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Sammanträdesdatum
2020-03-12

Krisledningsnämnden

Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, torsdagen den 12 mars 2020, kl. 16.00-17.00

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2
Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid  Kommunhuset, administrativ service, måndagen den 16 mars, kl. 13.00

Underskrifter
Paragrafer 1

Ordförande
 Ulrika Liljeberg (C)

Justerare
Viktor Zakrisson (S)

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

Organ Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-12

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-17 Datum då anslaget tas ned 2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
 Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande
Sebastian Larsson (M)
Kenneth Dahlström (C)
Karin Mikkonen (C)
Kia Rolands (KD)
Viktor Zakrisson (S)
Ingrid Rönnblad (S)

Tjänstgörande ersättare - 

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare -

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Sektorchef Ulrika Gärdsback
Sektorchef Carin Fredlin
Sektorchef Maria Bond
Kommunikationschef Kristina Backlund
Beredskapssamordnare Kjell Ekman
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga - 
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Ärendelista

1 § Information med anledning av coronaviruset och covid-19
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§ 1 Dnr 2020/324

Information med anledning av coronaviruset och  
covid-19

Beskrivning av ärendet
Krisledningsnämnden är, enligt reglemente antaget av KF 2019-11-25, § 84, 
den nämnd som utgör kommunens högsta ledning i samband med 
extraordinära händelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer när det 
föreligger en sådan en extraordinär händelse som medför att nämnden ska 
träda i funktion i detta avseende. I dagsläget är bedömningen att det inte 
föreligger en extraordinär händelse. 
Vid dagens sammanträde samlas krisledningsnämnden för att från 
förvaltningsledningen få en lägesbild och information om vidtagna åtgärder i 
kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen 
covid-19. 
Det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 är en s.k. 
droppsmitta. De allra flesta som smittas blir enligt uppgifter från 
Världshälsoorganisationen (WHO) lindrigt sjuka med luftvägssymtom som 
går över av sig själva. Vissa drabbas av allvarligare sjukdom som 
lunginflammation. WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en 
pandemi och regeringen har klassat sjukdomen som allmänfarlig och 
samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Per den 10 mars höjde 
Folkhälsomyndigheten risknivån för samhällspridning av covid-19 till den 
högsta nivån - mycket hög risk för spridning. Nationellt fokus är att minska 
takten på samhällspridning samt att skydda de äldre, som utgör en riskgrupp. 
Förvaltningsorganisationen i Leksands kommun har gått upp i s.k. stabsläge 
och förvaltningsledningen träffas varje vardag för lägesrapportering och 
beslut om eventuella åtgärder. Förvaltningsledningen är vara ständigt 
tillgänglig, även under helg. Samverkan i länet sker genom länsstyrelsen.
Utöver de allmänna rekommendationer som lämnats av 
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter har kommunen den 12 mars 
2020 bland annat fattat beslut om besöksförbud på kommunens fem 
äldreboenden och besöksförbud på de gruppbostäder där det bor personer i 
riskgrupp. Restriktioner för personalens resor och möten har också införts.  
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Det genomförs löpande informationsinsatser till allmänheten och anställda 
inom kommunen. Detta sker genom kommunens intranät till anställda och 
via hemsida och sociala medier till allmänheten. Det har även tagits fram 
beslutsstöd och informationsskyltar till verksamheterna, för att informera om 
beslut om vidtagna åtgärder.
Förvaltningsledningen informerar vid dagens sammanträde även om de 
utmaningar som ses framöver i fråga om bland annat personal- och 
kompetensförsörjning vid stängning eller nedprioriteringar av verksamheter 
samt om planer för eventuella omfördelningar av resurser.

Krisledningsnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Beredskapssamordnare Kjell Ekman
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