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Sammanträdesdatum
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Krisledningsnämnd
Plats och tid

KS-salen, fredagen den 17 april 2020 kl 08:15-08:55, 09:15-09:25
Ajournering 08:55-09:15

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V)
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Visén (S)
Ingemar Wiklander (KD)
Johan Sundqvist (MP) §§ 3-4
Anders Gäfvert (M)

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Lars Liljedahl, kommundirektör, Petra Norberg, tf. kanslichef, Anna Bostedt,
tf. ekonomichef och Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Christina Lindberg (C)

-

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Christina Lindberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned
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Jeanette George
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§3

Dnr 4

Val av justerare
Krisledningsnämnds beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.
______
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§4

Dnr 5

Fastställande av föredragningslista 2020
Krisledningsnämnds beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-17
Krisledningsnämnd

§5

Dnr 2020-000005 1.1.3.1

Extraordinära insatser inom socialnämndens
ansvarsområden
Krisledningsnämnds beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att socialnämnden bemyndigas att överskrida sin personalbudget för år 2020,
med högst 5 mnkr där insatserna är relaterade till Covid-19, för att
säkerställa kontinuitet i verksamheterna samt god vård och omsorg, samt
att avsätta 500 000 kr som externa aktörer inom hemtjänsten kan ansöka
ifrån för höjd grundbemanning och trygga anställningar.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina
Lindberg (C).
Yrkanden
Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på en andra attsats som lyder:
att avsätta 500 000 kr som externa aktörer inom hemtjänsten kan ansöka
ifrån för höjd grundbemanning och trygga anställningar.
Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.
Anders Gäfvert (M) yrkar att första attsatsen ska lyda:
att socialnämnden bemyndigas att överskrida sin personalbudget för år 2020,
med högst 5 mnkr där insatserna är relaterade till Covid-19, för att
säkerställa kontinuitet i verksamheterna samt god vård och omsorg.
Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, Andreas
Sjölanders (S) yrkande samt Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med
Andras Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) yrkande.
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Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med
Andras Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) yrkande.
Bakgrund
Allt sedan starten av Covid-19 pandemin visar erfarenheterna att
framförhållning och god kontinuitet i bemanning av personal inom vård- och
omsorg är av största vikt. Riktlinjer för att minimera smittspridning, att
medarbetare inte skall arbeta vid vissa symptom, innebär högre sjukfrånvaro
och därmed ett större behov av personal som kan ersätta där behoven
uppstår. I hårt drabbade kommuner har man i perioder haft en sjukfrånvaro
motsvarande 50 procent. För att bibehålla kontinuitet inom vård och omsorg
och god vård och omvårdnad, kan det under smittspridning av Covid-19, bli
nödvändigt att överskrida socialnämndens personalbudget för att utöka
grundbemanning i syfte att ha kontinuitet i verksamheterna om pandemin
försämrar närvaron i socialnämndens verksamheter.
En utökning av grundbemanningen med 20 % skulle innebära cirka 100 fler
anställda, för socialnämndens del.
Sjukfrånvaron inom socialförvaltningens verksamheter per den 15 april var
inom: omsorg om funktionshindrade, individ och familjeomsorg, hälsa – och
sjukvård, hemtjänst samt särskilda boenden 8,95 %.
Alla aktiviteter och insatser inom ramen för Covid-19, är tydligt
uppföljningsbara i ekonomisystemet. Förslaget som tillåter socialnämnden
att överskrida personalbudgeten innebär enbart personalkostnader kopplade
till Covid-19.
Regeringen har beslutat om extra tilldelade medel som en konsekvens av
pandemins effekter, cirka 38 mnkr, samt möjligheten att i efterhand söka
medel för insatser relaterade till pandemin. Statsbidraget får enligt
förordning SFS 2020:193, sökas för skäliga kostnader inom verksamheter
som bland annat avser hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom
socialtjänstens omsorg. Återsökning av dessa medel ska göras senast 30
november 2020.
Socialt perspektiv
I ett socialt perspektiv kan beslutet innebära en större trygghet för
verksamheter om man har vetskap om att grundbemanning kan utökas för
bibehållen kontinuitet om pandemin drabbar verksamheternas
personalgrupper.
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverkas
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
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I ett ekonomiskt perspektiv är det svårt att överblicka konsekvenserna av
insatser som genomförs för att bibehålla kontinuitet och god vård och
omsorg. Flertalet nationella beslut tillkommer, dag för dag, för att minska de
ekonomiska konsekvenserna för kommuner och regioner. Samtidigt slår
pandemin just nu olika hårt och det är svårt att bedöma vad som kommer att
ske inom tidsramen en vecka.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15
______
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§6

Dnr 2020-000006 3.2.3.0

Samordning och fördelning av skyddsutrustning i
Västernorrlands län
Krisledningsnämnds beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom samordning och fördelning av skyddsutrustning i
Västernorrlands län, samt
att kostnaderna för skyddsutrustning belastar 2020 års resultat.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S) och Christina
Lindberg (C).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar på en ytterligare attsats som lyder:
att kostnaderna för skyddsutrustning belastar 2020 års resultat.
Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag och Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag och Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med
liggande förslag och Anders Gäfverts (M) yrkande.
Bakgrund
Det finns en akut brist av skyddsutrustning i länet och frågan om
skyddsutrustning behöver hanteras genom samverkan i länet. Regeringen har
beslutat att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen i arbetet med att
samordna utrustning i länen. Länsstyrelserna har genom § 3a i förordningen
(2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av
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sjukdomen covid-19 i uppdrag att verka för samordning för fördelning av
den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som
respektive region eller kommun har tillgång till. Vid behov kan länsstyrelsen
begära utrustning från Socialstyrelsen. För närvarande avser Socialstyrelsens
uppdrag att samordna kommunernas skyddsutrustning, ej regionens. Syftet
med samordning av skyddsutrustning är att säkerställa att tillgänglig
skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg fördelas utifrån behov.
Detta gäller kommunernas verksamhet och såväl kommunal som privat vård,
omsorg och hemtjänst som finns i länet.
Rapportering
Lägesbild och behov rapporteras in av kommunerna regelbundet i ett
webbverktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller och enligt instruktion från
Socialstyrelsen (Bilaga 1).
Övrig rapportering av tillgång och behov av utrustning sker enligt
överenskommen modell, tillhandahållen av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kommer att ha tillgång till bilden för hela länet.
Fördelning av tillgänglig utrustning
Länsstyrelsen ansvarar för att se till att en samverkan, en så kallad
logistikberedning, sker kring hur befintlig utrustning bör fördelas.
Kommunerna utser de funktioner de anser behövs i logistikberedningen för
att ha kontroll på tillgång och behov i verksamheten.
Utifrån inrapporterat behov och befintlig tillgång på skyddsutrustning i länet
tar länsstyrelsen fram ett förslag kring hur en eventuell omfördelning bör
ske.
Länsstyrelsens förslag till omfördelning tas upp för samverkan på en
logistikberedning. Solidaritet mellan kommunerna är ett centralt
ingångsvärde i överenskommelse om fördelning.
Det är varje kommuns ansvar att säkerställa att omfördelningen förankras i
den egna organisationen och genomförs i enlighet med överenskommelsen.
Frågor om nya principer för fördelning av utrustning samt övriga frågor av
policykaraktär eller beslutskaraktär tas på veckomötena med
kommuncheferna.
Länsstyrelsen samordnar kommunikationen kring uppdraget och de
överenskommelser som görs i samverkan med kommunerna och regionen.
Om en kommun efter överenskommelse lämnar över utrustning till en annan
kommun har den rätt till ekonomisk ersättning.
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Om det inte finns möjlighet till omfördelning inom länet gör länsstyrelsen en
begäran om nationell tilldelning från Socialstyrelsen.
Socialt perspektiv
I ett socialt perspektiv är tillgången till, och vetskapen om att det finns
tillgång till skyddsutrustning, en av de viktigaste faktorerna för att minska
den oro som finns hos medarbetare som i sitt arbete kommer, eller riskerar
att komma, i kontakt med personer smittade av Covid-19.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska bistå Socialstyrelsen i arbetet
med att samordna utrustning i länen. Länsstyrelserna har genom § 3a i
förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19 i uppdrag att verka för samordning för
fördelning av den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial
som respektive region eller kommun har tillgång till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Bilaga – Fördelning skyddsutrustning
Bilaga – Uppdrag att samordna skyddsutrustning i länet
______
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§7

Dnr 2020-000007 3.2.3.0

Förändrad och breddad användning av medel för
integrationsfrämjande insatser och evenemangsmedel
Krisledningsnämnds beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att bredda användandet av avsatta kvarstående medel för
integrationsfrämjande insatser 2020 till insatser med anledning av pågående
Covid-19, enligt nedan förslag.
att bredda användandet av avsatta kvarstående medel för evenemangsstöd
till insatser med anledning av pågående Covid-19 enligt nedan förslag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Med anledning av de konsekvenser Covid-19 pandemin medför för
invånarna i Härnösands kommun ser tillväxtavdelningen ett behov av att
omfördela tilldelade medel i syfte att initiera och stödja aktiviteter som
bidrar till ökat välmående och möjlighet till rörelse och aktivitet. Detta kan
ske till exempel genom riktade aktiviteter eller utveckling av besöksmål.
Under flera år har kommunerna i Sverige haft möjlighet att rekvirera statliga
medel för att arrangera sommarlovsaktiviteter, detta bidrag har nu upphört.
Syftet med det statliga bidraget var att stödja kommunerna att utveckla
aktiviteter som är integrationsfrämjande, motverkar segregation och ger
stimulans samt personlig utveckling. Bidraget skulle även bidra till att skapa
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nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.
Sommarlovsaktiviteterna riktade sig till barn 6-15 år.
Syftet med sommarlovsmedlen går helt i linje med de integrationsfrämjande
insatserna. Dock önskar förvaltningen bredda målgruppen, att innefatta även
gymnasieungdomar som nu har distansundervisning. Vi vet att många har
det svårt när en strukturerad vardag förändras så radikalt som nu skett. Ett
sätt att underlätta situationen är att erbjuda barn och unga meningsfulla lovoch fritidsaktiviteter. Upparbetade rutiner för organisation av
sommarlovsaktiviteter finns inom Härnösands kommuns organisation.
I dagsläget är det ovisst hur länge den begränsade rörlighet som pandemin
medför kommer att pågå. Med all sannolikhet kommer besöksmålen i
Härnösand att nyttjas i högre utsträckning av inhemska gäster en tid framåt.
Som en del av Höga Kusten är närheten till storslagen natur och
möjligheterna till ett varierat friluftsliv med både naturturism, maritima
miljöer och kulturmiljöer stora. För att kunna möta fler besökare är det
viktigt att dessa besöksmål fortsätter att utvecklas, vilket också bidrar till
ökad kvalité och hållbarhet även på längre sikt. Det bidrar även till
besöksnäringens aktörer på ett gynnsamt sätt.

Förslag till hantering och handläggning av medel.
 Pausa de ansökningar som redan inkommit till stödformerna;
Integrationsfrämjande insatser och Evenemangsstöd.
 Ideella aktörer, idéburna organisationer och föreningar, kan
ansöka om dessa bidrag för aktiviteter och initiativ som
generar innehåll i enlighet med syftet.
 Kommunala förvaltningar kan själva initiera insatser i
enlighet med syftet.
 Medlen kan disponeras under 2020.
 Barn och unga är en prioriterad målgrupp, men utesluter inte
insatser riktade till andra målgrupper.
 Återrapportering av genomförda insatser och aktiviteter sker
vid årets slut.
Beslutshantering för aktiviteter riktade till barn och unga under
skollov.
 Den organisation som tidigare hanterade lovbidragen
handlägger ansökningar om lovaktiviteter riktade till barn och
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unga, inklusive gymnasielever. Organisationen kan utökas
med fler deltagare.
 Arbetsgruppen sammanställer ett sammanhållet förslag på
vilka aktiviteter som beviljas medel. Flera förslag som
innefattar aktiviteter kan inkomma under året, t ex. för
sommarlov, höstlov och jullov.
 Förslaget bereds av tillväxtavdelningen och beviljas/avslås av
kommundirektören.
Beslutshantering avseende evenemang och möten.
 En arbetsgrupp handlägger insatser för evenemang och
möten.
 Tillväxtavdelningen bereder ärendena.
 Förslag beviljas/avslås av kommundirektören.
Socialt perspektiv
Med den sociala avhållsamhet som nu praktiseras på grund av Covid-19 och
de indragna statliga resurser som tidigare upplåtits för sommarlovsaktiviteter
drabbas barn och unga särskilt hårt. Genom att rikta insatser för att skapa
meningsfulla aktiviteter skapar vi arenor för såväl rörelse och stimulans,
ökad social interaktion som integration för aktiviteternas deltagare. Det
bidrar också till att stödja arrangörerna av aktiviteterna så att se har större
förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket är gynnsamt ur ett
socialt perspektiv på både kort och lång sikt. Meningsfulla aktiviteter främjar
psykisk hälsa och välbefinnande vilket kan minska trycket på resurser för
bemötande av psykisk ohälsa.
Ekologiskt perspektiv
Utveckling av besöksmål kan ur ett hållbarhetsperspektiv innefatta insatser
som får effekter på miljön.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det gynnsamt att stödja mötesplatser,
arrangörer och besöksmål som finns i kommunen, så att de kan utvecklas
och bidra till en för Härnösand viktig näring.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Bilaga - Program för evenemang och möten 2018-2020
Bilaga - Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för
integrationsfrämjande insatser 2020
______
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