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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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1(4) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-13  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Killeberg klockan 10:00 – 11:10  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande, 
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande 
Arne Gustavsson (S) 
Lars-Erik Svensson (M)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Tf. Kommundirektör, Gunnar Elvingsson 
Räddningschef, Jimmie Ask 
Krisledningsstabschef, Cecilia 
Alexandersson  

Utses till justerare Marika Bjerstedt Hansen (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby kommun, måndag den 16 mars 2020, klockan 9.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
32–33 

 Robin Skoglund   
 
 Ordförande   
 Niklas Larsson (C)   
 
 Justerare   
 Marika Bjerstedt Hansen (S)   
 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-03-13  

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-18 Datum då anslaget tas ned 2020-04-09 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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§ 33 Information 
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§ 32 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till ju-
sterare som tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens 
protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndag den 16 mars 2020, 
klockan 9.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.  
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§ 33 
Information 
Räddningschef Jimmie Ask och krisledningsstabchef Cecilia Alexandersson 
informerar om kommunens arbete med anledning av Covid-19. Det inform-
eras bland annat om: 
 

- Osby kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och 
rekommendationer. 

- En arbetsgrupp för pandemi har inrättats och hade sitt första möte 
den 11 mars 2020. Nytt möte med arbetsgruppen kommer att äga 
rum den 16 mars. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott får dagliga rapporter och prognoser 
av händelseutvecklingen. 

- Företagsdagen och invigningen av den nya kommunfullmäktigesalen 
ställs in. Flera andra evenemang i kommunen har/kommer också 
ställas in som säkerhetsåtgärd. 

-  Händelseutvecklingen i Skåne är eskalerande. Region Skåne har 
ändrat sina strategier avseende provtagning av personer med sym-
tom. 

- Kommunens förvaltningar upprättar pandemiplaner som sedan 
kommer att sammanställas av arbetsgruppen för pandemi. 

- Kommunikationsmaterial/informationsblad om ”god handhygien” 
kommer att kompletteras på andra språk som till exempel arabiska 
och engelska. 

- Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar so-
ciala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det är av största vikt 
att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till 
jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör undvika 
onödiga besök på sjukhus och äldreboende.  

 
 


