
IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-27 

Sida 

1av5 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, fredagen den 27 mars 2020 kl. 11.00 - 11.40. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), tjg ers. för Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP), ledamot 

Erik Lidberg, kommundirektör 
Olof Nilsson, kanslichef 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 
Ulf Jiewertz (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Irene Ebbesson (S), vård- och omsorgsnämndens vice ordförande 

Inge Henriksson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-03-27 

Från och med 2020-03-27 till och med 2020-04-18 

Henrik Andersson 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-03-27 

KLN §8 

Val av justeringsperson 

KLN §9 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-27 

Neka delårsboende hemtjänst med anledning av extraordinär situation - Covid-19 

justerandes si naturer 

Sida 

2 av 5 

Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2020-03-27 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av 5 

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: 

l. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 

2. Protokolljusteringen äger rum omedelbart i anslutning till 
dagens sammanträde. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-27 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 5 

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. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-03-27 5 av 5 

KLN § 10 

Neka delårsboende hemtjänst med anledning av extraordinär 
situation - Covid-19 

Beskrivning av ärendet Med anledning av rådande extraordinär situation kring Covid-19 behöver 
kommunen neka delårsboende hemtjänst med hänvisning till smittorisk, ökat 
vårdbehov hos Båstadborna och bemanningsbrist på grund av sjukdom bland 
personal. Krisledningsnämnden beslutar att tillsvidare överta ansvaret för 
verksamheten från vård- och omsorgsnämnden i enlighet med 2 kap. 4 §,Lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-03-27. 

Förvaltningens förslag 1. Tillfälligt överta ansvaret för verksamheten rörande tillfälliga vistelser från 
vård- och omsorgsnämnden. 
2. Neka delårsboende hemtjänst utifrån extraordinär situation kring Covid-19, 
i syfte att minska smittspridning och säkra upp vård och omsorg för Båstads 
kommuninvånare. 
3. Beslutet gäller omedelbart och tillsvidare. 
4. Krisledningsnämnden samråder med vård- och omsorgsnämndens 
presidium för när beslutet ska omprövas. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson och kommundirektör Erik Lidberg 
föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M), Kerstin Gustafsson (M), Hans Grönqvist (BP) och 
Ingela Stefansson (S) : Bifall med förslag om att slå ihop punkt 3 och 4 till 
följande formulering: Beslutet gäller omedelbart och tas upp för omprövning 
i september 2020 i samråd med vård- och omsorgsnämndens presidium. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Tillfälligt överta ansvaret för verksamheten rörande tillfälliga vistelser 
från vård- och omsorgsnämnden. 

2. Neka delårsboende hemtjänst utifrån extraordinär situation kring 
Covid-19, i syfte att minska smittspridning och säkra upp vård och omsorg 
för Båstads kommuninvånare. 

1. Beslutet gäller omedelbart och tas upp för omprövning i september 2020 
i samråd med vård- och omsorgsnämndens presidium. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-27 

Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Krisledningsnämnden 

Neka delårsboende hemtjänst med anledning av extraordinär situation - Covid19 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Tillfälligt öve1ia ansvaret för verksamheten rörande tillfälliga vistelser från vård- och 
omsorgsnämnden. 

2. Neka delårsboende hemtjänst utifrån extraordinär situation kring Covid- 19, i syfte att 
minska smittspridning och säkra upp vård och omsorg för Båstads kommuninvånare. 

3. Beslutet gäller omedelbaii och tillsvidare. 
4. Krisledningsnämnden samråder med vård- och omsorgsnämndens presidium för när 

beslutet ska omprövas. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av rådande extraordinär situation kring Covid-19 behöver kommunen 
neka delårsboende hemtjänst med hänvisning till smittorisk, ökat vård behov hos Bå
stadborna och bemannings brist på grund av sjukdom bland personal. 

Krisledningsnämnden beslutar att tillsvidare överta ansvaret för verksamheten från 
vård- och omsorgsnämnden i enlighet med 2 kap. 4 §,Lag (2006:544) om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered
skap. 

Aktuellt 
Båstad kommun har varje år många delårsboende i kommunen. En del av dem söker 
och är berättigade till hemtjänst. Det är ofta en ansträngd bemanningssituation på 
grund av svårigheter att rekrytera sommarvikarier då ordinarie personal behöver ha 
semester. Under 2019 behövde vi göra avtal om bemanningsundersköterskor. 

Covid- 19 innebär en extraordinär situation för kommunen. Alla verksamheter har 
krisberedskap för att ta hand om insjuknade och en personalförsörjningsplan att an
vända vid stort personalbortfall eller vid behov av kraftig förstärkning om Båstad får 
många sjukdomsfall. 

Det är också ett ansvar att motverka smittspridning i samhället. Folhälsomyndigheten 
rekommenderar att äldre + 70 år begränsar och avstår från sociala kontakter. Utta
lande har också gjorts om att resor, även inrikes, bör undvikas för att inte bidra till 
ökad smittspridning. 

SKR - Sveriges kommuner och landsting har framfört krav till regeringen om att det 
krävs lättnader i vistelsekommunens ansvar för socialtjänstinsatser vid "delårsboende" 
för äldre och funktionsnedsatta. 



2 (2) 

I Båstads kommun har vård- och omsorgsnämnden ansvar för verksamheten rörande 
tillfälliga vistelser i enlighet med, av kommunfullmäktige, antaget reglemente. Då läget 
anses vara akut har krisledningsnämnden samrått med nämndens presidium om att 
tillfälligt överta ansvaret för verksamheten i enlighet med 2 kap. 4 §,Lag (2006:544) 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Krisledningsnämnden föreslås därav tillfälligt överta ansvaret för 
verksamheten. Nämnden kommer därefter kontinuerligt föra dialog med vård- och 
omsorgsnämndens presidium om och när beslutet ska omprövas. 

Omvä rldsbeva kn i ng 
Orusts samt Sotenäs kommuner har fattat beslut om att inte verkställa hemtjänstbeslut 
vid tillfällig vistelse i deras kommuner. Grunderna för beslutet är att motverka smitt
spridning samt svårigheter att klara bemanningen utifrån en extraordinär situation. 

Region Gotland och Halmstads kommun har, enligt uppgift på webbplats, gjort tydliga 
skrivningar där de avråder från att resa till deras kommuner med hänvisning till folk
hälsomyndighetens rekommendationer. 

Konsekvenser av beslut 

Samlad bedömning 
Vård och omsorg kan utifrån en samlad bedömning inte ta ansvar för att ge delårsbo
ende hemtjänstinsatser. Situationen inom vård och omsorg är redan ansträngd och 
beredskap behöver finnas för att situationen kan förvärras. 

Bedömningen grundar sig också på att minska risken för smittspridningen i samhället. 

Delårsboende kan fortsatt få sina behov av vård och omsorg tillgodosett i sina hem
kommuner och erhåller därmed en skälig levnadsnivå. 

Enligt arbetsmiljölagen har kommunen också ett ansvar att upprätthålla en god ar
betsmiljö för våra medarbetare. Under rådande omständigheter kan vi inte garantera 
en hållbar arbetsmiljö om tillfälliga vistelser beviljas. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Lena Täringskog, avdelningschef 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 
Olof Nilsson, kanslichef 


