
lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

2020-03-25 

Astrakanen onsdagen den 25 mars kl. 15:00-15:50 

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

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

Bo Wendt (BP) 

Kommunhuset, 2020-03-25 kl. 18:00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-03-25 till och med 2020-04-16 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Sida 

1av8 
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Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-03-25 

KLN §4 

Val av justeringsperson 

KLN § 5 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Uppdrag till utbildningsnämnden gällande Barn och skolas pandemi plan 

KLN § 7 
Beslut om insatser till det lokala näringslivet 

KLN § 8 
Presentkort till medarbetare 

KLN §9 
Övrigt 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av8 

Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-25 3 av8 

KLN § 5 

Val av justeringsperson 

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 onsdagen den 25 mars, kl. 18:00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Krisledningsnämnden 

KLN§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av8 

Beskrivning av ärendet Enligt krisledningsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens 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 Krisledningsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

bli/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-25 

KLN § 7 

Uppdrag till utbildningsnämnden gällande Barn och skolas 
pandemi plan 

5 av8 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden har föreslagit krisledningsnämnden om att uppdra till 
utbildningsnämnden de frågor som avser Barn och skolas pandemiplan 
scenario två: 

Underlag till beslut 

Beslut 

Vid en omfattande frånvaro av personal där ordinarie verksamhet inte kan 
bedrivas ska kommunens verksamheter slås samman enligt följande, 
Sandlyckeskolan och Västra Karups skola bedriver verksamheten gemensamt 
och tillsammans på Förslövs skola. Förslövs skola utgör då södra sidans 
skolorganisation. För förskolorna drivs den samlade förskoleorganisationen på 
Skogs byns förskola, det vill säga Fiskebyn- Klocka-rebyn- Backa byn och 
Ängsbyns förskolor slås samman. 

För norra sidan går Östra Karups skola till Strandäng, Strandängskolan utgör då 
norra sidans skolorganisation. Förskolorna Päronbyn, Äppelbyn och Malens 
förskolor slås samman och går till Östra Karups förskola som då utgör den 
samlade förskoleverksamheten på norra sidan, som innebär upprätthållande av 
verksamhet men med färre enheter i drift. 

Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, 2020-03-21. 

Krisledningsnämnden beslutar: 

Ställer sig bakom utbildningsnämndens initiativ och uppdrar nämnden att 
arbeta vidare med pandemi plan scenario 2. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-25 6 av8 

KLN § 8 

Beslut om insatser till det lokala näringslivet 

Beskrivning av ärendet Till följd av coronapandemin har åtgärder föreslagits om insatser för det lokala 
näringslivet. 

Underlag till beslut Skrivelse från Johan Olsson Swanstein (M), 2020-03-20 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Ge företag möjlighet till uppskov med att betala sina fakturor som de fått 
från kommunen. 

2. Kommunen sätter betalningsvillkoret på nya fakturor till 90 dagar för 
privata företag med möjlighet till förlängning med ytterligare 90 dagar. 

3. Tillsynen från kommunens miljö-och livsmedelsinspektörer ska planeras 
och genomföras med stor försiktighet och med särskild hänsyn till 
drabbade verksamheter. 

4. Båstadshem ser över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för 
betalningar av företags lokalhyror. 

5. Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från 
leverantörer. 

6. Kommunen ska ha ett generöst förhållningsätt vid inställda konferenser 
och föredrag. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som 
påverkas. 

7. Från den 20 mars är det tillåtet att öppna uteserveringar. 
8. Beslutspunkterna 1-7 gäller fram till och med den 20 maj 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Krisledningsnämnden 

KLN §9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Beslut om presentkort 

Sida 

7 av8 

Beskrivning av ärendet Båstad turism och näringsliv har tagit fram ett presentkort för besöksnäringen 
och detaljhandeln, som har en svår situation till följd av coronapandemin. 
Förvaltningen har fått ta del av information om presentkortet och redogjort för 
vilka möjligheter kommunen har att inhandla presentkort till anställda. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse med bilaga från Philipp Seuffer, 2020-03-25 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet bordläggs för ytterligare överläggning. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Ärendet bordläggs. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Sida 

8av8 

Beskrivning av ärendet Johan Olsson Swanstein (M) informerar om planerade åtgärder inom vård och 
omsorg. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


