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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

 Tid och plats Kl. 14:00 måndagen den 23 mars 2020, , Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Sara Widströmer, kommunsekreterare  
 

  

Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats Måndagen den 23 mars 2020 

Justerade paragrafer §§ 1-3 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Krisledningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2020-03-23 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-03-24 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-04-14 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  
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§ 1   

Mötets öppnande 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare av dagens 

protokoll.  

2. Dagordningen fastställs.  

3. Krisledningsnämnden noterar kommundirektörens information om 

aktiverad krisorganisation.  

4. Krisledningsnämnden beslutar att ha regelbundna avstämningsmöten kl. 

14.00 de dagar detta behövs.  

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden låter kontrollera närvaro och utser en justerare att 

jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs. 

Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar om att kommunens 

krisledningsorganisation aktiverats och förutsättningarna för dess arbete, 

samt om läget i kommunens olika verksamheter.  

Efter diskussion beslutar nämnden att sammanträda för information kl. 

14.00 vid behov.    

______________ 
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§ 2   

Deltagande på distans vid 
fullmäktige/nämndsammanträden med anledning av 
risk för smittspridning 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att möjliggöra 

deltagande på distans i samband med nämndssammanträden.        

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun. För att underlätta för kommunens 

demokratiska styrning samt bidra till minskad smittspridning och oro 

föreslås härmed att möjliggöra deltagande på distans i samband med 

nämndssammanträden. Detta gäller under den tid som kris föreligger med 

anledning av Corona. 

Förslag 

Om det inte går att kalla en beslutsmässig nämnd på vanligt sätt eller om det 

är olämpligt att nämndsammanträden sker fysiskt i kommunhuset eller på 

annan plats, får nämnderna använda distanssammanträden.  

Förutsättningen för detta är att nämnderna beslutar om formerna för 

distanssammanträden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Förtroendevalda i respektive nämnd 
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§ 3   

Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid 
fullmäktige/nämndsammanträden med anledning av 
risk för smittspridning 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att minska 

antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder under den tid som 

krisledningsnämnden bedömer att Coronakrisen pågår.       

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun.  

För att underlätta för kommunens demokratiska styrning samt bidra till 

minskad smittspridning och oro föreslås härmed att begränsa antalet 

ledamöter och ersättare som behöver delta vid nämnd- eller 

fullmäktigesammanträden. Detta gäller under den tid som kris föreligger 

med anledning av Corona.  

Förslag 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges 

sammanträden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under nämndsammanträden minskas 

till ledamöter och tjänstgörande ersättare.  

Icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnd deltar ej i 

sammanträdet. 

Om förtroendevald tillhör riskgrupp, d v s äldre än 70 år samt person med 

nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.  

Lagrum: Kommunallagen 6:27 och 5:45 

Antal ordinarie ledamöter per fullmäktige och nämnd under den tid som kris 

föreligger med anledning av Corona: 

 KF – 21 närvarande (vanligtvis 41 ledamöter)  

 KS – 7 närvarande (vanligtvis 13 ledamöter) 

 KSAU – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 BOU – 6 närvarande (vanligtvis 11 ledamöter) 

 BMN – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 KFN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 SN – 3 närvarande krävs (vanligtvis 5 ledamöter) 

 TN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 VON – 4 närvarande (vanligtvis 7 ledamöter)        
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse      

Beslutsgång 

Efter diskussion enas nämnden om att beslutet gäller så länge 

krisledningsnämnden bedömer att Coronakrisen pågår.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Respektive förtroendevald per nämnd 

 

 


