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§ 272 Dnr 2020/59 KS 
 
Kommunens åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19) 

Ärendebeskrivning 
Smittspridningen har under de senaste veckorna ökat drastiskt. Av den anledning-
en har kommunstyrelsens arbetsutskott sammankallats för att diskutera eventuella 
åtgärder som kan behöva tas av kommunen.  

Kommunens krisledningsstab har under sitt möte på morgonen 2020-12-21 disku-
terat regeringens nya rekommendationer och restriktioner samt beslutat följande: 

- All verksamhet i kommunen och dess bolag ska vara stängda för fysiska besök 
tillsvidare ,med undantag av samhällskritisk verksamhet såsom vård och om-
sorg. Det innebär exempelvis att fritidsgårdar och inomhusanläggningar för idrott 
kommer vara stängda från och med måndagen den 2020-12-21. Bibliotek kom-
mer under samma tid fortsatt vara stängda för besök i likhet med öppna försko-
lan. 

- All verksamhet inom kommunen som kan ske på distans eller hemifrån, ska från 
och med nu ske på det sättet. Undantag från denna princip ska beslutas av 
kommunchefen eller förvaltningschef. 

Krisledningsstaben föreslår också utbildningsnämndens arbetsutskott att fatta föl-
jande beslut: 

- All undervisning i högstadieklasserna (årskurs 7-9) på Slottsskolan och Åkerbo-
skolan ska ske på distans fram till 2021-01-24. Det samma gäller kulturskolan.  

Kommunledningsstaben via kommunchefen framhäver vikten av tydlig kommunika-
tion och att kommunledningen ensamt kommunicerar alla övergripande åtgärder 
som kommunen fattar som berör pandemin. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen redogör för följande: 

- Antalet bekräftat smittade i länet och kommunen, samt spridningen inom kom-
munens verksamheter.  

- Regeringens senaste restriktioner och rekommendationer, vilka utgörs av följan-
de: 

o Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsstäl-
len. Detta gäller från och med den 2020-12-24. 

o Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang 
från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 2020-12-24. 

o Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym 
snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på 
en och samma gång. Trängsel får inte förekomma. 
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o Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasie-
skolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 2021-
01-24. 

o All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är 
nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 2021-01-24. Det gäl-
ler bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter. 

o Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska an-
vändas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten 
kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande 
den 2021-01-07. 

o Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att 
ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att 
all icke nödvändig personal ska arbeta hemma. 

- Kommunerna kommer att tilldelas 200 kronor för varje vaccination som kommu-
nen genomför. 

- Regionen kommer att tilldelas 3000 doser vaccin under vecka 53. Vaccinationen 
kommer i första hand erbjudas omsorgstagare och personal på äldreboenden 
och i hemtjänsten samt samboende med hemtjänsttagare. 

Beslut skickas till 
Kommunikatörerna 
______________
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