigheter bör dra nytta av. 

Barn och skola 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 

Beslutet ska expedieras till : 
Barn och skolas ledningsgrupp 
Kulturskolan 

Samråd har skett med: 
Barn och skolas ledningsgrupp 

200317\fel ! talet kan inte representeras i angivet format.\o 



Kulturskolechef 
Utbildningsnämndens ordförande 

2 (2) 
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Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-17 6 av6 

KLN §4 

Verksamhetsförändring i samband med följder av Coronavirus 
- Yrkeshögskola och vuxenutbildning 

Beskrivning av ärendet I samband med presskonferens den 17 mars 2020 informerade regering och 
centrala skolmyndigheter att man i och med det aktuella läget med 
Coronasmittan i Sverige rekommenderar huvudmän för gymnasieskolor att 
skolundervisning från och med nu ska ske på distans. 

Underlag till beslut 

Föredragande 

Beslut 

Krisledningsnämnden har aktiverats till följd av verksamhetsförändringar inom 
skolan, för att på så vis skapa ett helhetsperspektiv. Krisledningsnämnden 
fattar beslut baserat på rekommendation från regeringen och förvaltningen, 
men verksamheten bedrivs sedan av ansvarig nämnder. 

Bildning och arbete har hanterat frågeställningen i samband med 
presskonferensen och planerat för hur det ska genomföras, vilket framgår i 
bilagd tjänsteskrivelse. 

Tjänsteskrivelse från Ewa Nilsson, 2020-03-17. 

Ewa Nilsson, bildningschef 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. I enlighet med centrala myndigheters rekommendationer ska undervisning 
inom yrkeshögskola och vuxenutbildning från och med nu ske på distans. 

2. Kulturskolan stänger idag 
3. Kostnader i samband med Coronarelaterade åtgärder ska fortsättningsvis 

särredovisas. 
4. Ovanstående åtgärder gäller tills vidare 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-17 

Handläggare: Ewa Nilsson 

Tjänsteskrivelse 

Med anledning av regeringens rekommendation 

Förslag till beslut 
Tjänsteskrivelse från tf bildningschef, Ewa Nilsson 

1 (1) 

Utbildning inom yrkeshögskola och vuxenutbildning övergår till distansundervisning snarast 
möjligt under vecka 12. 

Sammanfattning av ärendet 

• Vid Akademi Båstad Yrkeshögskola sker all undervisning på distans from 16 mars 
2020. 

• From 20 mars kommer samtlig undervisning vid yrkesvux att ske på distans. 

• From med 18 mars kommer undervisning inom SFI, B, C, D-grupperna ske på distans. 
Grundläggande utbildning kommer även att ske på distans likaså gymnasiala kurser 
inom vuxenutbildningen. 

• Undervisning för särvux ställs in from 18 mars. 

• Ingen lösning för alfa-grupp och A-grupp i dagsläget. Men återkommer när ett under
visningsupplägg är klart, eventuellt att tillfälligt stängning. 

Skolan är fortfarande öppen för enskilda elevers möjlighet att skriva prov, muntlig 
framställning m.m. Lärarna jobbar på skolan och finns tillgängliga för eleverna via lär
plattform. 

Konsekvenser av beslut 
Samtliga lärare måste nu snabbutbildas inom filmning och distansupplägg. 
Inköp av fler kameror, högtalare, skärmar måste ske omedelbart. 


