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§ 52  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan godkänns.  
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§ 53 KS 120/2020-106 

Information med anledning av Coronaviruset och 
krisledningsgruppens stabsläge 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunens inriktning och mål med arbetet kring coronaviruset är 

säkerställa att våra samhällsviktiga verksamheter upprätthålls. Målet 

är också att begränsa smittspridning och skydda riskgrupper i 

samhället. Kommunen följer de riktlinjer och rekommendationer 

som Regionens smittskyddsläkare och ansvariga myndigheter ger. 

Arbogas kommunledningsgrupp har hittills samordnat arbetet kring 

coronaviruset, covid-19.  Gruppen har följt händelseutvecklingen 

noga och har dagliga möten för att hantera situationen i kommunen 

på bästa sätt.  

Kommunikationen gällande covid-19 har samordnats i 

kommunledningsgruppen för att förmedla en kommungemensam 

bild. Kommunikationen ska vara öppen, snabb, korrekt och 

trygghetsskapande. Kontinuerlig information lämnas och man är 

noggrann med att hänvisa till ansvariga myndigheter och berätta 

sakligt om hur kommunen agerar och prioriterar. I 

kommunikationsarbetet har även våra chefer en viktig funktionen i 

att förmedla information och ge stöd till medarbetarna. 

Kommunledningsgruppen har fattat beslut om att från och med 

måndag gå upp i stabsläge och organisera sig i en krisledningsgrupp 

besående av kommundirektör, förvaltningschefer och vd i helägda 

bolag. Samtidigt upprättas ett ledningsstöd (stab) som stöd till 

krisledningsgruppen i arbetet med covid-19. Stabens uppgift är att 

vara ett organ som arbetar med rådgivning, informationsinhämtning, 

planering, koordinering, verkställande och uppföljning. Staben 

kommer att bemannas av utsedd personal från förvaltningarna. 
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Staben upprättas eftersom det finns anledning att anta att arbetet 

kommer att fortgå under en längre period och för att stödja den 

ordinarie verksamheten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 54 KS 433/2019-111 

Ställningstagande kring folkomröstningen den 29 mars 
med anledning av Coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Folkomröstningen den 29 mars om att det ska finnas en 

kommunal skola i Medåker och kommunens skolorganisation 

äger inte rum den 29 mars. Det blir därmed inte heller någon 

slutlig sammanräkning den 30 mars Detta med anledning av 

läget och rekommendationer kring coronaviruset, covid-19. 

2. Valnämnden får i uppdrag att bevaka läget kring 

coronaviruset, covid-19 och återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till nytt datum för 

folkomröstningen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 6 om en 

rådgivande folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola 

i Medåker och kommunens skolorganisation. Folkomröstningen äger 

rum den 29 mars 2020. Kommunfullmäktige beslutade även att 

röstsammanräkningen senast ska vara avslutad den 30 mars kl 16.00. 

Förtidsröstningen har inletts men kan enligt Valmyndigheten 

avbrytas och inlämnade förtidsröster kommer att destrueras enligt 

särskilt beslut. 

Rekommendationer kommer från bland annat folkhälsomyn-

digheten för att begränsa smittspridning. Det kan gälla samman-

komster men även vikten av att skydda de äldre från smitta gör att 

det inte är lämpligt att genomföra folkomröstningen den 29 mars. 

Kontakt har tagits med smittskyddsläkaren som anser att det är 

mindre lämpligt.  

Rekommendationerna för de som är 70 år och äldre som bland annat 

handlar om att undvika nära kontakt med andra människor 

begränsar en stor väljargrupps möjlighet att utöva sin rösträtt.  
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Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ändrad tidpunkt för 

folkomröstningen enligt 2 § lag om kommunala folkomröstningar 

och 5 kap. 1 § andra stycket KL.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Folkomröstningen den 29 mars om att det ska finnas en 

kommunal skola i Medåker och kommunens skolorganisation 

äger inte rum den 29 mars. Det blir därmed inte heller någon 

slutlig sammanräkning den 30 mars Detta med anledning av 

läget och rekommendationer kring coronaviruset, covid-19. 

2. Valnämnden får i uppdrag att bevaka läget kring 

coronaviruset, covid-19 och återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till nytt datum för 

folkomröstningen. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S) yrkar bifall till förslaget. 


