1 (6)
Protokoll
2020-04-02

Krisledningsnämnd

Plats och tid

Skällvik, torsdagen den 2 april 2020 kl 08:00

Ledamöter

Martin Sjölander (M), Ordförande
Ulric Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Anders Eksmo (KD)
Tuula Ravander (S), 2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Pia Dingsten (S)

Ersättare

Boel Holgersson (C)
Bengt Svensson (M)
Patrik Wåtz (L)

Övriga närvarande

Maria Fredriksson, kommundirektör §§ 14-15
Kristina Hagernäs, krisberedskapssamordnare §§ 14-15
Jonas Fredriksson, kanslichef §§ 14-16
Annelie Sjöberg (SD), adjungerad §§ 14-16
Malin Östh (V), adjungerad §§ 14-16

Utses att justera

Tuula Ravander

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2020-04-06

Underskrift Sekreterare

Paragrafer

Jonas Fredriksson

Underskrift Ordförande
Martin Sjölander
Underskrift Justerande

Tuula Ravander
BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande

Sammanträde
Förvaringsplats för
protokollet

Söderköping 2020-04-02

Anslaget sätts upp

2020-04-06

Anslaget tas ner

2020-04-28

Underskrift

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förvaltning

Jonas Fredriksson

Utdragsbestyrkande

§§ 14-16
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Ärendelista
§ 14 Dnr KS 2020-00038 1.2
Val av justerare ........................................................................................................... 3
§ 15 Dnr KS 2020-00148 1.2.1
Information vid Krisledningsnämndens sammanträden .................................... 4
§ 16 Dnr KS 2020-00146 1.2.1
Övriga frågor vid Krisledningsnämndens sammanträde.................................... 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (6)
Protokoll
2020-04-02

Krisledningsnämnd

§ 14

Dnr KS 2020-00038 1.2

Val av justerare
Krisledningsnämnds Beslut

Krisledningsnämnden beslutar utse Tuula Ravander (S) att, jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
Ärendebeskrivning

Underlag för beslut

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr KS 2020-00148 1.2.1

Information vid Krisledningsnämndens sammanträden
Krisledningsnämnds Beslut

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde redogör krisberedskapssamordnare Kristina Hagernäs om
krisledningsnämndens och krisledningsorganisationens uppdrag och funktion utifrån
vad som framgår av lagstiftning, kommunala styrdokument och reglementen.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När
förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
Krisledningsorganisationen leds av kommundirektören som är krisledandechef.
Kommundirektören har till sin hjälp ett beslutsstöd som kallas för strategisk ledning.
Strategisk ledning består av förvaltningschefer och kontorschefer. Därtill finns ett
beredande organ, krisledningsstaben. Krisledningsstaben arbetar på uppdrag av
krisledandechef och tar fram beslutsunderlag och analyser till strategisk ledning.
Krisledningsstaben leds av en stabschef.
Kommundirektör Maria Fredriksson informerade nämnden om den omfallsanalys
som krisledningsstaben har genomfört gällande personalbortfall i kommunens
verksamhet. Analysen är baserad på ett scenario med ett personalbortfall om 50% 70% under en kortare tidsperiod. Analysen omfattar även hur den kommunala
organisationen ska hantera personalbortfall i en lägre omfattning om 20-40% men
under en period av flera månader och vilka konsekvenser det kan leda till. Kvar att
utreda är hur semesterperioden kommer att påverkas av en fortsatt pandemi.
Underlag för beslut

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr KS 2020-00146 1.2.1

Övriga frågor vid Krisledningsnämndens sammanträde
Krisledningsnämnds Beslut

Övriga frågor noteras till protokollet
Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde togs följande upp som övriga frågor:

Justerandes sign



Krisledningsnämnden diskuterade förutsättningarna för personalen i
hemtjänst och boenden att utföra sina uppdrag och hur Söderköpings
kommun hanterar frågan om skyddsmaterial till anställda. Socialförvaltningen
har kontroll gällnade bemanningsfrågan. Verksamheten löper på, det finns
tillgång till skyddsutrustning. Förvaltningen har arbetat intensivt med att ta
fram nya rutiner och instruktioner för hur personer med misstänkt smitta
eller konstaterad smitta ska hanteras för att säkerställa både personalens
säkerhet och god omvårdnad för den enskilde.



Krisledningsnämnden diskuterade hur socialförvaltningen arbetar med att
motverka socialisolering mot bakgrund av besöksförbudet på äldreboenden.
Det finns sedan tidigare WiFi på alla boenden. Personalen har tillgång till
läsplattor som boende kan få låna för att hålla kontakt med sina anhöriga.



Krisledningsnämnden diskuterade om stödinsatser till medborgarna.
Kommunen har tagit beslut om stödinsatser till näringslivet men saknar
motsvarande satsning riktade mot medborgarna. Personer som i dag varslas
och permitteras från sina jobb får ersättningar från andra stödsystem. Det
finns inget som idag talar för att det finns ett akut behov av stödåtgärder i
dagsläget. Kommunen kommer därför avvakta med eventuella åtgärder men
följer utvecklingen i samhället.



Krisledningsnämnden diskuterade om det stöd som kan lämnas till enskilda
utifrån stöd av lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap hos kommuner och
landsting kan användas. I förarbetena talas det om att ge tillgång till
kommunikationsmedel, till exempel taxi eller möjlighet att använda
mobiltelefoner. Den aktuella lagparagrafen innebär att det är möjligt för
kommunen att ge ett begränsat ekonomiskt stöd vid sådana kriser där
behovsprövning enligt socialtjänstlagen inte kan avvaktas.



Information lämnades att regeringen kommer att öka de generella
statsbidragen till kommuner och regioner mot bakgrund av den pågående
pandemin.

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

