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Sammanträden med kommunstyrelsens utskott och
råd under Corona-krisen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande fattade 2020-03-18 beslut om att
ställa in sammanträden för kommunstyrelsens arbetsgivareutskott,
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och kommunstyrelsens
upphandlingsutskott till och med 2020-04-30.
Samtidigt fattades beslut om att under samma tid ställa in samtliga
möten med de råd som kommunstyrelsen inrättat.
Anledningen var att organisationen var hårt belastad med
krishantering på grund av den uppkomna situationen med Corona.
Krisledningsgruppen framförde vid tillfället önskemål om att minska
antalet sammanträden under en tid.
Eftersom organisationen fortfarande arbetar intensivt med frågor
kopplade till den uppkomna krisen kvarstår behovet av att minska
antalet sammanträden. Det är även motiverat utifrån ett
smittspridningsperspektiv .
Föreslås därför att kommunstyrelsen beslutar att ställa in
sammanträden med kommunstyrelsens utskott förutom
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detsamma föreslås för de råd som
tillsatts av kommunstyrelsen. Uppehållet föreslås gälla till och med
2020-05-31.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2020
Ordförandebeslut fattat den 18 mars 2020

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
Mot bakgrund av det intensiva arbete som pågick med att bygga
förmåga i samband med Corona-krisen fattade kommunstyrelsens
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ordförande i mars beslut om att ställa in alla sammanträden med
kommunstyrelsens olika utskott till och med 2020-04-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott omfattades inte av beslutet.
En krisledningsgrupp samt en operativ och en strategisk stab
inrättades då och stora delar av de medarbetare som normalt sett
arbetar med ärendehandläggning är engagerade i krisarbetet.
Samtliga förvaltningar har fortfarande ett intensivt arbete med att
hantera den uppkomna situationen.
Föreslås därför att beslutet om att ställa in möten med
kommunstyrelsens utskott och råd förlängs till och med 2020-07-31.
Planeringshorisonten för krisorganisation har för närvarande satts
till 2020-06-19. Ytterligare en anledning att minska antalet möten är
att undvika smittspridning.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget får endast marginella ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att kommunstyrelsens arbetsgivareutskott, kommunstyrelsens
miljö- och hälsoutskott samt kommunstyrelsens
upphandlingsutskott ställs in till och med 2020-05-31,
att samtliga möten med de råd som kommunstyrelsen inrättat
(funktionshinderrådet, pensionärsrådet, studentrådet och
integrationsrådet) ställs in till och med 2020-05-31.

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
Berörda utskott och råd
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Biträdande kommundirektör

