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1(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Plats och tid Storasjö, Åseda, måndagen den 16 mars 2020 kl 16:10-17:40 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 
Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 
Anders Ljungkvist (-) 
Peter Danielsson (S) 
Ingrid Hugosson (C), tjänstgörande ersättare 
 

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 
Charlott Åberg, beredskapssamordnare 
Annie-Lie Jarhult, chef socialförvaltningen 
Patrik Ivarsson, chef samhällsserviceförvaltningen 
Niclas Bjälkenborn, chef barn- och utbildningsförvaltningen, via telefon 
Karin Holst, chef miljö- och byggnadsförvaltningen 
Silja Savela, ekonomichef 
Per Lindgren, chef kostavdelningen 
Cecilia Bülow, chef HR-avdelningen 
Staffan Åberg, chef tekniska avdelningen 
Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Anna Tigerström Johansson, kommunikationsansvarig 
Therese Magnusson, utvecklingsstrateg 
John Pettersson, byggnadsinspektör 
Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 
 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, 2020-03-25  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-5 
 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2020-03-26 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2020-04-17 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  

Krisledningsnämndens beslut 
Godkänner dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan godkänna dagordningen 
och finner att krisledningsnämnden beslutat så.  
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  

Krisledningsnämndens beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Danielsson (S) Föreslår krisledningsnämnden välja Anders Käll (M) 
som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 
Peter Danielssons (S) förslag och finner att krisledningsnämnden beslutat 
så.  
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§ 3 Dnr 2020-000172  

Övergripande information om Coronaviruset Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 
WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Olika åtgärder 
på nationell, regional och lokal nivå krävs. Regeringen har också beslutat att 
smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig 
sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19. Det innebär till exempel att 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta 
extraordinära smittskyddsåtgärder.  

På sammanträdet informerar beredskapssamordnaren om: 

• Coronavirus/covid-19 

• Folkhälsomyndigheten 

• Socialstyrelsen 

• MSB 

• Länsstyrelsen/Krissamverkan Kronoberg 

• Krishanteringens principer (ansvar, närhet, likhet)  
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§ 4 Dnr 2020-000176  

Nulägesrapport från kommun/region 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden avvaktar aktivering tills nästa ISF möte är genomfört. 
Efter ISF mötet bedömer ordförande om krisledningsnämnden ska 
aktiveras.  

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.  

I Kronobergs län har en inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) 
rörande Covid-19, även kallad Coronaviruset hållits den 12 mars. 
Anledningen till inriktningsmötet, som leds av länsstyrelsen, är gemensam 
hantering av en samhällsstörning i Kronobergs län. Nya bedömningar i 
landet, länet och kommunen behöver göras med kontinuitet. Uppvidinge 
kommun behöver därför hantera frågan om Covid-19 på högsta nivå genom 
en krisledningsorganisation. En förutsättning för arbetet är att 
krisledningsnämnden ges information. 

Med anledningen av ovanstående sammankallades krisledningsnämnden 
till sammanträde för information och förberedelse inför eventuell 
aktivering. 

Beredskapssamordnare informerar krisledningsnämnden om följande: 

• Nationella beslut 

• Regional inriktning (12/3, 16/3) 

• Nuläge regionalt och lokalt 

Om kommunens arbete och nuläge informerar följande: 

• HR-chef informerar om personalfrågor 

• Socialförvaltningschef informerar om arbetet inom 
socialförvaltningen 
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• Chef för barn- och utbildningsförvaltningen informerar om arbetet 
inom förvaltningen 

• Kommunikationsansvarig informerar om vidtagna 
informationsinsatser 

• Ekonomichef informerar om påverkan på ekonomin och eventuell 
kompensation för kostnader 

• Kommunchefen informerar om det fortsatta arbetet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar att krisledningsnämnden avvaktar med aktivering 
tills nästa ISF möte är genomfört. Efter ISF mötet bedömer ordförande om 
krisledningsnämnden ska aktiveras. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 
Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att krisledningsnämnden beslutat så.  

Beslutet skickas till 
Beredskapssamordnare 

Kommunchef 
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§ 5 Dnr 2020-000174  

Övriga frågor  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med punkten Övriga frågor är att ge ledamöterna möjlighet att 
inhämta information. 

Inga övriga frågor ställdes på sammanträdet.  
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