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Plats och tid Kommunhuset, fredagen den 20 mars 2020, kl 15:00-15.45 

Beslutande Ledamöter 

Fredrik Rönning (S), ordförande 
Ingemar Hellström (S) deltar på distans 
Solweig Nyrede (S) deltar på distans 
Johan Eriksson (S) deltar på distans 
Helena Andersson (S) 
Calle Morgården (MP) deltar på distans 
Lotta Gunnarsson (M) deltar på distans 
Birgitta Ericsson-Granqvist (M) deltar på distans 
Jan Tholerus (C) deltar på distans 
Johan Persson (SD) deltar på distans  

 
 

 Tjänstgörande ersättare 

Leif Eriksson (S) deltar på distans  
John Andersson (S) deltar på distans 
Jerry Jäger (SD deltar på distans) 

 
 

Övriga närvarande Susanne Hedman-Jensen, kommunchef - deltar på distans 
Jonas Källman, koncernekonomichef - deltar på distans 
Mona Hyttsten, sekreterare 

 

Justerare Helena Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredag den 20 mars 2020, klockan 16.00 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-48 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 

  

 Helena Andersson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-23 Datum då anslaget tas ned 2020-04-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Mona Hyttsten  
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§ 47 Dnr 2020/00170  

Coronapandemi - Information kommunens arbetsgrupp 
för pandemiplanering 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen antecknas till protokollet.       

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen informerar om arbetet som pågår inom kommunens 
verksamheter med panering inför ett utbrott av en Coronaepidemi. 
Kommunens arbetsgrupp för pandemiplanering träffas varje vardagsmorgon 
för avstämning om aktuellt läge. I dagsläget är det inte aktuellt att gå upp i 
stabsläge. Stabsgruppen kommer att öva varje vecka.  
Risk- och konsekvensanalyser har gjorts i samtliga verksamheter.  
Prioriteringen är främst att skydda riskgrupper. 
Alla rekommendationer från myndigheterna följs. 
Information riktad till personalen läggs kontinuerligt ut till på kommunens 
Intranät. Information riktad till kommuninvånare finns på den externa 
hemsidan.       
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§ 48 Dnr 2020/00168  

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel 

Kommunstyrelsens beslut 
1. 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel avsätts för 

hantering av uppkomna kostnader i samband med Coronaepidemin.     
2. Kommunchefen får besluta hur medlen ska nyttjas.  
3. Delegation lämnas till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut 

om nyttjande av ytterligare medel från kommunstyrelsens 
förfogandemedel i samband med Coronaepidemin.     

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i årets budget 6,5 mkr i förfogandemedel, varav  
500 tkr har tagits i anspråk hittills.   
I samband med kommunens hantering av Coronaepidemin kan det 
uppkomma situationer där det är viktigt att snabbt vidta åtgärder. Det  
kan medföra att uppkomna kostnader behöver hanteras.  

_____ 
 


