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Plats och tid GustafAdolfsalen, kl.08.30-09.50

Beslutande Se sidan  2
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersätta re

Närvarande representanter

Övriga deltagare

Utses att justera Ulrika Spårebo (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning tisdag den 17 mars  2020  kl.08.15

Underskrifter Sekreterare [W&CL <£ZK€&;M/ [Maj/Mät”; Paragrafer 1-2
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Ulrika Spårebo (8)

Ordförande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020—03-13

Datum för anslags uppsättande 202  0-03-17 Datum för anslags nedtagande  2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning
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Erik Hamrin (M)

Ulrika Spårebo (S)

Glenn Andersson (S)

Elisabet Pettersson (C) ersätter Anders Wigelsbo (C)

Hanna Westman  (SBÄ) ersätter Sture Johansson (C)

Magnus Edman  (SD)

Camilla Runerås (S)

Viktor Kärvinge (S)

Mona Johansson (L)

Magnus Holm(KD)

Ingela Kilholm Lindström  (MP)

Johanna Ritvadotter (V)

Anders Wigelsbo (C) deltar Via Skype

Daniel Holmvin, kommunchef

JuneAnn Wincent, skolchef

Roger Nilsson, kultur-och fritidschef

Rickert Olzon, beredskapssamordnare
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SA LA KRISLEDNINGSNÄMNDEN
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2020-03-13

§ 1 Extraordinär händelse och aktivering av krisledningsnämnd

INLEDNING
Med anledning av den situation som råder på grund av pågående pandemi av coro-

navirus, har kommunstyrelsens ordförande sammankallat krisledningsnämnden.

Beredskapssamordnare Rickert Olzon informerar om Lag (2006:544) om kommu-

ners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap och dess  4  § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan hän-

delse som avvikerfrän det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande

risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma in-

satser av en kommun eller en region. Lag (2019:925).

Krisledningsnämnden får när läget så kräver, i samband med extraordinär händelse,

överta beslutanderätten, helt eller delvis, från kommunstyrelsen, skolnämnden,

vård- och omsorgsnämnden, kultur— och fritidsnämnden samt bygg— och miljönämn—

den. Övertagande ska ske just utifrån just den aktuella extraordinära händelsens art

och omfattning.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att krisledningsnämnden beslutar

åt den uppkomna situationen är att betrakta som extra ordinär händelse jämlikt § 4

i Lag [2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära

händelse i fredstid och höjd beredskap,

a_tt krisledningsnämnden ska aktiveras, samt

a_tt krisledningsnämnden inte övertar beslutanderätten för kommunstyrelsen och

nämnder.

BESLUT

Krisledningsnämnden beslutar

a_tt den uppkomna situationen är att betrakta som extra ordinär händelse jämlikt  § 4

i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära

händelse i fredstid och höjd beredskap,

a_tt krisledningsnämnden ska aktiveras, samt

a_tt krisledningsnämnden inte övertar beslutanderätten för kommunstyrelsen och

nämnder.

Justeran s/sign Utdragsbestyrkande
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§ 2 Lägesrapport och information om vidtagna och planerade åtgär-
der med anledning av Coronavirus

INLEDNING

Beredning

Kommunchef Daniel Holmvin, beredskapssamordnare Rickert Olzon, kultur och fri-

tidschef Roger Nilsson, skolchef ]uneAnn Wincent och Vård-och omsorgsnämndens

ordförande Elisabet Pettersson (C) ger en lägesrapport samt informerar om Vid-

tagna och planerade åtgärder för respektive verksamhetsområde.

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att krisledningsnämnden beslutar

a_tt lägga lägesrapporten till handlingarna.

BESLUT

Krisledningsnämnden beslutar

a_tt lägga lägesrapporten till handlingarna.

MHz/Zg? Utdragsbestyrkande


