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Krisledningsnämnden 2020-10-05 

Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 

Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 
Hemsida: www.botkyrka.se 

Datum och tid 2020-10-05, kl.10:00-10:14 
Plats Deltagande via Microsoft Teams alternativt kommunalhuset plan 4, 

Mälaren. 

Ordförande Ebba Östlin (S) 
Beslutande Se bilaga 1 
Ersättare Se bilaga 1 
Övriga deltagande Leif Eriksson, kommundirektör, Pernilla Vera-Jr., trygghets- och sä-

kerhetsdirektör, Marie-Louise Khan-Tamakloe, arbetsmarknadsdirek-
tör, Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör, Nadina Rosengren, 
stabschef, Jesper Dahl, kommunsekreterare. 

Utses att justera: Stina Lundgren (M) 
Datum och tid för 
justering: 2020-10-08, kl 17:00 
Plats för justering Digital justering 

Sekreterare: §§ 38-41
Jesper Dahl 

Ordförande: 

Ebba Östlin (S) 

Justerare: 

Stina Lundgren (M) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Sammanträdesdatum 

2020-10-05 
Nedtas den 

2020-10-31 

Nämnd 

Krisledningsnämnd 
Anslaget den 

2020-10-09 
Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 38 

Fastställande av föredragningslista (KR/2020:9)  
 

Beslut 

Krisledningsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Sammanfattning 

Av krisledningsnämndens reglemente, § 8, framgår att ordföranden ansvarar för att kal-
lelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift 
om tid och plats för sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid 
som omständigheterna gör möjligt.  

Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredrag-
ningslistan ska bifogas.  

Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdets början. 
Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. 
Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 39 

Information om kommunens arbete med anledning av 
covid-19 (KR/2020:22)  
 

Beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunens säkerhetschef delger krisledningsnämndens ledamöter en aktuell lägesbild 
av kommunens arbete med anledning av covid-19. 
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§ 40 

Planering av successiv återgång till ordinarie Daglig 
Verksamhet (KR/2020:31)  
 

Beslut 

1. Krisledningsnämnden godkänner förslag till plan för succesiv återgång. 
2. Beslutanderätt i dessa frågor återgår till ordinarie nämnder när krislednings-

nämnden avvecklas. 

Sammanfattning 

Med anledning av pandemin Covid-19 och med syfte att bidra till en minskad samhälle-
lig smittspridning har Daglig verksamhet sina lokaler stängda sedan 2020-04-16. 
Omställningen innefattar även de deltagare som Botkyrka kommun köper plats för i 
annan kommun eller av privata företag samt för deltagare som har sin insats i form av 
en enskild plats.  
Verksamheten har utformats individuellt och stor vikt har lagts vid utomhusaktiviteter.  
Samtliga deltagare har under denna period erhållit habiliteringsersättning utifrån sin 
planerade tid. 
Deltagare med daglig verksamhet i form av enskild plats erbjöds möjlighet att återgå i 
verksamhet i början av juni.  
Då det i dagsläget inte finns någon smitta i boendena och sjukfrånvaron hos medarbe-
tarna är låg har Daglig verksamhet fått i uppdrag från Centrala krisledningsgruppen att 
utreda och presentera ett underlag för en successiv och smittskyddsäker återgång till 
ordinarie verksamhet.  
Planerat startdatum för återgång är 2020-10-12. 
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskri-
velse 2020-09-30. 
Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. 
Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 41 

Beslut om upphörande av krisledningsnämndens verk-
samhet (KR/2020:30)  
 

Beslut 

Krisledningsnämndens verksamhet upphör och därmed återgår övertagna verksamhets-
områden med tillhörande beslutsmandat till ordinarie nämnder och förvaltningar.  

Sammanfattning 

2020-09-30 fattade den centrala krisledningsgruppen beslut om att avveckla sin 
verksamhet, vilket innebär att frågor och verksamhet kopplat till coronapandemin 
fortsättningsvis kommer hanteras inom ordinarie verksamhet för respektive förvaltning. 
Då kommunen alltmer återgår till en hantering inom ordinarie verksamhet bör således 
det även gälla för den politiska veksamheten avseende hantering av coronapandemin.  
Av 2 kap. 4 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att när förhållandena 
medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Då beslutet innefattar att 
krisledningsnämndens verksamhet upphör så åtegår ordianarie uppgifter med tillhörande 
beslutsmandat till ordinarie nämnder och förvaltningar. 
Förvaltningen anser att dessa förhållande råder nu och föreslår därmed att 
krisledningsnämndens verksamhet upphör och övertagna verksamhetsområden med 
tillhörande beslutsmandat återgår till ordinarie nämnder och förvaltningar. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-30. 
Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. 
Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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Datum för sammanträde:  2020-10-05, 10:00-10:14

Tjänstgörande ers.
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X
X
X
X

X

Sida 1Upprops- och voteringslista, bilaga 1
krisledningsnämnden 

Närvarande  Ärende nr  Ärende nr

NEJ AVSTÅR
Östlin Ebba, Ordförande S

Melki Gabriel, 1:e v ordförande S

Lundgren Stina, 2:e v ordförande M

Jägemalm Camilla, Ersättare TUP

Lund Tuva, Ersättare S

Ksiazkiewicz Emanuel, Ersättare S X
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Jesper Kristian Berndt Dahl

Titel, Organisation Sekreterare, Krisledningsnämnden

Datum & Tid 2020-10-08 08:53:55 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07c90462f9d93abbedf9ec59c8a31c8bd5

Namn Stina Monica Christina Lundgren

Titel, Organisation 2:e v. ordförande, Krisledningsnämnden

Datum & Tid 2020-10-08 09:03:25 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0874e6a023ced4f0441d53018dd3afc0f1

Namn EBBA ÖSTLIN

Titel, Organisation Ordförande, Krisledningsnämnden

Datum & Tid 2020-10-08 10:43:36 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _08fcba0502394e946481ed847329121cf5
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