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Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-03-25 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 25 mars 2020 kl. 17.30-17.40. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Gösta Sandgren (M), ledamot 
Thomas Nerd (S), ledamot 
Mats Lundberg (L), tjg. ers. för Birgitte Dahlin (L) 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Uno Johansson (C) 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Olof Nilsson, kanslichef. 

Hans Grönqvist. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-03-25 

Från och med 2020-03-26 till och med 2020-04-17 

7 
Henrik Andersson 

Sida 

1av5 
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Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2020-03-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

KS § 76 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 77 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 78 Dnr KS 000217 /2020 - 901 
Sammanträden på distans - 2020 

justerandes si naturer 

Sida 

2 av 5 

Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av 5 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens 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 styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Hans Grönqvist. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 

Dnr KS 000889 /2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 5 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av sekreteraren och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 78 Dnr KS 000217 /2020 - 901 

Sammanträden på distans - 2020 

Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av coronapandemin, covid-19, har ärendet om deltagande 
på distans aktualiserats. Kommunfullmäktige föreslås, mot bakgrund av 
myndighetsrekommendationer om begränsade sociala kontakter, att tillfälligt 
medge ledamöters deltagande på distans för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Beslutet möjliggör för respektive 
ordförande att ändra arbetsformer för att möta pandemins utmaningar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-03-24. 

Föredragande Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens 
nämnder medges delta vid respektive organs sammanträden på distans 
när deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Samtliga 
deltagare ska kunna se och höra varandra och delta på lika villkor. 

2. Ordförande avgör om närvaro på distans tillåts vid respektive 
sammanträdestillfälle. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar 
för sammanträden på distans. 

4. Beslut om medgivande att delta på distans gäller till och med 31 december 
2020. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen: 

Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


