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 Krisledningsnämnden  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2020-04-28 KS/2020-0315 
   
    

Justeringens tid och plats 2020-04-28 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 5 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Kent Hansson 
  
Justerare  
 Lars Tysklind 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Krisledningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-04-29 Datum då anslaget tas ned 2020-05-21 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2020-04-28 kl 16.00–16.20 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Lars Tysklind (L), vice ordförande 
Mats Granberg (S) 

  
Tjänstgörande ersättare Åsa Torstensson (C) 
Övriga närvarande  
Övriga deltagare Mats  Brocker, kommundirektör 

Peter Birgersson Dafteryd, krisledningssamordnare 
Terése Lomgård, folkhälsostrateg 
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef 
Karin Mellberg Jansson, HR-chef 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2020-0236 

KN § 5 Omfördelning av personalresurs med 
anledning av Covid-19 

Krisledningsnämndens beslut 
att konstatera att en extraordinär händelse råder sedan 13 mars 

att besluta om att krisledningsnämnden träder i funktion 

att omfördela personalresurs motsvarande två heltidstjänster, från Strömstad 
Gymnasium till utvecklingsavdelningen, kommunledningsförvaltningen, i syfte att 
erbjuda hjälp till kommuninvånare, som utgör en riskgrupp, med inköp, samt till 
Socialförvaltningen i syfte att bistå med transporter av tester mellan olika 
verksamheter. Beslutet omfattar perioden från 1 maj, dock som längst till 31 maj 
2020 

att omfördela personalresurs motsvarande en halv heltidstjänst, från 
kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen, som administrativt stöd till 
inköpsorganisationen för effektiv försörjning av skyddsutrustning. Beslutet 
omfattar perioden 1 maj, dock som längst till 31 maj 2020 

att ekonomichefen får i uppdrag att återsöka pengarna hos regeringen. 

att avsluta krisledningsnämnden och återlämna ordinarie mandat till respektive 
nämnd 

att protokollet justeras omedelbart 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsomyndigheten uppmanar till att hålla avstånd och riktar sig särskilt till de i 
riskgrupp att de bör undvika att själva göra sina inköp av livsmedel och mediciner, 
då såväl matvaruaffärerna som Apoteken kan vara platser där många människor 
vistas samtidigt. Det finns därför ett behov av att kunna erbjuda hjälp med dessa 
inköp.  

Samtidigt finns det tillfälligt en tillgänglig personalresurs på Strömstad 
Gymnasium där undervisningen bedrivs på distans. 

Då omfördelning av resurser mellan nämnder i förhållande till antagen budget 
normalt sätt är en fråga för Kommunfullmäktige kräver detta ett beslut av 
Krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-27 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Krisledningsnämnden  

att konstatera att en extraordinär händelse råder sedan 13 mars 

att besluta om att krisledningsnämnden träder i funktion 

att omfördela personalresurs motsvarande två heltidstjänster, från Strömstad 
Gymnasium till utvecklingsavdelningen, kommunledningsförvaltningen, i syfte att 
erbjuda hjälp till kommuninvånare, som utgör en riskgrupp, med inköp, samt till 
Socialförvaltningen i syfte att bistå med transporter av tester mellan olika 
verksamheter. Beslutet omfattar perioden från 1 maj, dock som längst till 31 maj 
2020 

att omfördela personalresurs motsvarande en halv heltidstjänst, från 
kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen, som administrativt stöd till 
inköpsorganisationen för effektiv försörjning av skyddsutrustning. Beslutet 
omfattar perioden 1 maj, dock som längst till 31 maj 2020 

att avsluta krisledningsnämnden och återlämna ordinarie mandat till respektive 
nämnd 

att protokollet justeras omedelbart 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar på ett tillägg att ekonomichefen får i uppdrag att återsöka 
pengarna hos regeringen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Krisledningsnämnden kan besluta enligt förslaget med 
hans tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden,  
Strömstad Gymnasium, 
 Kommunstyrelsen,  
Utvecklingsavdelningen,  
HR-avdelningen samt som anmälningsärende till Kommunfullmäktige 
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