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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Plats och tid Storasjö, Åseda, onsdagen den 11 november 2020 kl 10:08-11:21 

Beslutande Niklas Jonsson (S), Ordförande 

Anders Käll (M), 1:e vice ordförande 

Susanne Karlsson (S), som tjänstgörande ersättare för Anders Ljungkvist (-), 

deltar i distans  

Peter Danielsson (S), deltar på distans 

Viktoria Brigersson (C), som tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C), 

deltar på distans 

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Karin Holst, miljö- och byggchef 

Katja Schönbeck, utvecklingsledare, deltar på distans 

Richard Gustafsson, VD Uppvidingehus AB, deltar på distans 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef, deltar på distans 

Annie-Lie Jarhult, socialchef, deltar på distans 

Ted Karlsson, VD Uppcom AB, deltar på distans 

Carl Cipranic, lönechef, deltar på distans 

Silja Savela, ekonomichef, deltar på distans 

Cecilia Bülow, HR-chef, deltar på distans 

Niclas Bjälkenborn, barn- och utbildningschef, deltar på distans 

Charlott Åberg, beredskap- och säkerhetssamordnare, deltar på distans 

Övriga närvarande Ingrid Hugosson, åhörare med kallad ersättare, deltar på distans 

Justerare Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, onsdagen den 11 november kl 12:30 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 22-25 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Niklas Jonsson  

 Justerare 
  

 Anders Käll  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 

publiceras 2020-11-11 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-12-03 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman   
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§ 22 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden godkänner dagordningen.                       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan godkänna dagordningen 

och finner att krisledningsnämnden beslutat så.                   
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§ 23 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Krisledningsnämndens beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) föreslår 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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§ 24 Dnr 2020-000176  

Nulägesrapport från kommun/region 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. 

Socialchef informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom förvaltningen och bemanningssituation  

• Socialnämndens senaste sammanträde digitalt och goda 

sjukdomsbild 

Barn- och utbildningschef informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom förvaltningen och bemanningssituation 

• Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde digitalt och 

goda sjukdomsbild 

Miljö- och byggchef informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom förvaltningen, bemanningssituation och 

kontrollfunktion 

• Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde och goda 

sjukdomsbild 

VD Uppvidingehus informerar om följande: 
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• Aktuellt läge inom bolagets organisation, lokalvården och 

omprioritering av arbetsuppgifter med fokus på arbete utomhus 

VD Uppcom informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom bolagets organisation 

Samhällsservicechef informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom förvaltningen och bemanningssituation  

Kommunchef informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom ekonomiavdelningen 

• Aktuellt läge inom HR-avdelningen 

o Frivillig lista för arbete inom annan verksamhet med 

anledning av Corona 

o Digitala möten och utbildningsinsatser 

• Aktuellt läge inom kansliavdelningen  

o Schema för distansarbete 

Lönechef informerar om följande: 

• Aktuellt läge inom HUL    

Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande: 

• Räddningstjänsten Östra Kronoberg  

• Bedömning av aktuellt läge och kallelse till krisledningsnämnden för 

information           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om krisledningsnämnden kan godkänna informationen 

och finner att krisledningsnämnden beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-11-02 § 20      
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§ 25 Dnr 2020-000174  

Övriga frågor krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden lämnar punkten.             

Sammanfattning av ärendet 

Följande frågor behandlas på sammanträdet: 

• Information till partierna                               

  

 


