
rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
I<risledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Sida 

1av10 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, måndagen den 6 april 2020 kl. 11.00 - 12.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), vice ordförande. Deltar på distans. 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. Deltar på distans. 
Bo Wendt (BP), ledamot. Deltar på distans. 
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans. 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Olof Nilsson, kanslichef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingela Stefansson. Ersättare Kerstin Gustafsson. 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 8 april 2020 kl. 13.00. 

Ingela Steflihsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-04-06 

Från och med 2020-04-09 till och med 2020-05-01 

Henrik Andersson 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

Innehållsförteckning 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 11 

Val av justeringsperson 

KLN § 12 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 13 
Upplåtelser av allmän plats för handel och restaurang/matservering 

KLN § 14 
Ändrade förutsättningar för verksamhets-, lokal- och driftsbidrag till barn- och 
ungdomsföreningar 

KLN § 15 
Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

KLN § 16 
Bibliotekets tillfälliga öppettider efter 14 april 2020 

KLN § 17 
Övrigt 

usterandes si naturer 

IS I 

Sida 

2av10 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av10 

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 Ingela Stefansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson. 

3. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 8 april 2020 kl. 13.00. 

usterandes si naturer 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 10 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 13 

Upplåtelser av allmän plats för handel och 
restaurang/matservering 

5av10 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter för att hindra/begränsa spridningen av 
covid-19, har en översyn gjorts gällande möjligheter att underlätta för 
verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kommersiell verksamhet 
genom handel eller restaurang/matservering inom Båstads kommun. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
park- och gatuchef Marie Eriksson 2020-04-03. 

Förvaltningens förslag 1. Att under 2020 kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg 
samt ytan i anslutning till lca i Torekov till verksamhetsutövare som bedriver 
stadigvarande kommersiell verksamhet genom handel eller restaurang/ 
matservering inom Båstads kommun. 
2. Att under 2020 halvera den politiskt antagna taxan för upplåtelse av offentlig 
plats gällande uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med följande tillägg: Intäktsbortfallet på 
maximalt 35 000 kr tas via statligt subventionerade medel avseende covid-19. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att under 2020 kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg 
samt ytan i anslutning till Ica i Torekov till verksamhetsutövare som 
bedriver stadigvarande kommersiell verksamhet genom handel eller 
restaurang/matservering inom Båstads kommun. 

2. Att under 2020 halvera den politiskt antagna taxan för upplåtelse av 
offentlig plats gällande uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk. 

3. Intäktsbortfallet på maximalt 35 000 kr tas via statligt subventionerade 
medel avseende covid-19. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

lf 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-03 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Krisledningsnämnden 

Upplåtelser av allmän plats för handel och restaurang/matservering. 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1 (2) 

1. Att under 2020 kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg samt ytan i 
anslutning till Ica i Torekov till verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kom
mersiell verksamhet genom handel eller restaurang/matservering inom Båstads kom
mun. 

2. Att under 2020 halvera den politiskt antagna taxan för upplåtelse av offentlig plats gäl
lande uteserveringar som tar kommunal mark i anspråk. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter för att hindra/begränsa spridningen av Covid-19, har en över
syn gjorts gällande möjligheter att underlätta för verksamhetsutövare som bedriver stadigva
rande kommersiell verksamhet genom handel eller restaurang/matservering inom Båstads 
kommun. 

Bakgrund 
Majoriteten av de kommersiella verksamheter som stadigvarande bedriver handel och restau
rangverksamhet inom Båstads kommun är beroende av den ökning av besökande som kom
munen upplever under sommar månaderna. 
I samband med rådande situation gällande Covid-19 riskerar många verksamheter få det svårt. 
Många kommersiella verksamheter är beroende av god försäljning under högsäsong för att 
kunna upprätthålla sin verksamhet även under efterföljande lågsäsong. 

Aktuellt 
Uteserveringar: 
Båstads kommun upplåter årligen offentlig plats för uteserveringar. 
Taxan är politiskt beslutad och indexregleras årligen. 
Under 2020 är taxa för restaurangverksamhet 515kr /kvm. 
Taxan för 225 kr /kvm är cafä/servering och säsong utöver taxan tillkommer en administrativ 
avgift om 680 kr. 
Säsongen sträcker sig från 1 april till den 31 oktober. 

De restaurangverksamheter kommunen upplät mark till under 2019 var: 

Hamnkrogen & Hazienda 
Restaurang Papas 

39445 kr 
10 955 kr 

50440 kr 



2 (2) 

Utöver ovanstående verksamheter ansöker även Fiskhuset och Piratens pizzeria i Torekov om 
tillstånd enligt ordningslagen årligen. Ingen kommunal taxa tas ut för de båda verksamheterna 
då de är belägna inom arrendeområdet för Torekovs hamn. 

Den nyetablering av verksamhet som kommer att ta kommunal mark i anspråk för uteserve
ring under 2020 är Bread on Wine vid nya Stationstorget. 

Annan kommersiell verksamhet: 
Att tillåta handlarna att ta mark i anspråk direkt utanför sina ordinarie lokaler kan inte ses som 
ett gångbart alternativ, då majoriteten av verksamheterna ligger i direkt anslutning till Köp
mansgatan som är en statlig väg. Att kunna bedriva handel på den begränsade yta som finns 
utanför butikerna och samtidigt upprätthålla säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafi
kanter, måste anses som en omöjlighet. 

Genom att upplåta ytor på Lyckan torget, Båstad torg och ytan i anslutning till Ica i Torekov 
skapas möjligheter för verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kommersiell verk
samhet. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förslaget att halvera taxan för upplåtelsen på offentlig mark för uteserveringar innebär ett 
intäkstsbortfall på 25-35 000 kr. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 

Marie Eriksson 
Park- och gatuchef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 14 

Ändrade förutsättningar för verksamhets-, lokal- och 
driftsbidrag till barn- och ungdomsföreningar 

6av10 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de konsekvenser som covid-19 orsakar, 
har en översyn gjorts för att öka kommunens stöd till barn- och 
ungdomsföreningar. Stödet innebär att verksamhetsbidraget utgår från 2019 
års verksamhet, anstånd och utökat bidrag för lokalhyror och utökat driftbidrag 
för skötsel av anläggningar. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-04-03. 

Förvaltningens förslag 1. Verksamhets bidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och 
föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är 
budgeterad med 553 350 kr. 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

2. Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala 
idrotts- och gymnastikhallar. Budgeterad intäkt med 200 000 kr. 
3. Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som hyr 
av annan part än kommunen. Kostnad 117 000 kr som inte är budgeterad. 
4. Utökning till dubbelt driftsbidrag under 2020 till föreningar som sköter 
driften eller äger en anläggning. Kostnad 1 000 000 kr som inte är budgeterad. 
5. Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse under 2020. 
6. Ta in synpunkter på åtgärderna från barn- och ungdomsföreningarna. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och fastighets- och fritidschef 
Hans Paganus föredrar ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP): Bifall med följande ändringar: 
Sista delen i punkt 3 stryks och ersätts med följande: Avser enbart föreningar 
som erhållit lokalbidrag 2019. 
Punkt 4 stryks helt. 
Ny punkt: De ökade kostnaderna tas via statligt subventionerade medel 
avseende covid-19. 
Ny punkt: Avstämning i ärendet görs efter sommaren 2020. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa yrkanden. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 

Beslut 

2020-04-06 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets bidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och 
föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är 
budgeterad med 553 350 kr. 

2. Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala 
idrotts- och gymnastikhallar. Budgeterad intäkt med 200 000 kr. 

7av10 

3. Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som 
hyr av annan part än kommunen. Avser enbart föreningar som erhållit 
lokalbidrag 2019. 

4. Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse under 2020. 

5. Ta in synpunkter på åtgärderna från barn- och ungdomsföreningarna. 

6. De ökade kostnaderna tas via statligt subventionerade medel avseende 
covid-19. 

7. Avstämning i ärendet görs efter sommaren 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/5 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-03 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Krisledningsnämnden 

Ändrade förutsättningar för verksamhets-, lokal- och driftsbidrag till 
barn- och ungdomsföreningar. 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsbidraget för våren 2020 betalas ut i augusti 2020 och föreningarna får 
minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är budgeterad med 553 350 kr. 

2. Anstånd med taxor för 2020 till föreningsverksamhet i kommunala idrotts- och gymnas
tikhallar. Budgeterad intäkt med 200 000 kr. 

3. Utökning av lokalbidrag från hälften till helt för 2020 till föreningar som hyr av annan 
part än kommunen. Kostnad 117 000 kr som inte är budgeterad. 

4. Utökning till dubbelt driftsbidrag under 2020 till föreningar som sköter driften eller äger 
en anläggning. Kostnad 1 000 000 kr som inte är budgeterad. 

5. Dispens att lämna in årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, bokslut och revis
ionsberättelse under 2020. 

6. Ta in synpunkter på åtgärderna från barn- och ungdomsföreningarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter och de konsekvenser som Covid-19 orsakar, har en översyn 
gjorts för att öka kommunens stöd till barn- och ungdomsföreningar. 
Stödet innebär att verksamhets bidraget utgår från 2019 års verksamhet, anstånd och utökat 
bidrag för lokalhyror och utökat driftbidrag för skötsel av anläggningar. 

Bakgrund 
Det sker mycket i vårt föreningsliv nu som en konsekvens av Covid-19. 
Matcher, tävlingar och cuper har skjutits upp och detta innebär att verksamheten helt begrän
sas till träning/träningsmatcher utomhus och med rädsla för Covid-19 blir det färre barn och 
ungdomar som utövar aktiviteterna. 

Detta innebär för föreningarna: 

• Ett minskat antal verksamhetstillfällen och därigenom ett betydligt lägre verksamhets
bidrag 

• Förlorade intäkter från matchverksamheten ( entre och kioskförsäljning). 
• Loppisarna är nu stängda eller har mycket begränsat öppethållande/max antal perso

ner i lokalen samtidigt och tid. Detta ger en förlorad intäkt. 
• Inställda cuper och träningsläger som hade gett föreningarna en betydande intäkt 



2 (2) 

• Förberedelse för att sommarfester, karnevaler, sommarloppisar och arbete med parke
ring på Prästliden i sommar kommer att ställas in eller kraftigt reduceras. 

• Inomhussporter kan inte träna och de som hyr av annan än kommunen har fortfarande 
sin hyra kvar, men inget verksamhets bi drag. 

• Problem att hålla årsmöten då antal deltagare är reducerat. 

Riksförbundet har beslutat att ge lika mycket i lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) 2020 som 
2019 till alla föreningar. Riksförbundet kommer också att införa ett innovationsstöd till före
ningar för att underlätta fortsatt barn- och ungdomsverksamhet. Riktlinjerna för detta är ännu 
inte fastställda. 

Aktuellt 
Barn- och ungdomsföreningar har drabbats hårt av de konsekvenser som Covid-19 orsakat då 
verksamheterna har minskat. 
Minskade verksamheter innebär lägre verksamhetsbidrag och svårigheter att klara kostnader 
för lokalhyror och driftskostnader för egna anläggningar. 
För att minska effekten av de konsekvenser som Covid-19 orsakar, har förvaltningen tagit fram 
förslag på åtgärder. 
Åtgärderna syftar till att kompensera barn- och ungdomsföreningar avseende verksamhets-, 
lokal- och driftsbidrag så att förutsättningarna förbättras att kunna bedriva verksamheterna 
vidare. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förslagen innebär en ökad kostnad som inte är budgeterad med 1 317 000 kr för 
beslutspunkter 2-4. 
Beslutspunkt 1 är budgeterad. 

Samhälle 
Synpunkter från föreningarna är inte lämnade på förslaget till åtgärder. 
Vid beslut i krisledningsnämnden om att gå vidare med detta förslag föreslår förvaltningen att 
ta in föreningarnas synpunkter innan beslutet verkställs. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-06 

Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

Sida 

8av 10 

Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av rådande omständigheter har Båstads kommun beslutat att de 
yrkesgrupper där det är möjligt arbetar på distans. Cheferna ska säkerställa att 
det finns en nödvändig minibemanning på arbetsplatserna. Vid distansarbete 
gäller samma arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att det finns en riktlinje 
kring vad som gäller vid distansarbete under pågående covid-19. Det är alltid 
chefen som avgör om det är möjligt att arbeta på distans. Krisledningsnämnden 
fattar med anledning av föreskriften och allmänna råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) beslut om bifogade 
riktlinjer för distansarbete. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2020-04-06, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag Krisledningsnämnden fattar beslut om att anta tillfällig riktlinje för 
distansarbete. 

Föredragande HR-chef Philipp Seuffer och kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Tillfällig riktlinje för distansarbete antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-06 
Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 
Dnr: 

Tjänsteskrivelse 

Till : Krisledningsnämnden 

Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden fattar beslut om att anta tillfällig riktlinje för distansarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Mot bakgrund av rådande omständigheter har Båstads kommun beslutat att de 
yrkesgrupper där det är möjligt arbetar på distans. Cheferna ska säkerställa att det 
finns en nödvändig minibemanning på arbetsplatserna. Vid distansarbete gäller 
samma arbetsmiljöansvar, det är därför viktigt att det finns en riktlinje kring vad som 
gäller vid distansarbete under pågående covid-19. Det är alltid chefen som avgör om 
det är möjligt att arbeta på distans. 

Krisledningsnämnden fattar med anledning av föreskriften och allmänna råd om allas 
ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) beslut om bifogade 
riktlinjer för distansarbete. 

Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12, länk). 

Av föreskriften framgår bland annat: 
Arbetsplatser 
Allmänna råd 
För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att 
personal, om det är möjligt 

1. håller avstånd till varandra 
2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda hadnsprit 
3. arbetar hemifrån 
4. undviker onödiga resor i arbetet och 
S. kan anpassa sin arbetstider för att undvika resa i rusningstid 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller oavsett. 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Det 
finns inga särskilda arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs i arbetstagarens hem 
(distansarbete). I 2 kap 1§ arbetsmiljölagen står att "teknik, arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska 
belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall". Arbetsgivaren har alltså ansvaret 



2 (3) 

för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på huvudarbetsplatsen eller på annan plats, som 
till exempel i arbetstagarens hem, men arbetstagaren ska medverka i att skapa goda 
arbetsmiljöförhållanden. 

Ekonomi 

Medarbetare som arbetar på distans kan komma att behöva låna utrustning. 
Vid distansarbete och annat hemarbete är det arbetsgivaren som ska se till att det finns 
förutsättningar att jobba där. Om arbete i arbetstagarens bostad innebär att arbetstagaren 
måste använda utrustning, som exempelvis enligt elsäkerhetsbestämmelser ska vara 
ansluten till jordat eluttag, får arbetsgivaren förvissa sig om att så kan ske. Arbetsgivaren 
måste alltså fastställa om det finns förutsättningar för att utföra arbetet i bostaden också 
se arbetsgivaren till att förutsättningar skapas - i annat fall bör distansarbete inte 
tillämpas. 

Vilka åtgärder som behöver vidtas i hemmet för att skapa goda arbetsmiljöförhållanden 
måste bedömas i det enskilda fallet. I en sådan bedömning behöver faktorer som hur ofta 
arbetet utförs i hemmet, (t.ex. om det är en eller flera dagar per vecka), hur lång tid man 
jobbar där, vilken utrustning som används etc. vägas in. Rent generellt kan arbetstagaren 
inte kräva viss typ av utrustning utan det är arbetsgivaren som beslutar om vilken 
utrustning som ska användas. 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Christoffer Thoren, Säkerhetschef 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Ewa Nilsson, Tf. Bildningschef 
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Kommunledningskontoret 
Datum 
2020-04-06 
Handläggare 
Philipp Seuffer, HR-chef 

Beslutad: 2020-04-06 

Riktlinje för distansarbete under pågående covid-19 

Beslutad av Krisledningsnämnden 2020-04-06 

Denna riktlinje gäller så länge covid-19 pandemi pågår enligt folkhälsomyndigheten eller arbetsgivaren 

fattar annat beslut. Riktlinjen har tagits fram med anledning av Folkhälsomyndigheten HSLF-FS- 2020:13 

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. 

Mot bakgrund av folkhälsomyndighetens föreskrift har Båstads kommun beslutat att för de yrkesgrupper 

där det är möjligt ska utföra arbete på distans. Cheferna ska säkerställa att det finns en nödvändig mini

bemanning på arbetsplatserna. Det är alltid chefen som avgör om det är möjligt att arbeta på distans. 

Genom distansarbete minskas resandet i samhället och risken för smittspridning i samhället. 

Arbete på distans kan endast förekomma inom vissa yrkesgrupper där arbetsuppgifterna möjliggör 

detta . Det finns flera yrkesgrupper där det inte går att arbeta på distans. 

Yrkesgrupper som inte kan utföra arbetet på distans ska särskilt beakta: 

• att hålla avstånd till varandra 

• regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit 

• vid sammanträden/möten/arbetsplatsträffar hålla avstånd till varandra 

Det gäller att noga tänka igenom vilka konsekvenser distansarbete har. För att inte drabbas av arbets

skador ställs samma krav på arbetsmiljön i hemmet som på arbetsplatsen. Riktigt bord och stol samt 

belysning är ett måste. Dålig arbetsmiljö utvecklas snabbt till besvär från axel, armbåge eller handled. 

Dålig belysning kan också leda till huvudvärk och trötthet. Utrustningen alstrar värme, varför utrymmet 

bör gå att vädra . 

Information till dig som medarbetare 

Det är din chef som avgör om du kan arbeta hemifrån. I samråd med din chef och utifrån dina arbets

uppgifter gör din chef en bedömning huruvida det är möjligt att arbeta hemifrån, när och hur länge. 

Som medarbetare att tänka på 

• Barntillsyn - hur kommer det att fungera när jag arbetar hemma? Tänk på att distansarbete inte 

är ett sätt att lösa barnomsorgen. Det förutsätts att barnomsorgen är ordnad under distansar

betstiden . 

• Vid distansarbete gäller avtalade arbetstider i största möjliga mån och som medarbetare måste 

jag vara tillgänglig både via dator och telefon. 

• Hur skall jag planera mitt arbete? Sätt tydliga gränser mellan arbete och fritid . 

• Har jag lämpligt utrymme? Jag bör kunna vädra, det måste finns allmänbelysning som inte ger 

blänk i skärmen och jag skall kunna ansluta all utrustning till skyddsjordat eluttag. Blanda aldrig 

IS, 1 fT 
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Kommunledningskontoret genom att ansluta en del av utrustningen till skyddsjordat eluttag 

och en del till ojordat eluttag. Förlängningssladdar mellan olika rum är fö rbjudna - det ökar bara 

el-faran! 

• Tänk på att vi är en offentlig förvaltning som hanterar allmänna handlingar. Kopior av offentliga 

handlingar får förvaras hemma under handläggningstiden. Kopior av sekretessbelagda eller in

tegritetskänsliga handlingar skall förvaras inlåsta hos handläggaren under handläggningstiden. 

• Se till att dator, telefon mm. inte ligger synligt i hemmet alternativt lås in sakerna om du har 

möjlighet. 

• Tips för att jobba hemma - med fokus 

• Tänk på att stämma av checklistan för skyddsrond i ditt hem, se bilaga 1 - Skyddsrond vid di
stansarbete - checklista 

• Kvittera ut utrustning du lånar hem och lämna pappret till din chef, se bilaga 2 - Utkvitterad ut
rustning för distansarbete 

Att komma igång med distansarbete: 

Att arbeta på distans innebär att du har samma tillgång till de funktioner som du har när du befinner dig 
på din arbetsplats. Beroende på avstånd och hastighet kan det dock gå långsammare. Vi i Båstads kom
mun använder VPN för säker uppkoppling. VPN står för virtuellt privat nätverk och är genom kryptering 
en skyddad tunnel mellan din dator och din arbetsplats via internet. 

För att arbeta på distans behöver du förutom din arbetsdator ha tillgång till en internetuppkoppling och 
en säker koppling till arbetet via VPN .. 

På intranätet finns information om IT och Telefoni bl.a hur man arbetar hemmi-
frång http://intranet.bastad.se/service-och-stod/it-och-telefoni/ Sök här först, för att få information som 
du behöver. 

Om du får problem med din datoruppkoppling vid distansarbete kontakta Helpdesk. 
E-post: helpdesk@bastad .se Telefon: 0431-777 77 

Om försäkringar 

Personförsäkring - Båstads kommuns personförsäkring genom AFA är tillämplig i sin helhet. 

Försäkring för utrustning - Arbetstagaren övertar skyddsvillkoren för lås och skalskydd (väggar, tak etc), 
vilket innebär att samma aktsamhetskrav ställs som vid arbete på huvudsarbetsplatsen. Arbetsgiva ren 
ansvarar för förlust av eller skada på utlämnad utrustning. Om den utlämnade utrustningen för distans
arbete orsakar tex brand- eller annan skada och reparation/ersättningsanskaffning bekostas via arbets
tagarens hemförsäkring ersätter arbetsgivaren eventuella självriskkostnader. Arbetstagaren ansvarar för 
förlust av eller skada på den utlämnade utrustningen som förorsakas av grov oaktsamhet. Arbetstagaren 
skall teckna och vidmakthålla ett hemförsäkringsskydd som täcker skada på person och egendom. Ar
betstagaren är skyldig att genast skriftligen till arbetsgivaren anmäla förlust av eller skada på den utläm
nade utrustningen. Arbetsgivaren förbehåller sig regressrätten i händelse av skada. 

Hemförsäkring gäller inte för arbetsgivarens egendom. Därför är det viktigt att du om möjligt låser in 
arbetsredskapen (dator, telefon mm.) alternativt ser till att arbetsredskapen inte ligger framme när du 
inte använder dessa. 
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Det är alltid du som chef som avgör om medarbetaren kan arbeta på distans. Det är även du som chef 

som avgör under hur lång period distansarbetet kan pågå och när medarbetaren ska vara tillbaka på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att du säkerställer att medarbetaren har dem kunskaper som behövs för att 

utföra distansarbete. Tänk på säkerställa en minibemanning på arbetsplatsen. Förslagsvis lägger du ett 

schema för distansarbete. 

Arbetstider 

Vid distansarbete gäller avtalade arbetstider i största möjliga mån och medarbetaren ska jag vara till

gänglig både via dator och telefon. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Det finns inga 

särskilda arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs i arbetstagarens hem (distansarbete) . I 2 kap 1§ 

arbetsmiljölagen står att "teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstaga

ren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall" . Arbetsgi

varen har alltså ansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på huvudarbetsplatsen eller på an

nan plats, t.ex. i arbetstagarens hem, men arbetstagarna ska medverka i att skapa goda arbetsmiljöför

hållanden. 

Arbetsredskap/utrustning: 

I största mån ska medarbetaren använda arbetsredskap och utrustning som arbetsgivaren står för. Detta 

kan vara till exempel bärbar dator/laptop, smartphone/iPad mm. och erforderlig ladd utrust

ning/strömförsörjning. 

Adekvat programvara ska vara installerad i förväg av IT-avdelningen men du säkerställa detta innan du 
beviljar distansarbete. Be medarbetaren prova att uppkoppling mm . fungerar för att enkelt få stöd från 
helpdesk på arbetsplatsen. Innan du beviljar distansarbete behöver du säkerställa att medarbetarens 
dator har programmet Cisco anyconnect secure mobility klient installerat. Detta kan installeras via por
tal.bastad.se och N:/CiscoAnyconnect. Vid problem kontakta Helpdesk, helpdesk@bastad .se Telefon: 
0431-777 77 så hjälper de till med installationen . 

Att tänka på som chef: 

• Har medarbetaren arbetsuppgifter som lämpar sig distansarbete? 

• Är medarbetaren självgående och väl insatt i arbetsuppgifterna? Krävs handledning 
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Kommunledningskontoret • Har medarbetaren datavana? Har de program 

som behövs mm. och introduktion till hur du kopplar upp och ansluter till kommunens tex. via 

VPN eller ZOOM. Är medarbetaren osäker på hantering av sin dator eller programvara behöver 

du se till att medarbetaren får kunskap i detta innan distansarbete påbörjas. 

• Finns utrustning, dator, läsplatta, telefon mm.? 

• Som chef ska du säkerställa att medarbetaren ~ar förstått hanteringen av offentliga handlingar 

och sekretess. 

• Arbetstider ska hållas som vanligt och det är viktigt med pauser 

• Hur kommer kontakterna att skötas framöver mellan chef/medarbetare? Tala igenom hur arbe

tet skall planeras, vad som skall göras, när det skall göras och hur uppföljning skall ske 

• Tänk på att vi hanterar allmänna handlingar. Sekretessmaterial, personuppgifter, upphandlings

material o dyl. är inte lämpligt att hantera hemma. 

• Arbetsgivaransvaret gäller även för det arbete som bedrivs i bostaden. 

• Ditt rehabiliteringsansvar är lika oavsett om skadan uppkommer på arbetsplatsen eller i hemmet 

under distansarbete. 

• Finns en bra arbetsmiljö för hemarbete så att inte medarbetaren drabbas av eventuella arbets

skador. 

• Säkerställ att användaren har läst och skrivit på riktlinje för IT-användare i Båstads kommun 

• Som chef har du rätt att beordra arbete hemifrån som en allmän säkerhetsåtgärd för att minska 

sm ittsprid n ingsrisken . 

• Prata med medarbetaren om checklistan för skyddsrond i ditt hem, se bilaga 1 - Skyddsrond vid 

distansarbete - checklista 

• Se till att medarbetaren kvitterar ut utrustning, se bilaga 2 - Utkvitterad utrustning för distansar

bete 

• Så leder du medarbetare på distans 

• Så hanterar vi det flexibla arbetslivet 

lfr 4 {P 
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Kommunledningskontoret 

Bilaga 1 - Skyddsrond vid distansarbete - checklista 
Nedan checklista kan med fördel användas av medarbetaren för att säkerställa att arbetsplatsen i hem

met uppfyller arbetsmiljölagens krav. En dialog mellan chef och medarbetare utifrån nedan bör ske. 

Checklistan är en vägledning för dig som medarbetare. Den ska inte lämnas inte in till arbetsgivaren . 

Checklista Behövs åtgärd? 

Ja Nej 

1. Är samtliga eluttag i det rum där distansarbete utförs skyddsjordade? 
2. Är all utrustning anslutna till skyddsjordat el-utag? 
3. Förekommer förlängningssladdar från andra rum för el-anslutning av utrustning och ar-

maturer? 
4. Är sladdarna hopsamlade och uppbundna så att städning underlättas? 
5. Finns ett lätt höj/sänkbart bord? 
6. Har distansaren en bra och lätt justerbar arbetstol? 
7. Finns tillräckliga avlastningsytor för arbetsmaterial? 
8. Innebär distansarbetet att material måste bäras mellan bostad och arbete? 
9. Finns möjlighet att få stöd för underarmarna vid datorarbete, via arbetsbord eller arm

stöd på stolen? 
10. Förekommer blänk i bildskärmen? 
11. Är belysningen tillräcklig, finns en bra platsbeslysning? 

Behövs åtgärd? Ja Nej 

12. Finns det behov av terminalglasögon? 
13. Är datorutrustningen lämpligt placerad? 
14. Fungerar kontakten med arbetsplatsen (chef, kollegor m fl) på ett tillfredsställande sätt? 
15. Fungerar i stort distansarbetet som arbetsformen på ett bra sätt? 
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Bilaga 2 - Utkvitterad utrustning för distansarbete 

Typ av utrustning Kommentar 

Ovanstående utrustning har mottagits 

Datum: 
Namn: 
Personr: 

Chef ansvarar för att förvara listan så länge distansarbete pågår. 

6 (6) 

Dokumentägare: HR-avdelningen 
Uppdaterad: 2020-04-06 



Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

ISSN xxx-xxxx, Artikelnummer xxxxxxxx 
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd 
om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 
m.m.; 

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 12 § smitt
skyddsförordningen (2004:255) och beslutar följande allmänna råd till 
2 kap. I och 2 §§ smittskyddslagen (2004: 168). 

Alla verksamheter i Sverige 

1 §Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, 
kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och reli
giösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndig
heten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder 
för att undvika smittspridning av covid-19. 

Allmänna råd 

Åtgärder för att förhindra smittspridning kant.ex. vara att verksam
heten 

I. sätter upp infommtion till medlemmar, personal, kunder 
och andra besökare, 

2. markerar avstånd på golvet, 
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att und

vika trängsel, 
4. håller digitala möten, 
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten 

och erbjuder handsprit, samt 
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. 

Allmänna råd till smittskydclslagen 

Bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att förhindra 
smittspridning av smittsamma sjukdomar och skyldighet att vidta de 
åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk finns i 2 kap. 
I och 2 §§ smittskyddslagen (2004: 168). 

HSLF-FS 
2020:xx 

Utkom från trycket 
den xx april 20xx 
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Perso11/igt ansvar 

Allmänna råd 

Var och en i Sverige har ett ansvar alt förhindra spridning av covi<l-
19. För att beI:,'l'änsa smittspridning bör alla 

I. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna 
med tvål och vatten i minst 20 sekunder, 

2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där 
människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, 
bibliotek, servicekontor och väntrum, 

3. hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra all
männa färdmedel, 

4. avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, 
begravningar, dop, kalas och bröllop, 

5. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler 
hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna 
omklädningsrum, 

6. undvika att resa i rusningstid, och 
7. avstå från onödiga resor. 

Personer över 70 år och andra riskgrupper 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de 
som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt 
ansvar 

I. begränsa sina sociala kontakter, 
2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färd

medel, och 
3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker 

eller vistas på andra platser där människor samlas. 

Personer som är smittade av eller misstä11ks vara smittade av 
covid-19 

Allmänna råd 

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad 
eller som har symtom på covid-19 

l . stanna hemma, och 
2. undvika sociala kontakter. 

I 



Arbetsplatser 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att 
personal, om det är möjligt 

1. håller avstånd till varandra, 
2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten el-

ler annars använda handsprit, 
3. arbetar hemifrån, 
4. undviker onödiga resor i arbetet, och 
5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rus

ningstid. 

Kri111i11alvårde11, Migrationsverket och Statens i11stitutio11s
styrelse 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör verksamheter inom Kri
minalvården, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse 

l. i sitt ledningssystem ha rutiner för hur verksamheten ska 
förhindra smittspridning, 

2. regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommenda
tioner från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare, 
och 

3. ta fram instruktioner för hur personal och boende kan för
hindra smittspridning. 

Kollektivtrnfik och al1111ä11m1 fiirdmede/ 

A lim ä nna råd 

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och 
allmänna färdmedel bör verksamheterna 

1. se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs 
för att minska risken för trängsel, 

2. begränsa antalet passagerare per fordon, och 
3. informera sina passagerare om hur de kan minska risken 

för smittspridning. 

HSLF-FS 
2020:xx 

3 



HSLl•~-FS 

2020:xx 

4 

Handel 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent
rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter 

I . begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt, 
2. ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur 

långt kunderna bör stå mellan varandra. 

Före11i11gar 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 
I. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstäm

mor eller genomföra dem digitalt, samt 
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

Jdrottsföre11i11gar 

Allmänna råd 

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar 
1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, 
2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktivite

ter utomhus, 
3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper, 
4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika träng

sel, och 
5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande 

undviks. 

Denna föreskrift träder i kraft den I april 2020 och gäller till och med 
31 december 2020. 

U;~J>huf?..cL 
Bitte Bråstad 
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KLN § 16 

Bibliotekets tillfälliga öppettider efter 14 april 2020 

Beskrivning av ärendet Måndagen den 23 mars 2020 fick bibliotekets pandemiplan tas i bruk. 
Frånvaron i personalen var över 50% vilket gjorde det omöjligt att bemanna 
kommunens sju bibliotek. Samtliga skolbibliotek stängdes och filialerna i 
Förslöv, Torekov och Östra Karup stängdes. Huvudbiblioteket i Båstad fick 
förändrade tider och obemannat. Grevie bibliotek berördes ej av stängningen 
(alltid obemannat). Låntagare med meröppetkort till Förslövs bibliotek har 
fortsatt tillgång till biblioteket på meröppettider. Beslutet om förändrade tider 
fattades av bibliotekschefen och gäller till den 14 april 2020. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Catharina Elofsson 2020-04-02. 

Förvaltningens förslag Biblioteken i Båstad behåller nuvarande begränsade öppettider, d.v.s. 
huvudbiblioteket öppet 10-16 varje vardag, med begränsad bemanning. 
Grevie bibliotek är öppet som vanligt. Meröppet i Förslöv gäller för de som 
har meröppetkort. Under förutsättning att det finns personal, utveckla 
möjligheten att tillgodose behovet av litteratur för den som ej kan eller bör 
ta sig till biblioteket under rådande pandemi. Beslutet gäller från den 14 april 
2020 tillsvidare. Omprövning av beslutet görs vid förändringar avseende i 
rådande pandemi. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Biblioteken i Båstad behåller nuvarande begränsade öppettider, d.v.s. 
huvudbiblioteket öppet 10-16 varje vardag, med begränsad bemanning. 
Grevie bibliotek är öppet som vanligt. Meröppet i Förslöv gäller för de som 
har meröppetkort. 

2. Under förutsättning att det finns personal, utveckla möjligheten att 
tillgodose behovet av litteratur för den som ej kan eller bör 
ta sig till biblioteket under rådande pandemi. 

3. Beslutet gäller från den 14 april 2020 tillsvidare. 

4. Omprövning av beslutet görs vid förändringar avseende i rådande 
pandemi. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Bibliotekets tillfälliga öppettider efter 14 april 2020 

Bakgrund 

1 (1) 

Måndagen den 23 mars 2020 fick bibliotekets pandemiplan tas i bruk. Frånvaron i personalen var över 
50% vilket gjorde det omöjligt att bemanna kommunens 7 bibliotek. Samtliga skolbibliotek stängdes och 
filialerna i Förslöv, Torekov och Östra Karup stängdes. Huvudbiblioteket i Båstad fick förändrade tider och 
obemannat. Grevie bibliotek berördes ej av stängningen (alltid obemannat). Låntagare med meröppetkort 
till Förslövs bibliotek har fortsatt tillgång till biblioteket på meröppettider. Beslutet om förändrade tider 
fattades av bibliotekschefen och gäller till den 14 april 2020. 

Nuläge 
De förändrade öppettiderna och stängning av vissa bibliotek har varit verkställda nästan två veckor. En del 
personal har återkommit i tjänst, men det är oklart när biblioteket åter kan ha full bemanning. Personal i 
tjänst sköter de obemannade biblioteken och alla övriga biblioteks hantering av media, sköter kommunikat
ion och information till låntagarna, ser till att bibliotekssystemet har rätt inställningar och tar emot biblio
teksärenden per telefon och mail. 
Besöksantalet har sjunkit till ungefär hälften på huvudbiblioteket jämfört med vanliga vardagar, dock 
kommer det fortfarande många 70+. De som besöker biblioteket är studerande, den som behöver en dator 
eller skriva ut, vanliga låntagare och som vanligt kommer många för att läsa dagens tidning. Alla evene
mang och sammankomster är inställda ett tag framöver. 
Biblioteket har i viss utsträckning hjälpt de som inte kan ta sig till biblioteket genom att leverera böcker 
hem till låntagaren. Biblioteket har även plockat ihop takeaway-påsar för avhämtning. 

I det rådande läget då allmän smittspridning inte kommit till Båstad än så har vi att vänta att både besökare 
och personal kan drabbas av covid-19. Att öppna upp fler biblioteken nu vore att locka fler besökare till 
biblioteken och därigenom utsätta fler för smittan. Genom nuvarande begränsade öppettider uppfyller 
kommunen bibliotekslagen samtidigt som invånarna får tillgång till tillförlitlig information om rådande läge 
(via dagstidningar och datorer) och ger möjlighet till fördjupad kunskap genom litteratur. 
För att kunna upprätthålla god service framöver bör biblioteken behålla de begränsade öppettiderna, dels 
för att minska smittspridning, dels för att ha möjlighet att bemanna med personal. Begränsade öppettider 
gäller framöver tills läget med pandemin blir bättre, då kan åter biblioteken öppnas upp. Under förutsätt
ning att biblioteket har tillräckligt med personal, kan biblioteket utreda möjligheten att tillgodose behovet 
av takeaway-bokpåsar och hemkörning för de som inte kan eller bör ta sig till biblioteket under rådande 
pandemi. 

Beslut: 
Biblioteken i Båstad behåller nuvarande begränsade öppettider, d.v.s.: huvudbiblioteket öppet 10-16 varje 
vardag, med begränsad bemanning. Grevie bibliotek är öppet som vanligt. Meröppet i Förslöv gäller för de 
som har meröppetkort. 
Under förutsättning att det finns personal, utveckla möjligheten att tillgodose behovet av litteratur för den 
som ej kan eller bör ta sig till biblioteket under rådande pandemi. 
Beslutet gäller från den 14 april 2020 tillsvidare. Omprövning av beslutet görs vid förändringar avseende i 
rådande pandemi. 

Båstad 2020-04-02/ Catharina Elofsson 
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Krisledningsnämnden 2020-04-06 

KLN § 17 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp och nämns kort på sammanträdet: 

- Fråga om antalet smittade eller avlidna i covid-19 i Båstads kommun. 

- Fråga om skyddsutrustning inom kommunens hemtjänst. 

usterandes si naturer 
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