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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-18  1 (11) 

Krisledningsnämnd 

 

Plats och tid Kommunhuset i Östhammar, SR Sunnanö, 2020-03-18 kl. 13.00-14.20 

  

Beslutande Margareta Widén Berggren (S)  

Roger Lamell (S)  

Jacob Spangenberg (C)  

Pär-Olof Olsson (M)  

Martin Wahlsten (SD)  

 

Övriga deltagande Socialnämndens ordförande Lisa Norén (S) tillika ej tjänstgörande ersättare 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson (C) tillika ej 

tjänstgörande ersättare 

Kommundirektör Peter Nyberg 

Kommunsekreterare Rebecka Modin 

Beredskapssamordnare Malin Hübinette 

Säkerhetsskyddschef Marie Berggren 

HR-chef Pauliina Lundberg 

Kommunikationschef Lucia Bender 

Barn- och utbildningschef & socialchef Lisbeth Bodén 

Ekonom barn- och utbildningsförvaltningen Sara Ersund 

Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson 

  

Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-03-18 

 

Underskrifter            Paragrafer 1-8 

Sekreterare   

 Rebecka Modin  

Ordförande 

 

  

 Jacob Spangenberg (C)  

Justerande 

 

 

 

 Pär-Olof Olsson (M)  

   

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Krisledningsnämnd 

  

Sammanträdesdatum 2020-03-18 

Datum för anslags uppsättande 2020-03-18 

Anslags nedtagande 2020-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Östhammar, Lednings- och verksamhetsstöd 

  

Underskrift   

 Rebecka Modin  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-18  3 (11) 

Krisledningsnämnd 

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Krisledningsnämnden fastställer följande dagordning: 

 

1. Beslut om krisledningsnämnden ska vara i funktion och överta uppgifter 

 

2. Information: Rapport från verksamheterna 

a. Barn och Utbildning 

b. Socialförvaltningen 

c. Övriga verksamheter 

 

3. Information: Rekrytering och bemanning 

 

4. Information: Övriga restriktioner 

 

5. Information: Kommunikation 

 

6. Information: Samverkan med andra myndigheter 

 

7. Information: Coronavirusets effekter på det lokala näringslivet  

 

8. Beslut om vilka uppgifter krisledningsnämnden ska överta och eventuella inriktningar  

 

Punkt 1, 7och 8 är tillkommande ärenden utöver den dagordning som skickades ut med 

kallelsen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-18  4 (11) 

Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 1. Beslut om krisledningsnämnden ska vara i funktion och 

överta uppgifter 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att vara i funktion. Tills vidare ska nämndens ledamöter och 

ersättare hållas informerade via e-post. Ordförande kallar till nästa sammanträde när staben 

påtalat behov av beslut i någon fråga eller när det är dags att återgå till normal organisation.  

Övertagande av uppgifter beslutas efter att sammanträdets informationspunkter har 

behandlats.  

 

Ärendebeskrivning 

Krisledningsnämnden i Östhammars kommun styrs av reglemente för styrelse och nämnder 

och av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning. Av detta följer att nämnden får 

överta delar eller hela verksamhetsområdet från övriga nämnder i den utsträckning som 

nämnden finner nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.  

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden, 

bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och kallas till 

sammanträde. 

Krisledningsnämnden har att ta ställning till ifall nämnden ska vara i funktion och i så fall 

vilka verksamhetsområden eller uppgifter som ska övertas.  

Om nämnden träder i funktion övertas kommunikationsansvaret från övriga nämnder.  

Om nämnden träder i funktion (när ordförande beslutar att skicka ut kallelse) måste nämnden 

vid ett senare sammanträde fatta beslut om att verksamheten ska upphöra och avsluta den 

akuta krishanteringen. Detsamma gäller för när verksamhetsområden/uppgifter som tagits 

över ska återgå till ordinarie nämnd. Detta innebär återgång till normal organisation.  

Krisledningsnämnden får besluta om ekonomiska frågor utanför ram. Övriga uppgifter och 

ansvar framgår av plan för ledning och samordning vid samhällsstörning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-18  5 (11) 

Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 2. Information: Rapport från verksamheterna 

Beslut 

Krisledningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Rapport från verksamheterna: 

a. Barn och Utbildning 

b. Socialförvaltningen 

c. Övriga verksamheter 

 

Information om läget inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och 

frågeställningar att hantera, läget inom socialförvaltningen frågeställningar att hantera och 

möjliga lösningar, samhällsbyggnadsförvaltningen omfördelar resurser, kultur- och 

fritidsförvaltningen kan behöva stänga anläggningar, läget inom tekniska förvaltningen, läget 

inom IT och arbetet med att förbättra möjligheterna för distanssamtal och -arbete, hur 

kommunikation sker, kort information om vad som gäller för att ha en beslutsför nämnd.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg, barn- och utbildningschef tillika socialchef Lisbeth Bodén, 

ekonom Sara Ersund, barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson, 

socialnämndens ordförande Lisa Norén, kommunikationschef Lucia Bender och 

kommunsekreterare Rebecka Modinföredrar ärendet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-03-18  6 (11) 

Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 3. Information: Rekrytering och bemanning 

Beslut 

Krisledningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information om pågående rekrytering framförallt till vård och omsorg, arbete med 

riskbedömningar och information till de fackliga organisationerna. Information om 

krisledningsavtal.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg och HR-chef Pauliina Lundberg föredrar ärendet.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 4. Information: Övriga restriktioner 

Beslut 

Krisledningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information om restriktioner vid möten: interna möten har vi som tidigare i princip men 

externa möten har lite högre försiktighetsåtgärder t.ex. skjuts fram och hantering av 

evenemang där många skjuts på eller ställs in. Sommarfesten skjuts till nästa sommar. 

Tillväxtgalan blir troligen i oktober.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 5. Information: Kommunikation 

Beslut 

Krisledningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information om kommunikatörernas beredskap och hur man arbetar med att bevaka vad som 

behövs. Information om nätverk för kommunikation.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommunikationschef Lucia Bender och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
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Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 6. Information: Samverkan med andra myndigheter 

Beslut 

Krisledningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information om samverkan i länet där Länsstyrelsen tar ledarskapet.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg, barn- och utbildningschef och socialchef Lisbeth Bodén 

föredrar ärendet.  
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Dnr KS-2020-170 

§ 7. Information: Coronavirusets effekter på det lokala 

näringslivet 

Beslut 

Krisledningsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information om effekter för det lokala näringslivet och vilka möjligheter till stöd vi ser.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg och samhällsbyggnadschef Ulf Andersson föredrar ärendet.  
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Krisledningsnämnd 

 

Dnr KS-2020-170 

§ 8. Beslut om vilka uppgifter krisledningsnämnden ska överta 

och eventuella inriktningar  

Beslut 

Krisledningsnämnden tar över följande verksamhetsområde från samtliga nämnder: 

debiteringar till företag med anledning av taxor, avgifter eller avtal.  

Krisledningsnämnden ger anstånd med betalningar till kommunen från olika företag efter 

ansökan/anhållan. Anståndet gäller 3 månader. Det kan exempelvis vara hyra för lokaler och 

betalning för tillstånd och tillsyn. Kommunledningsförvaltningen, lednings- och 

verksamhetsstöd ekonomi, får i uppdrag att verkställa beslutet.  

Krisledningsnämnden rekommenderar förvaltningarna att hantera betalningar skyndsamt.  

 

Ärendebeskrivning 

Krisledningsnämnden har fått information under sammanträdet om:  

1. Rapport från verksamheterna 

2. Rekrytering och bemanning 

3. Övriga restriktioner 

4. Kommunikation 

5. Samverkan med andra myndigheter 

6. Coronavirusets effekter på det lokala näringslivet  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Samhällsbyggandschef Ulf Andersson och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  


