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§ 157/2020  Dnr 2020– 312 180 

Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Den nu pågående verksamheten i krisledningsnämnden, med anledning av  
covid-19, upphör från och med den 3 september 2020.  

Ärendet 
Med anledning av pandemin covid-19 och det extraordinära läge som  
kommunen befinner sig i, fattades den 17 april 2020 beslut om att kris- 
ledningsnämnden i kommunen skulle träda i funktion för att möjliggöra att 
kommunen ska kunna besluta i olika frågor av brådskande karaktär som  
gäller den extraordinära händelsen. När krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, får  
kommunstyrelsen besluta att verksamheten ska upphöra. Sådant beslut får 
enligt lag även fattas av fullmäktige. Fråga är om situationen nu är sådan att 
krisledningsnämndens verksamhet kan upphöra. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
162. 
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 15 juni 2020, § 130, där  
följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att krisledningsnämnden ska vara  
ak-tiv även under sommaren. Kommunstyrelsen tar åter upp frågan för  
ställ-nings-tagande om krisledningsnämnden ska träda ur funktion på sitt 
möte den 2 september 2020.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår, med instämmande av Tomas Johansson (M) 
att den nu pågående verksamheten i krisledningsnämnden med anledning av 
covid-19, upphör från och med den 3 september 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm  
Hanssons (C) förslag med instämmande av Tomas Johansson (M), och finner 
att förslaget antas.   
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