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Sammanträdesdatum

2020-03-23
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Fullmäktigesalen, måndagen den 23 mars 2020 kl 13:18-13.40, 14.00-14.14
Ajournering 13.40-14.00

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Visén (S)
Björn Nordling (S)
Susanne Forsberg (S) tjänstgörande för Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Karl Rönnkvist (C) tjänstgörande för Erik Hultin (C)
Anders Gäfvert (M)
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Lennart Bergström (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Lars Liljedahl, kommundirektör, Petra Norberg, tf. kanslichef, Jeanette George,
kommunsekreterare.
Göran Norlander (S), ordförande i fullmäktige och Kristoffer Bodin (M), vice ordförande i
fullmäktige

Justerare

Christina Lindberg (C)

Lennart Molin (S)
Elin Sandin (V)
Ali Reza Samadi (V)
Myriam Estrella-Näslund (MP)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Christina Lindberg

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-04-14
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§ 69

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:
Information åtgärder för näringslivet – Uno Jonsson, tillväxtchef



Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2020-000033 1.1.2.0

Fastställande av föredragningslista 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr 2020-000146 1.1.2.1

Beslut om tillfälliga åtgärder under period av aktiverad
krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att nämnder och styrelse ges möjlighet att genomföra beslutssammanträden
på distans,
att enbart ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelse
och utskott deltar i sammanträden,
att kommunfullmäktige delegerar till nämnder och styrelse att besluta om
tjänstgörande ersättare för ordförande och vice ordförande, vilka ska utgå
ifrån rådande majoritetsförhållandena,
att till kommunfullmäktiges presidium delegera beslut som inte kan anstå,
att kommunstyrelsen får disponera 5 mnkr för extraordinära insatser i syfte
att minska konsekvenserna av Covid-19 smittspridning,
att ovanstående medel tas från kommunens resultat, samt
att alla ovanstående beslut upphävs samma dag som Krisledningsnämnden
avaktiveras.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Ingemar
Ljunggren (M).
Yrkanden
Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på en ändrad andra attsats och en
ändrad fjärde attsats som lyder:
att enbart ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, styrelse
och utskott deltar i sammanträden.
att till kommunfullmäktiges presidium delegera beslut som inte kan anstå.

Justerandes sign
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Anders Gäfvert (M) yrkar på en ändrad fjärde attsats som lyder:
att beslut som inte kan vänta pga. tidsskäl delegeras av kommunfullmäktige
till KF- presidium.
Ingemar Ljunggren (M) yrkar bifall till liggande förslag när det gäller andra
attsatsen.
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande andra
attsatsen, ordförandes förslag samt Ingemar Ljunggrens (M) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Ingemar Ljunggrens (M) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Propositionsordning 2
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande fjärde
attsatsen, ordförandes förslag samt Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Bakgrund
Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen
aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och
rekommendationer som fattas nationellt.

Justerandes sign
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7(12)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-23
Kommunstyrelsen

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda
sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster
rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Utgångspunkten är att alla ärenden som kan anstå bör anstå. Beslut som
enligt lag måste tas inom vissa tidsramar ska tas till beslut.
Vilka ska fatta de nödvändiga besluten?
Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller alla ärenden utom:
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där
nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
I vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68)
En nämnd får uppdra åt ordförande , eller annan ledamot som nämnden
utsett, att besluta på nämndens vägnar som är brådskande så att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige meddela föreskrifter om vem som
ska fullgöra ordförandes uppgifter när varken ordförande eller vice
ordförande tjänstgör (Kommunallagen (KL) Kap.6 § 16)
Sammanträden på distans
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Deltagande på distans ska, enligt KL5 kapitel §
38a, ske om fullmäktige beslutat att så får ske, och om det sker på ett sätt
som gör att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. I kommunallagen finns det inget som hindrar att presidiet genomför
mötet på distans, via telefon eller t ex Skype.
Kommunledningskontoret har tidigare gått ut med rekommendationer till
nämnderna:
Avstå från nämndsmöten av hänsyn till riskgrupper under en period.
Nämnden bör fatta beslut om att delegera ärenden till presidiet som måste
fattas för att säkerställa att verksamheterna kan uppfylla grundläggande
behov hos kommunens invånare.
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Återapportering av fattade beslut i presidiet, sker genom upprättade
protokoll, vid nästkommande nämndsmöte. Ordförandebeslut rapporteras vid
nästkommande, enligt gällande praxis. (KL. Kap.7 § 35)
Presidiet beslutar om formen för beslutsmöten. (distans, telefon, Skype eller
fysiskt möte)
Nämndsekreterare förbereder beslutsmötet enligt formalia och för protokoll,
som anslås på kommunens anslagstavla.
Förvaltningsledningarna går, tillsammans med nämndens ordförande igenom
vilka beslutsärenden som måste tas den närmaste tiden, och lägger upp en
plan för vilka beslutsärendena är, när beslutsmötet ska vara.
Budget, mål för verksamheterna samt tertialrapport är beslutsärenden som
ska tas av nämnd enligt gällande tidsplan, men som kan delegeras till
presidiet, då budgetförslaget kan revideras i november 2020.
På väldigt kort tid har konsekvenserna av Covid-19 slagit fort och hårt.
Förutom den oro som uppstår för den egna och andras hälsa har det nya
Coronaviruset fått stora konsekvenser för handel, näringsliv och
näringsidkare. Med det som bakgrund föreslås att kommunstyrelsen får
disponera 5 mnkr att användas till insatser i syfte att mildra effekterna där
det finns möjlighet att göra så.
Socialt perspektiv
I ett socialt perspektiv kan det vara av stor vikt att medel disponeras för att
mildra effekter där det är möjligt. Att minska sammankomster och
mötesdeltagare och därmed riskreducera så långt det är möjligt, kan bidra till
ökad trygghet, även om det är i det lilla perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Regeringen har utlovat ersättning för insatser i samband med Covid-19. Alla
insatser som genomförs inom befintliga ramar, utöver de ramar som idag
finns och genom eventuellt beslut om att tilldela 5 mnkr till extraordinära
insatser, kommer att återsökas när möjlighet ges till det.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-19
______
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§ 73

Dnr 2020-000147 1.1.2.1

Delegering av beslutanderätt till
arbetsutskottet/krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd delegera
beslutanderätten i brådskande ärenden som inte kan anstå,
att arbetsutskottet/krisledningsnämnden får besluta om användning av de
medel som kommunstyrelsen, förutsatt fullmäktiges beslut, disponerar för
extraordinära insatser i syfte att minska konsekvenserna av Covid-19
smittspridning,
att beslut fattade enligt denna delegation anmäls till kommunstyrelsen, samt
att delegeringen av beslutanderätten gäller endast under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på en ändrad första attsats som
lyder:
att till kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd delegera
beslutanderätten i brådskande ärenden som inte kan anstå.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med ordförandes tillägg.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med ordförandes tillägg.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med ordförandes tillägg.
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Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram rekommendationer för hur den
demokratiska processen kan upprätthållas i kommunen under tiden samhället
hanterar covid-19 och coronaviruset. Kommunen följer nationella
rekommendationer och beslut och för att säkerställa att nödvändiga beslut
kommer att kunna fattas även i kristider behöver kommunstyrelsen delegera
visst ansvar åt arbetsutskottet som även är kommunens krisledningsnämnd.
Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta gäller alla ärenden utom:
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där
nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Kommunledningskontoret bedömer att arbetsutskottet/krisledningsnämnden
är en lämplig instans att tillfälligt delegera kommunstyrelsens beslutanderätt
till då den består av färre ledamöter än kommunstyrelsen, får
förstahandsinformation i krissituationer och har rutiner för att kunna
tillkallas på kort varsel.
Socialt perspektiv
För närvarande har större sammankomster med över 500 deltagare förbjudits
nationellt. Kommunen bör förbereda sig för scenarion med ytterligare
begränsningar och ha framförhållning för att minimera konsekvenser av
smittspridning så långt som möjligt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Delegeringen avser endast sådana beslut som är tillåtna att delegeras enligt
kommunallagen. För att garantera rättssäkerheten och transparensen i
beslutskedjan ska delegeringsbeslut som
arbetsutskottet/krisledningsnämnden fattat på denna delegation anmälas till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-19
______
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§ 74

Dnr 2020-000001 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Delegationsbeslut – Krisledningsnämnden
Ordförandebeslut – Utökad tillfälligt hemsändningsbidrag för samtliga
matvarubutiker riktat till riskgrupper och personer över 70 år
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Bilaga - Delegationsbeslut
______
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