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Innehållsförteckning 

§ 1 Extra budgetmedel 2020 för hantering av covid-19 KS 2020/128 

§ 2 Krisledningsnämnden träder ur funktion  
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§ 1    Dnr KS 2020/128 
 

Extra budgetmedel 2020 för hantering av covid-19 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar med anledning av förväntat ökade behov under 
sommaren 2020 följande: 

1. 2 mkr tillförs kommunstyrelsens totalförsvarsanslag för införskaffande av 
skyddsutrustning. 

2. 500 tkr tillförs kommunstyrelsens totalförsvarsanslag till kommunchefs 
förfogande. 

3. 1 mkr tillförs vård- och omsorgsnämnden för hantering av 
lokalhyreskostnader för tillfälligt boende. 

4. 1 mkr tillförs vård- och omsorgsnämnden för vård- och omsorgschefs 
förfogande. 

5. 500 tkr tillförs humanistiska nämnden till skolchefs förfogande. 
6. 250 tkr tillförs humanistiska nämnden till socialchefs förfogande. 
7. 250 tkr tillförs kultur- och fritidsnämnden till produktionschefs förfogande. 
8. Kommunchef får i uppdrag att vid behov teckna hyresavtal för tillfälligt 

boende. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Krisledningsnämnden tillför kommunens verksamheter extra budgetmedel för att 
kunna hantera ökade och tillkommande behov under sommaren 2020 med 
anledning av covid-19. 
Budgettillskotten kan till exempel användas till förstärkt bemanning, utökning av 
fritidsgårdarnas öppethållande, utökning av fältare inom socialtjänsten och andra 
särskilda insatser under sommaren. Det är respektive produktionschef som avgör 
hur de extra budgetmedlen ska hanteras inom den egna verksamheten.  
Vård- och omsorgsnämnden tillförs medel för hantering av lokalhyreskostnader för 
tillfälligt boende. Vid behov av att teckna hyresavtal för tillfälligt boende uppdras 
det till kommunchefen att genomföra. Vi räknar med att få ersättning från staten 
för kommunens merkostnader för hanteringen av covid-19.  
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund, 2020-05-26. 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Humanistiska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ledningsgruppen 
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§ 2     
 

Krisledningsnämnden träder ur funktion 

Beslut 
Krisledningsnämnden träder ur funktion. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Krisledningsnämnden anser att förutsättningar för dess verksamhet inte längre 
föreligger och därför ska träda ur funktion. 
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