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Krisledningsnämnd 2020-04-08 §§ 4-6
Plats och tid:

Storskär/Norrskär, kl. 15:00-17:00

Beslutande:

Malin Forsbrand (C)
Anders Garstål (S)
Lars Lindgren (M)
Michael Baumgarten (L) § 4
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz §§ 5-6

Ersättare:

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) § 4

Övriga deltagare:

Marie Wiklund, klk
Kristina Segerborg, klk

Sekreterare: .................................................
Anette Lingesund

Ordförande: ..................................................
Malin Forsbrand (C)

Justerande: ...................................................
Lars Lindgren (M)

Anslagsbevis
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Krisledningsnämnd
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 §§ 4-6
Datum för anslagets uppsättande: ϮϬϮϬͲϬϰͲϬϵ
Datum för anslagets nedtagande: ϮϬϮϬͲϬϱͲϬϰ
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv

Underskrift: ..................................................

Ajournering kl. 16:28-16:33
Tina Runhem (M)
Anna-Lena Nordén (WP)
Peter Lindqvist (-)

Kristoffer Staaf, klk
Anette Lingesund, klk
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Innehåll
§4
§5

§6

Justering och fastställande av föredragningslistan
Prioriteringar för att säkerställa personalbemanning i
samhällsviktig verksamhet inom Vaxholms stad med anledning av
Covid-19
Utökat ekonomiskt utrymme för socialnämnden med anledning av
Covid-19

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare
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§ 4 Justering och fastställande av föredragningslistan
Krisledningsnämnds beslut
Justering av protokollet genomförs förmiddag 9 april 2020, som medjusterare till ordföranden
Lars Lindgren (M).
Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att protokollet justeras förmiddag den 9 april 2020, som medjusterare till
ordföranden föreslås Lars Lindgren (M).
Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
Ajournering kl. 16:28-16:33

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 5 Prioriteringar för att säkerställa personalbemanning i
samhällsviktig verksamhet inom Vaxholms stad med anledning av
Covid-19
Krisledningsnämnds beslut
1. Principer för fördelning av personella resurser med anledning av spridningen av coronaviruset
fastställs enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-04-07.
2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med HR-chef upprätta en tillfällig
resursfördelningsfunktion för personal, med mandat att fördela och fatta beslut om
prioriteringar enligt ovan, efter samråd med berörda förvaltningar.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad står liksom många av landets övriga kommuner och regioner inför en situation där
personalbristen på grund av spridningen av coronaviruset blir så omfattande att det föreligger
överhängande risk för att samhällsviktiga verksamheter inte kan garanteras. Arbete pågår exempelvis
för att utöka tillgången på vikarier, men andra åtgärder kan komma att behövas. För att så långt som
möjligt kunna säkra bemanningen behöver medarbetare kunna förflyttas över förvaltningsgränserna dit
de bäst behövs under rådande kris. Förflyttningar inom en förvaltnings verksamhetsområde beslutas av
förvaltningsledningen i enlighet med normala regler. De föreslagna principerna i detta ärende gäller
förflyttningar mellan förvaltningar och där förflyttningsorsaken är vikariat med anledning av pågående
Coronapandemi.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-04-07
Personalplan vid omfattande personalfrånvaro och eventuell stängning av skola/förskola

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, klk,
Kristina Segerborg, klk

För kännedom:

Förvaltningschefer
Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 6 Utökat ekonomiskt utrymme för socialnämnden med anledning av
Covid-19
Krisledningsnämnds beslut
Socialnämnden beviljas ekonomiskt utrymme för Covid-19 relaterade omkostnader om 1 miljon kronor
utöver budget.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad står liksom många av landets övriga kommuner och regioner inför ett mycket utmanande
läge kopplat till Covid–19. Kommunen har ett antal samhällsviktiga verksamheter som behöver
säkerställas och fungera oavsett samhällsläget, vilket ställer särskilda krav på kommunen. Flera av våra
samhällsviktiga verksamheter har idag en stor påverkan. Påverkan finns inom alla verksamhetsgrenar,
men särskilt utsatta och påverkade verksamheter, kopplat till Covid-19, är förskola, skola,
måltidsenheten samt omsorg inom socialförvaltningens ansvarsområde. Kommunens alla verksamheter
följs nogsamt och planering pågår på både kort och lång sikt. De främsta utmaningarna kommunen står
inför är kopplade till säkerställande av bemanning, tillgång till förbrukningsmaterial samt utökning av
verksamhetskapacitet.
Planering och hantering av bemanning hanteras i ett parallellt ärende, ”Prioriteringar för att säkerställa
personalbemanning med anledning av Covid -19”. Den andra utmaningen, inköp av
förbrukningsmaterial, inköp av inventarier för utökad kapacitet samt kostnader för tillkommande
personalförstärkning, den ekonomiska effekten av dessa åtgärder, behöver särskilt hanteras. Dessa
kostnader belastar i nuläget till största del socialnämnden.
Inköp, kopplade till Covid-19, beställda av socialnämnden per 2020-04-08 uppgår för närvarande till ca
400 000 kr. Inköp beställs dels direkt av kommunens utsedda materialsamordnare, dels genom
samordning och stöd från länsstyrelse, regionen samt socialstyrelsen. Många av produkterna är en
bristvara, men tillflöde finns. Inköpen handlar om att säkerställa förbrukningsmaterial för löpande drift,
för att säkra det utökade behov av material och inventarier som finns kopplade till kapacitetshöjning i
antal vårdplatser samt för att möta kostnader för tillkommande bemanning.
Utökningen av vårdplatser är nödvändigt kopplat till regionens behov av utskrivning av patienter från
sjukhusen för att avlasta sjukvården. Stärkt personalbemanning är nödvändig kopplat till både behovet
att ersätta utökad frånvaro i omsorgen men också för att möta det ökade behovet av att tillgängliggöra
ytterligare platser inom särskilt boende.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) samt ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2020-04-08
Coronavirusets påverkan på Vaxholms stads ekonomi

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie Wiklund, KLK,
Agneta Franzen, socialförvaltningen
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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För kännedom:

Förvaltningschefer
Ekonomichef
Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

