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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Krisledningsnämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till 

eller ta bort ärenden. 
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§ 2 Aktivering av krisledningsnämnd 
Diarienummer: KLN-2022-1  180 

Beslut 
Krisledningsnämnden i Svenljunga Kommun aktiveras och träder i kraft 2022-03-14. 

Sammanfattning 
I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap framkommer att Krisledningsnämndens 

ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 

funktion. Krisledningsnämndens ordförande bedömer att så är fallet mot bakgrund 

av invasionen i Ukraina och den flyktningsströmmen som anteciperas.  

När förhållandena medger det ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 

som nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Lag 

(2019:925) 

Kommunfullmäktige får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd 

av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska 

upphöra. 

Beslutet skall anmälas vid närmast följande fullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-14 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att krisledningsnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Barn och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 2 

Krisledningsnämnd 

2022-03-14 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

5 (8) 

Länsstyrelsen 
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§ 3 Medel för flyktingsmottagande från 
Ukraina 
Diarienummer: KLN-2022-2  180 

Beslut 
Krisledningsnämnden avsätter 500 000 kronor för flyktingmottagande från Ukraina, 

redovisningen sker på ansvar 20250. 

Ersättning för kostnaderna söks i första hand från Migrationsverket, för kostnader 

som inte ersätts av Migrationsverket sker finansiering från eget kapital.  

Sammanfattning 
Med anledning av kriget i Ukraina förväntas många människor att lämna landet och 

resa in till närliggande länder i Europa, detta påverkar både Sverige och kommunen 

i stort. EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet vilket 

innebär att ukrainska medborgare har möjlighet till omedelbart skydd i Sverige 

samt tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

Migrationsverkets platser räcker inte till varför Svenljunga kommun planerar att 

vara ett stöd och ha ett flyktingmottagande från Ukraina.  För att möjliggöra detta 

behövs finansiella medel varför detta ärende initierats. 

Medel som avsätts beräknas just nu till 500 000 kronor. Beroende på utvecklingen 

av flyktningssituationen kan mer medel behöva avsättas framöver. Ersättning för 

kostnaderna söks i första hand från Migrationsverket, för kostnader som inte 

ersätts av Migrationsverket sker finansiering från eget kapital. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-14 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att krisledningsnämnden bifaller det.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Patrik Harrysson (S): Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Arbetsmarknadsenheten 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 4 Avaktivering av krisledningsnämnd 
Diarienummer: KLN-2022-1  180 

Beslut 
Krisledningsnämnden i Svenljunga Kommun avaktiveras och träder ur kraft 2022-

03-14. 

Sammanfattning 
I Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap framkommer att Krisledningsnämndens 

ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 

funktion. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är 

föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att 

verksamheten ska upphöra. Beslutet kan även fattas av fullmäktige. 

Krisledningsnämnden bedömer att Krisledningsnämnden kan träda ur kraft mot 

bakgrund av att adekvata beslut fattats. 

Beslutet skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-14 

Beslutsgång 
Ordförande Patrik Harrysson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att krisledningsnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Barn och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Länsstyrelsen 

 


