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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

2020-03-18

Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, plan 1 11:00 – 11:30

Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic, ordförande
Staffan Larsson
Carl Malgerud

Övriga närvarande

Jens Odevall, kommunchef
Jonatan Wassberg, sekreterare
Linda Hedlund, säkerhetsamordnare
Anders Magnusson, tillväxtchef

Justerare

Staffan Larsson

Justeringens plats och tid

Paragrafer

75

(S)
(C)
(M)

med Carl Malgerud som ersättare

Kommunledningsförvaltningen 2020-03-23 klockan 10:00
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Dnr 2020/59 KS

Lägesuppdatering angående det nya coronaviruset (COVID-19)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör ledamöter i kommunens krisledningsnämnd.
I både dessa kapaciteter har ledamöterna kallats för att få information från säkerhetsstrategen och kommunchefen om läget i kommunen i relation till det nya coronaviruset COVID-19. Näringslivsrådet hade tidigare under dagen ett möte som tillväxtchefen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande informerar sammanträdet om.
Av informationen framkommer att kommunens verksamheter i dagläget klarar av att
utföra sina uppgifter utan att omplacera personal. Om behovet skulle uppstå kommer i första hand personal att omplaceras inom verksamheter och inom förvaltningar
i den utsträckning detta är möjligt.
Kommunen har i dagsläget tillräckligt med skyddsutrustning för de verksamheter
som använder den.
Under eftermiddagen 2020-03-18 ska kommunen träffa representanter för fackföreningar för att diskutera personalfrågor som aktualiserats av COVID-19.
Frågor om tjänster riktade mot invånare, så som livsmedelförsörjning till äldre, har
kommit till kommunen. Kommunen arbetar i dagsläget för att förmedla information
och kontakter för individer att få hjälp av villiga delar av civilsamhället.
Förslag på ändringar av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna samt en
ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning kommer att presenteras kommunstyrelsen på sammanträdet 2020-03-24 som ska tillåta deltagande på distans i dessa
instanser.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter ska bjudas in av kommunchefen att
delta under krisledningsstabens morgonmöten för att tillkännages kommunens arbete och åtgärder i frågor aktualiserade av COVID-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser inte att det i dagsläget finns anledning att
aktivera krisledningsnämnden.
______________
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