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Krisledningsnämnden  

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Torsdagen den 12 mars klockan 15.45 – 15.50 

Kommundirektörens kontor, Olofsgatan 9, Ljungby  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M) 

Anne Karlsson (S) 

Lars-Ove Johansson (C)  

Övriga 
deltagande 

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare  

Carina Karlund, säkerhetssamordnare  

Per-Åke Adolfsson, näringslivschef   

Justerare Anne Karlsson  

Justeringens  
tid och plats Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet den 12 mars 

Paragrafer  2  

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 

  

Justerare Anne Karlsson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Krisledningsnämnden  

Sammanträdesdatum 12 mars 2020  

Tillkännagivandet 
publicerat 13 mars 2020  

Överklagningstid 13 mars 2020 – 6 april 2020  

Tillkännagivandet 
avpublicerat 7 april 2020  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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Ärendelista 

Beslut om redovisning av kostnader som tillkommer på grund av situationen 

med coronaviruset................................................................................................. 4 
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KLN § 2 KLN2020/001 016 

Beslut om redovisning av kostnader som tillkommer på 
grund av situationen med coronaviruset  

Beslut 

Kostnader som hänförs till situationen med coronaviruset förs på särskilt 

projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus identifierats i staden Wuhan 

i Hubeiprovinsen i Kina. Det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av 

det nya coronaviruset är covid-19.  

Sedan det nya coronaviruset identifierats så har viruset kommit att spridas till 

flera delar av världen och till Sverige. Omkring månadsskiftet mellan februari 

och mars identifierades de första virussmittade individerna i Sverige. Den 10 

och 11 mars 2020 gick Region Kronoberg ut med information om att det finns 

flera individer i Kronobergs län som testats positiva för coronaviruset.  

Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i tjänsteskrivelsen från den 

12 mars 2020. Kommunledningsförvaltningen bedömer att åtgärderna som just 

nu genomförs, och som framöver kan behöva genomföras, på grund av 

spridningen av coronaviruset riskerar att bli ekonomiskt betydande. Det är 

därför viktigt att kostnaderna redovisas på ett sätt som gör det möjligt att i 

efterhand härleda kostnaderna till åtgärderna som genomförts på grund av 

spridningen av coronaviruset. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 

krisledningsnämnden beslutar att kostnaderna som hänförs till situationen med 

coronaviruset förs på särskilt projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan 

regleras av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-12 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
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Skickas till  

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Miljö- och byggnämnden  

Tekniska nämnden  

Kultur- och fritidsnämnden  

 


