Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-06-03 09:00-14:05, mötet ajournerades för lunch 11:40-13:00
Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:

2020-06-09 08:30

Paragrafer:

81-94

Sekreterare:
Malin Persson
Ordförande:
Marie Pettersson (tidigare Larsson)
Justerare:
Rolf Bejerfjord

Mona Hansson

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2020-06-03

Underskrift

Utdragsbestyrkande
1

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Marie Pettersson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Sandra Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Gunn Johansson (C)
Sven-Olof Melin (S)
Ulf Öman (V)
Hannele Kumpulainen (S)
Mona Hansson (KV)
Glenn Grylin (SD)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Clarrie Leim (C)
Katrin Jakobsson (S)
Sigrid Bergström (V)
Hans Wennberg (MP)
Torbjörn Löfgren (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Henrik Jonsson (S)
Övriga deltagare
Namn
Maria Wikström
Peter Hammarberg
Malin Persson
Magnus Grönberg (S)
Bert-Ola Dahlgren
Jenny Dahlberg (S)
Lena Isokivelä
Jan-Åke Olsson (S)
Per-Anders Olsson
Ann-Charlotte Ågren (L)
Annelie Backström

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

81
81
81
81
81
81
81
81

Justerarens
signatur

Befattning
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Ordförande omsorgsnämnden
Förvaltningschef omsorg
Ordförande utbildningsnämnden
Förvaltningschef utbildning
Gruppledare Liberalerna
Redovisningsekonom

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2020-06-03

Monica Frisk
Sandra Spjuth
Birgitta Palo Johansson
Brita-Lena Cederqvist

Ordförandens
signatur

81
81
81
85

Justerarens
signatur

Ekonom
Ekonom
Ekonom
HR-chef

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 81
Diarienr
2020/74

Tertialuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen tackar alla som deltagit i presentationen av kommunens
Tertialrapport och noterar att det är en allvarlig prognos. Trots det faktum
har det givits bra redogörelser för åtgärder både på kort, och lång sikt.
Kommunstyrelsen vill därmed understryka vikten av att dessa genomförs.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen prognostiserar ett underskott med 17,6 miljoner kronor, detta
jämfört med ett budgeterat överskott på 5,2 miljoner kronor, alltså en
negativ budgetavvikelse med 22,9 miljoner kronor.
De två nämnder som prognostiserar underskott är utbildningsnämnden och
omsorgsnämnden. Det beror i huvudsak på negativa avvikelser för
personalkostnader. Den egentliga orsaken till detta är att den planerade
verksamheten är för dyr i förhållande till anslagna medel givna i budgeten.
Den stora avvikelsen inom omsorg ligger främst inom hemtjänsten och
äldreomsorgen. Den lagda prognosen innehåller flera stora
osäkerhetsfaktorer då höjd för kostnader kopplat till pandemin inte är möjlig
att uppskatta. För utbildningsnämnden är det framförallt avvikelser inom
för- och grundskola samt de interkommunala kostnaderna för gymnasiet.
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar överskott.
Överskottet inom kommunstyrelsen beror på vakanta tjänster. Överskottet
inom samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak beror på försäljning av mark
och överskott på fastigheter hänförbart till snöröjning och förskjutning av
planerat underhåll på grund av Corona då entreprenörer inte får vistas i flera
av våra lokaler.
Beslutsunderlag



Tertialrapport 2020

Beslutet lämnas till





Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 82

Delgivning av protokoll och andra meddelanden
Följande meddelanden redovisas:
1. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala om laglighetsprövning enligt
kommunallagen – arvode för utbildnings- och omsorgsnämndens
ordförande.
2. Redovisning av partistöd från Socialdemokraterna.
3. Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-29, om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen.
4. Enkel budgetuppföljning från omsorgsnämnden för perioden januarimars 2020.
5. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala om laglighetsprövning enligt
kommunallagen – valärenden.
6. Mejl från Älvkarleby Vatten med protokoll 2020-04-29,
arvodesbestämmelser, reviderad bolagsordning med mera.
7. Kallelse till årsstämma i Inera AB 2020-06-17.
8. Beslut från länsstyrelsen om att upphäva kommunens beslut att anta
detaljplan för Siggeboda 3:3 m fl (Bodaån DP1).
9. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 70, 2020-05-11 om
uppföljning av bifallen motion om att minska förbrukningen av fossila
bränslen.
10. Beslut från samhällsbyggnadsnämndens föreningsutskott § 3, 2020-0511 om att taxor och avgifter inte höjs på grund av Coronapandemin.
11. Mejl från Gästrike Vatten med protokoll 2020-04-29,
arvodesbestämmelser, reviderad bolagsordning med mera.
12. Redovisning av partistöd från Vänsterpartiet.
13. Årsredovisning 2019 Gästrike Vatten AB.
14. Minnesanteckningar 2020-05-04 från ägarsamråd för den gemensamma
överförmyndarnämnden.
15. Kallelse till Mälarting/rådsmöte 2020-08-21, Mälardalsrådet.
16. Kallelse till Gästrikerådet 2020-05-29.
17. Protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

5

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 83

Redovisning av delegationsbeslut
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 84

Allmän information och återrapportering från uppdrag
Beslut
SusAnne Mastonstråle (M) informerar om möte med Svealands
Kustvattenvårdsförbund samt att det beviljats skyddsjakt på 6 hägrar och 50
skarvar i kommunen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 85
Diarienr
2020/68

Revidering av samverkansavtal 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade
samverkansavtalet.
Sammanfattning av ärendet

Ett nytt samverkansavtal har slutits. Det nya avtalet ”Centralt avtal om
samverkan och arbetsmiljö” ersätter tidigare samverkansavtal FAS 05. Det
centrala avtalet har slutits mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner),
Arbetsgivarförbundet Sobona och de centrala fackliga organisationerna
inom den kommunala sektorn. Det nya avtalet vill tydligare framhålla
betydelsen av arbetsmiljöfrågorna och synliggöra kopplingen mellan
verksamhetsutveckling och arbetsmiljöfrågor.
Det reviderade avtalet har vissa nya inslag som förstärker
arbetsmiljöperspektivet och vikten av en god arbetsmiljö och möjlighet till
delaktighet för medarbetarna. Ändringar och tillägg har bland annat gjorts
under rubriken ”Samverkan i Älvkarleby kommun”, ”Arbetsgivarens
ansvar” och ”Samverkansgruppens möten och skyddskommittéarbete”.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-07/ Brita-Lena Cederqvist
Förslag till reviderat samverkansavtal 2020
Samverkansavtal 2010-07-01

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 86
Diarienr
2020/62

Sponsring av elitidrott - Skutskärs IF bandy
Beslut
Ärendet utgår.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

9

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 87
Diarienr
2019/64

Exploateringsprojekt för försäljning av tomter i
Gårdskär
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige startar upp ett
exploateringsärende 2020 för att bygga en ny infartsväg till sju redan
avstyckade bostadstomter. Kostnaden beräknas bli 2 015 000 kr.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen äger sju avstyckade bostadstomter sedan 1968. Sedan kan
ytterligare 9 tomter avstyckas enligt detaljplanen. För att kunna sälja
tomterna behövs en väg byggas om ca 400 m. Det ligger i kommunens mål
att skapa attraktiva tomter på alla orter. Placeringen på dessa tomter är
vackert med öppet landskap västerut. Området planlades 1957 och fick en
förändrad detaljplan 2018.
Verksamhetsområde för vatten gäller och VA-ledning finns i vägområdet.
Gästrike Vatten behöver göra inkopplingar till respektive fastighet. Befintlig
VA-ledning mot nordväst får ligga kvar med ”lokaliserat servitut” om 7
meters bredd.
Etableringskostnaden blir lägre när man bygger hela vägen klar på en gång.
Om vi skulle koppla på oss på Skubbviksvägen så medför det hög trafik på
en väg som inte är placerad enligt detaljplanen utan på privat mark. En
omläggning av Skubbviksvägen medför extra kostnader som inte behövs om
nya vägen byggs direkt i en etapp, istället för två.
Kalkylen visar ett överskott när alla tomter är sålda.
Beslutsunderlag







Beslut SBN 2020-05-11 § 73
Exploateringskalkyl
Karta VA-ledningar
Ortofoto
Detaljplanekarta

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 88
Diarienr
2020/16

Mål och budget 2021 med plan 2022-2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag
till budget.
Reservationer och särskilda uttalanden

Roger Petrini (M), SusAnne Mastonstråle (M) och Mona Hansson (KV)
reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna förslagen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap 5-6 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästkommande år (budgetår). Budgeten ska också innefatta en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Beslutsunderlag





Mål- och budgetdokument 2021-2024 majoritetens förslag
Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2021 med plan för 2022-2024
Budgetförslag 2021-2024 Kommunens Väl

Förslag till beslut på sammanträdet

Marie Pettersson (S) och Ulf Öman (V) yrkar bifall till Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget.
Roger Petrini (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas
förslag till budget.
Mona Hansson (KV) yrkar bifall till Kommunens Väls förslag till budget.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget.
Omröstning begärs.
Ordförande utser Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och
Miljöpartiets förslag till huvudförslag och ett motförslag till detta ska utses.
Ordförande ställer Moderaterna och Kristdemokraternas förslag mot
Kommunens Väls förslag och finner att Moderaterna och
Kristdemokraternas förslag har utsetts till motförslag.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

11

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst innebär att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag
till budget.
NEJ-röst innebär att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till budget.
Omröstningsresultat

Med 6 JA-röster, 2 NEJ-röster och 3 som avstod har kommunstyrelsen
beslutat att föreslå att kommunfullmäktige antar Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

1(1)

Omröstningsprotokoll för kommunstyrelsen

2020-06-03

Förklaringar: J = ja-röst, N = nej-röst, A = avstår, F = frånvaro (anges endast för ledamöter)
§ 88
Ledamot

Närvaro

Ja

Nej

Marie Larsson (S)

X

J

Clarrie Leim (C)

F

F

Katrin Jakobsson (S)

F

F

Rolf Bejerfjord (S)

X

Sigrid Bergström (V)

F

F

Hans Wennberg (MP)

F

F

Roger Petrini (M)

X

N

SusAnne Mastonstråle (M)

X

N

Torbjörn Löfgren (KV)

F

F

Sandra Andersson (SD)

X

A

Maj-Britt Jakobsson (SD)

F

F

J

Tjänstgörande ersättare
Sven-Olof Melin (S)

X

J

Hannele Kumpulainen (S)

X

J

Gunn Johansson (C)

X

J

Ulf Öman (V)

X

J

Glenn Grylin (SD)

X

A

Mona Hansson (KV)

X

A

Totalt

11

13

6

2

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 89
Diarienr
2019/58

Medborgarförslag om vakter vid resecentrum i
Skutskär
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att
medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet

Säkerhetsfunktionerna i kommunen har utrett förslaget (Bilaga 1) och den
samlade bedömningen är att övervakningskameror och bevakning av
väktare på pendelstationerna kommer få en ökad upplevd trygghet och att
brotten kan komma att reduceras.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
”Bilaga 1. Förslag till trygghetsskapande åtgärder kommunens
pendlarstationer” 2020-02-14/Martin Sahlberg och Caroline Syrén
Medborgarförslag

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 90
Diarienr
2020/71

Ändring av reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på
distans, samt
2. att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger
deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens
sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet
för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt
vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande
på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens
reglemente.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse från överförmyndarnämnden, inkommen 2020-05-14
Förslag Bilaga 1 – tillägg till reglemente för ÖFN

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 91
Diarienr
2020/73

Internkontrollplan 2020
Beslut
Kommunstyrelsen antar interkontrollplanen för 2020.
Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen (6 kap. 7§) stadgas om internkontroll: ”Nämnderna skall
var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten”. De ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3
kap. 16 § har lämnats över till någon annan.
Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för
kommunensinternkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antaget av
kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende
tillämpning av intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagna av kommunstyrelsen
2009-03-02, § 397)
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-18/ Peter Hammarberg
Internkontrollplan 2020

Beslutet lämnas till







Kommundirektör
Ekonomichef
Administrations- och kommunikationschef
Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef
HR-chef

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 92
Diarienr
2020/77

Egenavgift för placering av vuxna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar ut egenavgifter för
vuxna enligt förvaltningens förslag. Avgifterna tas ut från och med 1 juli
2020.
Sammanfattning av ärendet

8 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) reglerar vilka avgifter kommunen kan ta ut
vid insatser för vuxna som vårdas eller behandlas på grund av missbruk.
Lagen skiljer mellan stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär och
andra stöd och hjälpinsatser.
Förslag på avgifter
Kategori
Behandlingshem (HVB)
LVM-hem

Vårdboende
Vård och behandling
för missbruk

Avgift
80 kr/dygn

Familjehem

Vård för missbruk

80 kr/dygn

Kommentar
Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap. 4 §
SoL om personen
saknar
betalningsförmåga
Samma som ovan.

Stöd/omvårdnadsinsatser
HVB)

Vård för missbruk och
psykiska problem

Arbetskooperativ

Stödboende för
missbruk

Familjehem

Stödboende/omvårdnad
för missbruk och
psykiska problem
Stödboende för
missbruk och psykiska
problem

156 kr/dygn
(boende 70 kr och
86 kr)
156 kr/dygn
(boende 70 kr och
86 kr)
156 kr/dygn
(boende 70 kr och
86 kr)
156 kr/dygn
(boende 70 kr och
86 kr)

Bör efterges om
personen saknar
betalningsförmåga
Bör efterges om
personen saknar
betalningsförmåga
Bör efterges om
personen saknar
betalningsförmåga
Bör efterges om
personen saknar
betalningsförmåga

Korttidsboende

En licenskostnad på 25 000 kr (engångskostnad) samt en årlig nyttjanderätt
på 12 500 kr tillkommer för en modul gällande egenavgift i
verksamhetssystemet Treserva, något som inte är budgeterat för då uppgifter
om kostnader för tilläggsavtalet inte varit färdigt förrän nu. Det är svårt att
bedöma hur mycket intäkter egenavgifterna kommer att generera i år och
om det kommer täcka licenskostnad och nyttjanderätt, främst p.g.a. få
vuxenplaceringar, vilket i sig är positivt. Åtgärden är dock en besparing som
på längre sikt kan ge ett positivt utfall och är även viktigt för att visa på den
enskilde personens betalningsansvar vid en placering
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14/ Claudia Forsberg
Beslut ON AU 2020-05-26 § 43

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 93
Diarienr
2020/76

Egenavgifter för föräldrar vars barn får vård utanför det
egna hemmet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar ut egenavgifter för
föräldrar vars barn får vård utanför det egna hemmet enligt förvaltningens
förslag. Avgifterna tas ut från och med 1 juli 2020.
Sammanfattning av ärendet

Föräldrabalken 7 kap 1 § anger att föräldrar, var för sig, har en
underhållsskyldighet gentemot sina barn. Om ett barn under 18 år genom
socialtjänstens försorg får vård i annat hem än det egna, är föräldrarna
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader (SoL 8
kap. 1 § och LSS 20 §). Det gäller för placeringen enligt både
Socialtjänstlagen (SoL), Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Skyldigheten upphör den dag barnet fyller 18 år, även om barnet går i
gymnasiet.
Ersättningsbeloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att
bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om
underhållsstöd, (6 kap. 2-4 §§ SoF). Beräkningen ska göras på var och en av
föräldrarna. I beräkningsunderlaget registreras förälderns taxerade
årsinkomst minus grundavdraget. Ersättningsunderlaget beräknas därefter
med en viss procentsats av förälders inkomst. Procentsatsen bestäms med
hänsyn till hur många barn som föräldern är försörjningsskyldig till. Alla
barn ska räknas med, även de som lever utanför familjen. Om barnet har
inkomster så registreras detta också i beräkningsunderlaget. Om
inkomsterna överstiger barnets grundavdrag så reduceras
ersättningsbeloppet som föräldern behöver betala. Maximalt
ersättningsbelopp väljs utifrån barnets ålder. Det finns möjlighet att
registrera avdrag från ersättningsbeloppet om det förekommer extra utgifter
vid umgänge.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, Claudia Forsberg
Beslut ON AU 2020-05-26 § 42

Ordförandens
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Kommunstyrelse
2020-06-03

KS § 94
Diarienr
2020/82

Oberoende granskning av kommunens hantering av
Coronapandemin
Beslut
Ärendet behandlas inte på dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ett
ärende i nämnden.
Roger Petrini (M), ledamot i kommunstyrelsen, väcker ett nytt ärende om att
genomföra en oberoende granskning av kommunens hantering av
coronapandemin. Förslaget innebär:
 Att kommundirektören får i uppdrag att omedelbart genomföra en
extern oberoende granskning av kommunens hantering av
coronapandemin.
 Att granskningen ska analysera om kommunen i krisarbetet har
tillvaratagit den samlande kraft som finns i näringsliv och
civilsamhälle.
 Att utredningen även belyser behovet av ett beredskapslager
innehållande verksamhetskritiska varor såsom mediciner, livsmedel
och skyddsutrustning.
Beslutsunderlag



Skrivelse ”Genomför oberoende granskning av kommunens hantering av
coronapandemin” inkommen 2020-06-03/ Roger Petrini
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