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Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-23 

Sida 

1av5 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, tisdagen den 23 juni 2020 kl. 10.00 - 11.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

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

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johnasson, vård- och omsorgschef. 

Ingela Stefansson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 

ohan Olsson Swanstein 

Inti~i;,~on vf1i == 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-06-23 

Från och med 2020-06-24 till och med 2020-07-16 

Kom"'.:',~"et i Bå,tad 

~ L4-;;;:> 

Henrik Andersson 
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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. Protokollet justeras omedelbart. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KLN § 42 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Övriga ärenden/frågor som tas upp under sammanträdet: 

- Vård- och omsorgschef Christin Johansson informerar om det senaste 
i pågående arbete med att klara uppdraget att förhindra virusspridning 
inom bland annat kommunens boenden samt hemtjänsten. 

- Tillfälliga vistelser: Förnyad diskussion mellan förvaltningen och nämnden 
efter regeringens besked nyligen om att kommuner inte har rätt att neka 
sommarboende hemtjänst. Detta föranleder dock ingen ändring av 
nämndens beslut i ärendet från den 27 mars. 

- Ordförande Johan Olsson Swanstein nämner att han fått en sammanställning 
från ekonomiavdelningen och kostnaderna just nu kopplade till covid-19 ligger 
på knappt en miljon kronor. 

- Nämndens arbete under sommarmånaderna: Ordföranden stämmer av 
kontinuerligt med förvaltningen i allmänhet och säkerhetschefen i synnerhet, 
som vid behov kommer att rapportera skriftligen till hela nämnden 
i sommar. Onsdagar under juli månad är reserverade om nämnden skulle 
behöva kallas in akut. 

- Nästa sammanträde med nämnden: onsdagen den 12 augusti kl. 10.00. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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