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 2022-01-19 KS/2022-0107 
   
    

Justeringens tid och plats 2022-01-19 Stadshuset 
  
Sekreterare   Paragrafer 1 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Kent Hansson 
  
Justerare  
 Lars Tysklind 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Krisledningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-19 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-01-20 Datum då anslaget tas ned 2022-02-11 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2022-01-19 kl 16.25–16.40 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Lars Tysklind (L), vice ordförande 
Mats Granberg (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 

 
Övriga närvarande  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Peter Dafteryd, krisberedskapssamordnare, närvarande digitalt på distans 
Helena Lilliebjelke, förvaltningschef Socialnämnden, närvarande digitalt på 
distans 
Karin Mellberg Jansson, HR-chef, närvarande digitalt på distans 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2022-0103 

KN § 1 Flytt av personal mellan förvaltningar 

Krisledningsnämndens beslut 
1. Att en extraordinär händelse föreligger som konsekvens av pandemin, i 

detta fall ett extraordinärt bortfall av personal inom hemsjukvården där 
sjuksköterskefunktioner från en förvaltning måste stöttas upp för att 
säkra verksamheten i en annan förvaltning (vilket kräver skyndsam insats, 
avviker från det normala och påverkar mer än en nämnd/förvaltning),  

2. Att utifrån den extraordinära händelsen träder krisledningsnämndens 
funktion in, 

3. Att utifrån ovanstående beskrivna situation besluta att max fyra 
skolsköterskor från barn- och elevhälsan utlånas till socialförvaltningen för 
att bistå hemsjukvården med sjuksköterskekompetens. Arbetet ska starta 
snarast och pågå som längst under två veckor (vecka 4 och 5) 

4. Att efter ovanstående beslut avslutar krisledningsnämnden den 
extraordinära händelsen.  

5. Att kostnaderna för den beslutade insatsen belasta den nämnd där 
arbetet utförs. Kostnaden ska särredovisas med en speciell aktivitet 
kopplat till coronakostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens verksamhet, hemsjukvården har till följd av omfattande 
frånvaro hos personalen mycket stora svårigheter att klara av sitt uppdrag. 
Hemsjukvårdens uppdrag är att under hela dygnet ge hälso- och sjukvård i det 
egna hemmet, både i ordinärt boende och på särskild boende. Flertalet åtgärder 
är vidtagna inom verksamheten. Trots vidtagna åtgärder så kvarstår risk 
att behoven hos patienterna inte kan tillgodoses varför förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen efterfrågar tillfälligt stöd av sjuksköterskekompetens inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2022-01-18 en första förfrågan om 
möjligheter att stötta upp inom sjuksköterskefunktionen inom 
Socialförvaltningens hemsjukvård, pga bemanningsläget inom nämnda 
förvaltning. Under de två kommande dagarna så ökade frånvaron inom nämnda 
funktioner hos hemsjukvården, vilket har lett till behov av åtgärd och insats.  

Den centrala barn- och elevhälsan, som lyder under barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUF), har 4,8 skolskötersketjänster. Skolverksamheterna 
har också ett ansträngt bemanningsläge i nuläget, med mycket frånvarande 
personal inom samtliga funktioner och yrkesroller vilket skapar utmaningar för att 
man ska kunna utföra den lagstadgade verksamheten. Samtidigt bedöms det som 
samhällsekonomiskt viktigt att BUF bistår med resurser till socialförvaltningen, 
utifrån det aktuella läget då omsorgstjänsterna måste utföras. Som en effekt av 
detta kan barn- och elevhälsan, i samråd med rektorer, behöva planera om något 
för att kunna genomföra de obligatoriska basprogrammen (vaccinering, 
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hälsosamtal mm) under resterande del av vårterminen. Enhetschef för barn- och 
elevhälsan kommer att genomföra riskanalys med berörda inom verksamheten, 
samt planera för behövliga åtgärder utifrån den aktuella situationen. I slutet på 
vecka 3 kommer även socialförvaltningen att ge fördjupad information till berörda 
skolsköterskor kring vad uppdraget innebär i praktiken, med syfte att trygga upp 
skolsköterskornas mycket snabba och tillfälliga inhopp i hemsjukvårdens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-19 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår krisledningsnämnden besluta 

1. Att en extraordinär händelse föreligger som konsekvens av pandemin, i 
detta fall ett extraordinärt bortfall av personal inom hemsjukvården där 
sjuksköterskefunktioner från en förvaltning måste stöttas upp för att 
säkra verksamheten i en annan förvaltning (vilket kräver skyndsam insats, 
avviker från det normala och påverkar mer än en nämnd/förvaltning),  

2. Att utifrån den extraordinära händelsen träder krisledningsnämndens 
funktion in, 

3. Att utifrån ovanstående beskrivna situation besluta att max fyra 
skolsköterskor från barn- och elevhälsan utlånas till socialförvaltningen för 
att bistå hemsjukvården med sjuksköterskekompetens. Arbetet ska starta 
snarast och pågå som längst under två veckor (vecka 4 och 5) 

4. Att efter ovanstående beslut avslutar krisledningsnämnden den 
extraordinära händelsen.  

5. Att kostnaderna för den beslutade insatsen belasta den nämnd där 
arbetet utförs. Kostnaden ska särredovisas med en speciell aktivitet 
kopplat till coronakostnader. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Diarie 
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