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§ 18 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden godkänner dagordningen.                                                 
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§ 19 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Krisledningsnämndens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår välja Anders Käll (M) som justerare.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att krisledningsnämnden beslutat så.                   
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§ 20 Dnr 2020-000176  

Nulägesrapport från kommun gällande Coronaviruset 
Covid-19 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt krisledningsnämndens reglemente, fastställd av kommunfullmäktige 

2019-12-17, § 206, bör krisledningsnämnden ha minst ett sammanträde per 

år. Krisledningsnämnden kan aktiveras vid en extraordinär händelse efter 

bedömning och beslut av ordföranden i krisledningsnämnden, eller vice 

ordföranden, när ordföranden har förhinder.  

Med anledningen av ovanstående sammankallas krisledningsnämnden för 

information och förberedelse inför eventuell aktivering.  

En förutsättning för arbetet är att krisledningsnämnden ges information. 

Uppvidinge kommuns förvaltningar och bolag informerar 

krisledningsnämnden om verksamheternas arbete med anledning av 

Corona. 

Barn- och utbildningschef och verksamhetsutvecklare informerar om 

följande: 

• Elev- och personalbortfall inom barn- och utbildningsförvaltningen 

samt information om: 

o Alstermoskolan 

o Lenhovdaskolan 

o Nottebäckskolan 

• Aktuellt läge inom förvaltningen. 

Socialchef och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om följande: 

• Konstaterade fall och testningar inom personalgruppen 

• Prioriteringslista för vilka tjänster som kan mötas 

• Aktuellt läge innebär tätare avstämningar inom socialförvaltningen 

• Rutin för visir inom hemsjukvård 

Samhällsservicechef informerar om följande: 
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• Aktuellt läge inom förvaltningen.  

• Oro inom personalgruppen med anledning av konstaterade fall 

inom kommunen samt användning av munskydd. 

 Miljö- och byggnadschef informerar om följande: 

• Roterande arbetsgrupper för distansarbete och i övrigt lugn inom 

förvaltningen. 

Kommunchef, kommunikationsansvarig och beredskaps- och 

säkerhetssamordnare informerar om följande: 

• Politiska möten och beredskap 

• Publicering av ny/uppdaterad information på kommunens hemsida 

• Ska inom kort publicera information om hur kommunen arbetar för 

minskad smittspridning samt hur information delges vid smitta 

• Olika former för distansarbete 

VD för Uppvidingehus AB informerar om följande: 

• Fortlöpande arbete utifrån rutiner 

• Oro och ryktesspridning 

• Frågor om användning av munskydd och lokalvård vid 

obemannade tider 

VD för UppCom AB informerar om följande: 

• Fortlöpande arbete utifrån rutiner och roterande arbetslag för 

distansarbete 

• Tillgång till extraresurs inom telefoni för minskad sårbarhet                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan godkänna informationen 

och finner att krisledningsnämnden beslutat så.                
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§ 21 Dnr 2020-000174  

Övriga frågor krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden lämnar punkten.           

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor behandlas på sammanträdet.                            

      


