SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-04

93

Plats och tid

Tingshuset, 2020-11-04 kl 8.00-9.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Inger Multanen, säkerhetsskyddschef, § 74
Isabell Landström, kommundirektör

Utses att justera

Eija Ahonen Pettersson (M)

Justeringens
plats och tid
Under

skrifter

Sekreterare

Paragrafer

Isabell Landström
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Eija Ahonen Pettersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Datum fÖr
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

Kommunstyrelsens kansli , Tingshuset
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Solveig Oscarsson, ordförande
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dnr ks2020-S13

Utbildning för krisledningsnämnden
Säkerhetsskyddschefen går igenom reglementet för krislednings
nämnden samt den lagstiftning som gäller, dvs lagen (2000:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Dessutom går chefen
igenom uppgifter och process vid en extra ordinär händelse.
Vid nästa utbildningstillfälle ska en övning genomföras.
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Kommundirektören informerar
Corona/äget och nya direktiv

Kommundirektören informerar om att lokala allmänna råd har införts i Örebro
län från och med den 3 november. Beslutet är taget för att stoppa den
ökande smittspridningen i Örebro län. Länsstyrelsen, Region Örebro län och
länets kommuner står bakom beslutet. Mer information finns på kommunens
webbsida för Covid-19.
Nu pågår arbete med att se över hur detta kommer att påverka kommunens
verksamheter som till exempel badhuset, idrottshallar, bibliotek och annan
verksamhet riktat till barn och vuxna.
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Närvaro-och omröstningslista
L e d nmgsuts
.
k ottet sammanträ d en d en 4/11 2020
Närv,

beslut

ej be

§

slut

Ja

Ledamöter
Solveig Oscarsson (S), ordf

X

Håkan Kangert (M) vice ordf

-

Hans Knutsson (S)

X

Eija Ahonen Pettersson (M)

X

Birqitta Borq (L)

-

Lars-Erik Larsson (NP)

X

Andreas Vidlund (SO)

Ersättare
Bror-Erik Israelsson (S)
Jonas Akerman (S)
John SundelI (KO)
Benqt Maqnusson (LPo)

X

Närvarorätt

Antal

Omröstningar

Närv,

Vice kso

Tom Rymoen (M)

X

Oppositionsråd

Pia-Maria Johansson (LPo)

X
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Nej

Avs Ja

Nei

Avs

