
ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Sida 

1av9 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, kommunhuset i Båstad, onsdagen den 30 september 2020 kl. 10.00 - 11.00. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

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

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Hans Paganus, fastighets- och fri tidschef. 
Christofer Thoren, säkerhetschef. 
Elisabet Edner, ekonomichef. 

Ingela Stefansson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 

Ut---
Jo an Olsson Swanstein 

Inli~son 1Jt;Z:__ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Krisledningsnämnden 

2020-09-30 

Från och med 2020-10-01 till och med 2020-10-23 

Henrik Andersson 

§§ 43-49 



1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 

KLN § 43 

Val av justeringsperson 

KLN § 44 
Godkännande av dagordningen 

KLN § 45 
Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

KLN § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Ändrade förutsättningar för verksamhets bidrag till barn- och ungdomsföreningar 
för hösten 2020 

KLN § 47 
Förslag till åtgärder för Båstads kommuns barn- och ungdomsföreningar 2021 

KLN § 48 
Väckt ärende - Besökare på vård- och omsorgs boende ska använda munskydd 

KLN § 49 
Övrigt 

usterandes si naturer 

Sida 

2 av9 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av9 

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. Protokolljusteringen äger rum omedelbart i anslutning till 
dagens sammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av9 

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 med följande tillägg: 

Väckt ärende - Besökare på vård- och omsorgs boende ska använda munskydd. 

Övrigt: Syrgas på vård- och omsorgsboenden. 

Övrigt: Kort lägesrapport om smittspridningen i kommunen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr KS 000696/2020-700 

Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

Sida 

5 av9 

Beskrivning av ärendet Krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2020-03-27 att neka 
hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. Beslutet skedde efter samråd 
med vård- och omsorgsnämnden. Grunden för beslutet var dels att motverka 
risk för smitta och smittspridning, osäkerhet kring ökade vårdbehov hos 
Båstadborna och risk för bemannings brist på grund av sjukdom hos 
medarbetare. Vid tidpunkten för beslutet fanns stor osäkerhet om hur en 
eventuell spridning av covid-19 skulle utvecklas. Och också hur en eventuell 
smittspridning skulle påverka personalförsörjning och kommunens 
medborgare. Tillgången till skyddsutrustning var inte stabilt. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-09-22. 

Förvaltningens förslag Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa hemtjänst 
vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa 
hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-22 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: KS 000696/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Krisledningsnämnden 

Upphörande av beslut om tillfällig vistelse 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

Från och med den 1 oktober 2020 upphör beslutet att inte verkställa hemtjänst vid 
tillfällig vistelse i Båstads kommun. 

Aktuellt 

1 (2) 

Krisledningsnämnden i Båstads kommun beslutade 2020-03-27 att neka hemtjänst vid tillfällig 
vistelse i Båstads kommun. Beslutet skedde efter samråd med Vård och omsorgsnämnden. 
Grunden för beslutet var dels att motverka risk för smitta och smittspridning, osäkerhet kring 
ökade vårdbehov hos Båstadborna och risk för bemannings brist på grund av sjukdom hos 
medarbetare. Vid tidpunkten för beslutet fanns stor osäkerhet om hur en eventuell spridning 
av covid-19 skulle utvecklas. Och också hur en eventuell smittspridning skulle påverka per
sonalförsörjning och kommunens medborgare. Tillgången till skyddsutrustning var inte stabilt. 

Sommaren i Båstads kommun innebär normalt hög belastning inom hemtjänsten, tillfälliga 
vistelser bidrar normalt till ca 10 procentig ökning av hemtjänsttagare. Bedömningen inför 
sommaren var att det krävdes en rad åtgärder för att skapa en god och säker vård och omsorg. 
Utöver beslut om tillfälliga vistelser arbetades strategiskt med personalförsörjning/bemanning 
och information i relation till allmänhet och riskgrupper. 

Båstads kommun har nogsamt följt utvecklingen och arbetat målmedvetet för att upprätthålla, 
utveckla och säkra rutiner i takt med att kunskapsläget förbättrats. En särskild organisation 
har skapats för att hantera skyddsutrustning. Läget rörande covid-19 bedöms idag mer 
stabiliserat. Även om det föreligger en samhällsspridning är de konstaterade fallen i 
Båstads kommun och vårt närområde f n inte ökande. 

Bemanningssituationen inom Hemvården är idag stabil och ordinarie medarbetare är åter från 
semestrar. Organisationen har idag väl inarbetade rutiner för att motverka smitta och smitt
spridning. De förhållanden som rådde när beslutet fattades är inte längre rådande. Beslutet bör 
därmed upphöra. 

Om förhållandena förändras till följd av förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndig
het eller smittskydd eller om det sker en ökning i smittspridning inom vårt geografiska område 
har Krisledningsnämnden möjlighet att på nytt fatta beslut om begränsningar i möjlighet att 
erbjuda hemtjänst vid tillfällig vistelse. 

Krisledningen följer nogsamt händelseutvecklingen och kan vidta de åtgärder som kan krävas 
för att hindra smitta och smittspridning. 

Samråd inför detta beslut har skett med vård- och omsorgsnämndens presidium. 



Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

2 (2) 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 

KLN § 46 Dnr KS 000698/2020-380 

Ändrade förutsättningar för verksamhetsbidrag till 
barn- och ungdomsföreningar för hösten 2020 

6av9 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som covid-19 
orsakar, behöver fortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. 
Föreslaget stöd innebär att verksamhetsbidraget för hela 2020 utgår från 
2019 års verksamhet. Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-06 att 
verksamhetsbidraget för våren 2020 skulle vara minst lika som för våren 2019. 
Konsekvenserna av covid-19 är fortsatt stora för föreningslivet. Matcher, 
tävlingar och cuper har skjutits upp och rädsla för covid-19 har inneburit att 
det inom många verksamheter blivit färre barn och ungdomar som utövar 
aktiviteterna. Ett bibehållet verksamhetsbidrag enligt förslag till beslut ger 
främst ett extra stöd till de föreningar som drabbats mest av minskad 
aktivitetsutövning. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-09-25. 

Förvaltningens förslag Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021 och 
föreningarna får minst lika mycket som för hösten 2019. Kostnaden är 
med i förslag till budget för 2021. 

Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021 och 
föreningarna får minst lika mycket som för hösten 2019. Kostnaden är 
med i förslag till budget för 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-25 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000698/2020-380 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Krisledningsnämnden 

Ändrade förutsättningar för verksamhetsbidrag till barn- och ungdoms
föreningar för hösten 2020 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021 och föreningarna får 
minst lika mycket som för hösten 2019. Kostnaden är med i förslag till budget för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som Covid-19 orsakar, behöver 
fortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. 
Föreslaget stöd innebär att verksamhets bidraget för hela 2020 utgår från 2019 års verksam
het. 

Bakgrund 
Krisledningsnämnden beslutade 2020-04-06 att verksamhets bidraget för våren 2020 skulle 
vara minst lika som för våren 2019. Konsekvenserna av Covid-19 är fortsatt stora för före
ningslivet. Matcher, tävlingar och cuper har skjutits upp och rädsla för Covid-19 har inneburit 
att det inom många verksamheter blivit färre barn och ungdomar som utövar aktiviteterna. Ett 
bibehållet verksamhets bidrag enligt förslag till beslut ger främst ett extra stöd till de förening
ar som drabbats mest av minskad aktivitetsutövning. 

Aktuellt 
Minskade verksamheter innebär lägre verksamhets bidrag och svårigheter att klara kostnader 
för lokalhyror och driftskostnader för egna anläggningar. 
Åtgärderna syftar till att kompensera barn- och ungdomsföreningar avseende verksamhets bi
drag så att förutsättningarna förbättras att kunna bedriva verksamheterna vidare. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Förslagen åtgärd enligt punkt 1 är inom förslag till budget 2021. 

Samhälle 
Under hösten har Fritidsavdelningen anordnat individuella möten med alla föreningar som 
erhåller verksamhets bi drag. Synpunkter har tagits in från föreningarna som ställer sig positiva 
till detta förslag. 

Teknik och service 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 

KLN § 47 Dnr KS 000710/2020-380 

Förslag till åtgärder för Båstads kommuns barn- och 
ungdomsföreningar 2021 

7 av9 

Beskrivning av ärendet Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som covid-19 
orsakar, behöver fortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. 
Föreslaget stöd innebär att de förutsättningar som gällt för 2020 förlängs till att 
även gälla våren 2021. Fritidsenheten har, i enlighet med KLN 2020-04-06 § 14 
punkt 5, haft möten med alla barn- och ungdomsföreningar med anledning av 
covid-19 och diskuterat hur det har påverkat deras verksamhet. För nästan alla 
föreningar har matcher, tävlingar och cuper inte genomförts/genomförts med 
begränsat antal. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus 2020-09-25. 

Förvaltningens förslag 1. Verksamhetsbidraget för våren 2021 betalas ut i augusti 2021 och 
föreningarna får minst lika mycket som för våren 2019. Kostnaden är med i 
förslag till budget för 2021. 
2. Anstånd med taxor för föreningsverksamhet i kommunala idrotts- och 
gymnastikhallar (0-taxa) utökas till att gälla även våren 2021. Medför ett 
intäktsbortfall på 100 000 kr mot förslag till budget för 2021. 
3. Tillfälligt lokalbidrag till föreningar som hyr av annan part än kommunen 
(100 %, idag SO %) - gäller endast våren 2021, därefter lokalbidrag enligt 
tidigare tagna regler för Stöd till föreningar. Avser endast föreningar som 
erhållit lokalbidrag 2019. Medför en extra kostnad på 60 000 kr mot förslag till 
budget för 2021. 
4. De ökade kostnaderna tas via statligt subventionerade medel avseende 
covid-19. 

Föredragande Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredra r ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet bordläggs idag. 

Beslut Krisledningsnämnden beslutar: 

Ärendet bordläggs idag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Krisledningsnämnden 

KLN § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 

Dnr KS 000718/2020-700 

Väckt ärende - Besökare på vård- och omsorgsboende 
ska använda munskydd 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Alla besökare på vård- och omsorgs boenden ska använda 
munskydd, enligt rekommendation, från och med den 1 oktober. 

Sida 

8av9 

Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen 
för beredning. 

Proposition 

Beslut 

I~ I 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner då att nämnden 
beslutat enligt Johan Olsson Swansteins yrkande. 

Krisledningsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Krisledningsnämnden 2020-09-30 9 av9 

KLN § 49 

Övrigt 

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

- Syrgas på vård- och omsorgsboenden: Bo Wendt (BP) väcker frågan och 
Christin Johansson svarar muntligt. 

- Kort lägesrapport om smittspridningen i kommunen. (Christofer Thoren). 

- Utvärdering av organisation/beredskap/kostnader avseende covid-19: 
Delrapport eller motsvarande ska hanteras av kommunstyrelsen innan 
årsskiftet. (Elisabet Edner, Christofer Thoren, Johan Olsson Swanstein). 

- Krisledningsnämnden framöver: Ytterligare ett möte inom kort där 
förvaltningen redogör kring vilka ärenden nämnden hittills har beslutat om. 
Därefter kan nämndens arbete för närvarande avslutas och de pågående 
ärendena kan överlämnas till berörd nämnd för fortsatt hantering. 
(Johan Olsson Swanstein). 

usterandes si naturer 


