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Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 15:00 torsdagen den 23 april 2020, kommundirektörens rum, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 
Agneta Hägglund (S), deltar via länk 
Fredrik Anderstedt (S), deltar via länk 
Michael Rubbestad (SD), deltar via länk 
Helene Zeland Bodin (C), deltar via länk 

Övriga närvarande  

Ersättare Owe Fröjd (Båp), deltar via länk 
Kjell Dufvenberg (L), tjänstgör för Michael Rubbestad (SD) från § 7, deltar via 
länk 
Christian Nordberg (MP), deltar via länk 

  
Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Mattias Jonsgården, biträdande kommundirektör 
Caroline Löf, kanslichef, deltar via länk 
Andreas Nyhus, HR-specialist 
Sara Widströmer, kommunsekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Michael Rubbestad (SD), §§ 4-5, Fredrik Anderstedt (S), §§ 6-9 

Tid och plats Måndagen den 27 april 2020,  

Justerade paragrafer §§ 4-9 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Michael Rubbestad §§ 4-5 

 
 

 

Fredrik Anderstedt §§ 6-9 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2020-04-23  

Krisledningsnämnd  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Krisledningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2020-04-23 

Datum för 
anslags uppsättande 2020-04-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-05-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 4 Dnr 65596  

Mötets öppnande 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden utser Michael Rubbestad (SD) till justerare av 
dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.  

Sammanfattning  
Krisledningsnämnden låter kontrollera närvaro och utser en justerare att 
jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med följande 
tillägg:  

- Redovisning av delegationsbeslut, krisledningsnämnden 

Övriga frågor: 

- Säker uppkoppling vid distansmöten 

- Återkoppling av återremiss till SKR 

- Fråga från Michael Rubbestad (SD)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler ärendet Redovisning av delegationsbeslut, 
krisledningsnämnden 

Owe Fröjd (Båp) anmäler ärendena säker uppkoppling vid distansmöten och 
återkoppling av återremiss till SKR 

Michael Rubbestad (SD) anmäler fråga om kontroll av krogarna    

______________ 
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§ 5 Dnr 2020/00128  

Arbetsmiljöansvar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden övertar arbetsmiljöansvaret från vård- och 
omsorgsnämnden under pågående kris med anledning av corona/covid-19. 

2. Krisledningsnämnden delegerar ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamheter under pågående kris med 
anledning av corona/covid-19 till krisledningschef.   

3. Arbetsmiljöansvaret återgår till vård- och omsorgsnämnden när 
krisledningsnämnden så beslutar.   

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden är ytterst arbetsmiljöansvarig för nämndens 
verksamheter. Arbetsmiljöansvaret sköts dock i praktiken av tjänstemän 
efter delegation. Arbetsmiljöansvaret åligger i dagsläget förvaltningschef för 
socialförvaltningen, som i sin tur delegerar detta till underliggande chefer.  

Pågående kris med anledning av coronaviuset medför flera utmaningar och 
förändringar avseende arbetsmiljön inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Det föreligger också behov av omflyttning av personal för att 
klara av personalbehovet inom verksamheterna. I syfte att säkerställa att 
arbetsmiljöfrågor fortsättningsvis kan hanteras i och med de utmaningar 
som coronakrisen medför är det lämpligt att arbetsmiljöansvaret för vård- 
och omsorgsnämndens verksamheter övertas av krisledningsnämnden och 
att krisledningsnämnden i sin tur delegerar ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifterna till krisledningschef.  

Delegationen av arbetsmiljöuppgifterna till krisledningschef regleras genom 
en överenskommelse som redovisas i bilagd överenskommelse med 
tillhörande bilagor.     

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om mellan krisledningschef och krisledningsnämndens 
ordförande 

Bilaga 1 till överenskommelse: Förtydligande av arbetsmiljöuppgifter 

Bilaga 2 blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-04-23  

Krisledningsnämnd    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om nämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut, punkt 1, och finner att så sker 

Ordförande frågar därefter om nämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut, punkt 2, och finner att så sker 

Efter diskussion beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag till 
beslut, punkt 3, med ändringen att "Arbetsmiljöansvaret återgår till vård- 
och omsorgsnämnden när krisledningsnämnden så beslutar".   

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna delar inte bedömningen att personal inom vård och 
omsorg i nuläget fullt ut erhåller den utrustning de behöver för att kunna 
säkerställa sin egen och andra hälsa under rådande pandemi. 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslag till beslut om att tillfälligt 
överflytta arbetsmiljöansvaret till krisledningsnämnden så länge krisen 
pågår och kommer i nämnden aktivt att arbeta för att personalen erhåller 
bättre skydd än de gör idag. Erhåller inte personalen förbättrade 
skyddsattiraljer menar vi att nämnden inte uppfyller de krav som finns för 
att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö enligt lag. Exempel på 
skyddsutrustning som vi idag anser saknas och som personalen borde få ta 
del av är bland annat skyddsvisir, munskydd av minst motsvarande 
FFP2/KN95-typ samt långärmade förkläden.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Krisledningschef 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialchef  
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§ 6 Dnr 84636  

Val av justerare 2 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare för 
resterande del av sammanträdet.  

Sammanfattning  
Eftersom Michael Rubbestad (SD) måste lämna mötet under behandlingen 
av § 7 behöver ny justerare väljas till resterande del av sammanträdet.  

______________ 
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§ 7 Dnr 2020/00123  

Information 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör/krisledningschef Tobias Arvidsson och biträdande 
kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om läget i pågående kris. 
Bland annat informeras om: 

I genomsnitt 20 % frånvarande personal i kommunen, i vissa verksamheter 
upp till 50 %.  Semesterbeslut avvaktas för att avvakta nationella riktlinjer. 
Många arbetar hemifrån och/eller är sjuka. Bry-sig-om-samtal har införts då 
man ringer till personer som är sjuka eller arbetar hemifrån och stämmer av 
läget.  

Socialförvaltningen: Förvaltningen har ett ansträngt läge för att upprätthålla 
samhällsviktiga verksamheter. Det finns bekräftad smitta på ett boende. 
Materialtillgången är under kontroll för närvarande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen: Läget är under kontroll inom skolan 
och förskolan. Alternativ till det traditionella studentfirandet ses över.  

Kultur- och fritidsförvaltningen: Planerade arrangemang ställs in under vår 
och sommar. Begränsade öppettider i bibliotek och simhall. Biblioteket 
lånar ut bokkassar som levereras av röda korset. Flera av personalen i 
simhallen lånas ut till bemanningscentralen.  

Tekniska nämnden: Personal från gata/park har friställts till 
bemanningscentralen. Återvinningscentralen har begränsat besökarantalet i 
bytesboden. Det är ett ansträngt läge inom lokalvården, vikarier rekryteras. 
VA-produktion är säkerställd för 6 månader framåt. Skyddsutrustning 
säkerställd. 

Kommunikation: Hög arbetsbelastning. Fokus är att proaktivt gå ut med 
information i syfte att förekomma spekulationer (exempelvis genom nyligen 
publicerad intervju med kommunens MAS). Kontaktcenter har fått plexiglas 
i receptionen. Många arbetar hemifrån.  

Kommunikation sker numera enligt schema. Information kommer att lämnas 
till krisledningsnämnden måndag, onsdag och fredag, och publiceras externt 
på hemsidan tisdag och torsdag. Vad gäller statistik hänvisar kommunen i 
huvudsak till regionens information.  

______________ 
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§ 8 Dnr 2020/00144  

Redovisning av delegationsbeslut, 
krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

2. Krisledningsnämnden godkänner antagen arbetsordning för 
distanssammanträden i krisledningsnämnden.  

Sammanfattning  
Delegationsbeslut som fattas ska regelbundet anmälas till nämnd. 
Delegationsbeslut som fattats inom krisledningsnämndens verksamhet under 
perioden 2020-03-23 – 2020-04-20 redovisas i separat förteckning.  
Delegationsbeslut om att anta en arbetsordning för distanssammanträden 
inom krisledningsnämnden har fattats.  

Beslutsunderlag 
Delegeringslista Krisledningsnämnden   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om krisledningsnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut och finner att så sker. 

Efter diskussion frågar ordförande om krisledningsnämnden godkänner den 
antagna arbetsordningen och finner att så sker.  

______________ 
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§ 9 Dnr 63019  

Övriga frågor 

Krisledningsnämnds beslut 
1. Krisledningsnämnden noterar informationen.      

Sammanfattning  
Säker uppkoppling vid distansmöten 

Owe Fröjd (Båp) meddelar att den surf som politikerna har till 
abonnemangen till sina läsplattor kanske inte kan räcka till att även 
sammanträda på distans. Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar om 
att förvaltningen ska se över frågan. 

Återkoppling av återremiss till SKR 

Owe Fröjd (Båp) lämnar information om korrespondens som ägt rum i 
anslutning till den, av kommunfullmäktige beslutade, återremissen av 
ärendet att reducera fullmäktiges och nämndernas storlek  

Kontroll av krogarna 

Michael Rubbestad (SD) har lämnat en fråga om huruvida kommunen har 
kontroll av krogarna för närvarande, detta med hänvisning till anvisningar 
om avstånd mellan borden med mera. Kommundirektör Tobias Arvidsson 
meddelar att kommunens inspektör för ändamålet för närvarande är utlånad 
till socialförvaltningens verksamheter och att denna sorts kontroller därmed 
inte utförs.   

______________ 
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