SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)
Krisledningsnämnden
2020-06-03

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30-16.00.

Beslutande
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Lisa Dahlberg
Niklas Herneryd
Lena Ferm Hansson
Tomas Johansson
Lars-Inge Andersson
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Ej tjänstgörande ersättare
Stefan Brunander
Jessica Rodén
Christopher Thorsson
Tomas Ekberg
Elise Arnell

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef
Martin Bertilsson, upphandlingschef

Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, Kinna, den 18 mars 2021
§ 50-54

Underskrifter Sekreterare
Ellen Player Pellby
Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Tomas Johansson

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Krisledningsnämnden §§ 50-54

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Datum för anslags
uppsättande

2021-03-18

Datum för anslags
nedtagande

2021-04-09

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Ellen Player Pellby

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Information om arbetet med att minska smittspridning

§ 50

Information om kommunens gemensamt prioriterade verksamheter

§ 51

Information om arbetet med att upprätthålla samhällsviktig
verksamhet som kommunen ansvarar för

§ 52

Information om arbetet med att stödja andra aktörers
arbete med att minska konsekvenserna av Covid-19 i Mark

§ 53

Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19

§ 54

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50/2020

Information om arbetet med att minska smittspridning
Krisledningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger krisledningsnämnden information om övergripande nationell samt regional omvärldsbevakning under perioden 2020-05-27 – 2020-06-02, samt redovisar den rapport som Marks kommun skickade in till Länsstyrelsen den 29 maj 2020.
Förvaltningarnas och bolagens påverkan i krisen redovisas, den samlade bedömningen är att påverkan är måttlig.
Inom socialförvaltningen är personalförsörjning en fortsatt utmaning.
Information om arbetet med att minska smittspridning inom egna verksamheter samt i samhället presenteras. Den egna verksamheten inbegriper bland
annat samordning och förskaffande av skyddsutrustning samt framtagande av
riktlinjer för distansarbete. I samhället är det till exempel besöksförbud på
äldreboenden och distansundervisning på gymnasiet.
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen Rasmus Torngard och enhetschef Niklas Gustenius ger krisledningsnämnden information om arbetet med
att minska smittspridning på kommunens tempererade bad och badplatser.
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51/2020

Information om kommunens gemensamt prioriterade verksamheter
Krisledningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger krisledningsnämnden information om att möte hållits den 26 maj där kommunens ansvar för samhällsviktig verksamhet sammanställdes och beslutades vara att upprätthålla samhällets funktionalitet. Prioriteringarna utgår från kommunens risk- och sårbarhetsanalys och är identifierade som samhällsviktiga.
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52/2020

Information om arbetet med att upprätthålla samhällsviktig
verksamhet som kommunen ansvarar för
Krisledningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg ger krisledningsnämnden information om nuläge och planerade åtgärder vad gäller att upprätthålla samhällsviktig verksamhet som kommunen ansvarar för. Det innefattar bland annat om omfördelning mellan verksamheter gällande personalresurser och materialförsörjning, kommunövergripande arbete avseende rekrytering av personal och daglig närvarorapportering från grundskolor om antal elever och pedagoger på
plats.
Prioriteringsarbete pågår inom verksamheterna. Krisstaben arbetar vidare
med en sammanställande analys för att kommunens resurser ska kunna nyttjas utifrån ett helhetsperspektiv.
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53/2020

Information om arbetet med att stödja andra aktörers arbete med att
minska konsekvenserna av Covid-19 i Mark
Krisledningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg ger krisledningsnämnden information om att
det är viktigt att upprätthålla en kontinuerlig och god dialog med aktörer i krisen, för att gemensamt kunna minska konsekvenserna av Covid-19. Just nu
pågår dialog med bland andra Frivilliga resursgruppen, Svenska kyrkan och
Trygg i Mark.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om stödåtgärder för bidragsberättigade föreningar:
- Verksamhet för barn- och unga mellan 7–25 år samt äldre, 65 + prioriteras.
- Hyresfria kommunala anläggningar.
- Ett Covid-19 akutbidrag för föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av pandemins effekter införs.
- Tillfällig förändring av studieförbundens verksamhet år 2020 inte ska utgöra underlag vid fördelning av de framtida kommunbidragen.
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54/2020

Dnr 2020-312 180

Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden ska fortsätta vara aktiv även under sommaren.

Ärendet
Med anledning av pandemin covid-19 och det extraordinära läge som kommunen befinner sig i, fattades den 17 april 2020 beslut om att krisledningsnämnden 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 20 maj 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Den nu pågående verksamheten i krisledningsnämnden, med anledning av covid-19, upphör.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att krisledningsnämnden ska fortsätta vara aktiv även
under sommaren.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

