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Krisledningsnämnden  

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Torsdagen den 28 maj 2020, sammanträdesrum Märtasalen, storgatan 8, 

Ljungby, klockan 16.10 – 17.15  

Beslutande Magnus Gunnarsson (M), ordförande 

Lars-Ove Johansson (C) 

Anne Karlsson (S) 

Paul Kowalski (S) 

Övriga 
deltagande 

Lise-Lotte Bergström, tillförordnad kommundirektör  

Bruce Byrskog Rambelo, kommunsekreterare 

Carina Karlund, säkerhetssamordnare  

Greger Larsson, § 27-28, § 30  

Jennie Ronefors, folkhälso- och friskvårdssamordnare, § 30-31 

Lena Plomén, personalstrateg, § 27-28  

Magnus Johansson, ekonomichef, § 30 

Ronnie Wallin, förvaltningssekreterare, § 30   

Justerare Lars-Ove Johansson 

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 4 juni klockan 13.00, kansliavdelningen Ljungby kommun 

Paragrafer  § 27 - 31  

  

Sekreterare Bruce Byrskog Rambelo 

  

Ordförande Magnus Gunnarsson 

  

Justerare Lars-Ove Johansson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Krisledningsnämnden  

Sammanträdesdatum 28 maj 2020  

Tillkännagivandet 
publicerat 5 juni 2020  

Överklagningstid 5 juni 2020 – 29 juni 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 30 juni 2020 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Ljungby kommun  

  

Underskrift Bruce Byrskog Rambelo  
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KS AU § 27  KLN2020/013 700   

Förslag till villkor för semesterbemanning av 
sjuksköterskor 2020  

Beslut 

Krisledningsnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag, som 

framgår i underlaget Ökad timpeng för pass som skall täckas i sommar daterat 5 

maj 2020, till vissa villkor för semesterbemanning av sjuksköterskor år 2020.  

Ansvar och beslutsmandat inom ovanstående verksamhetsområde lämnas åter 

till kommunstyrelsen och socialnämnden i samband med att beslutet överlämnas 

för verkställande.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till villkor för semesterbemanning 

av sjuksköterskor år 2020. Förslaget avser obemannade pass i 

semesterplaneringen och framgår i underlaget Ökad timpeng för pass som skall 

täckas i sommar, daterat 20 maj 2020.  

Förslaget påminner om den lösning som socialförvaltningen tillämpade under 

sommaren år 2019, dock är antalet obemannade pass fler bland annat till följd av 

den rådande situationen med coronaviruset. Förslaget innebär bland annat att en 

högre timersättning kommer utgå till specifika pass som sjuksköterskor arbetar 

under. Den högre timersättningen beräknas medföra en ökad kostnad omkring 

en halv miljon kronor men det är ännu svårt att precist prognostisera vad 

kostnaden faktiskt kommer att bli.  

I normala fall så informeras kommunstyrelsens personalutskott om extraordinära 

villkor i enskilda fall. I tjänsteskrivelsen från den 27 maj 2020 skriver 

kommunledningsförvaltningen att bedömningen är att ärendet behöver hanteras 

innan kommunstyrelsens personslutkotts nästa sammanträde som är den 9 juni. 

Med tanke på att ärendet även hänförs till den rådande situationen med 

coronaviruset så föreslås krisledningsnämnden hantera ärendet istället för 

kommunstyrelsens personalutskott.  

I tjänsteskrivelsen från den 27 maj 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att krisledningsnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag,  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27 

Ökad timpeng för pass som skall täckas i sommar, 2020-05-20 
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Yrkanden 

Magnus Gunnarsson (M) yrkar att krisledningsnämnden beslutar att ställa sig 

bakom socialförvaltningens förslag, som framgår i underlaget Ökad timpeng för 

pass som skall täckas i sommar daterat 5 maj 2020, till vissa villkor för 

semesterbemanning av sjuksköterskor år 2020.  

Ansvar och beslutsmandat inom ovanstående verksamhetsområde lämnas åter 

till kommunstyrelsen och socialnämnden i samband med att beslutet överlämnas 

för verkställande.  

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med Magnus 

Gunnarssons yrkande.   

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Socialnämnden  
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KS AU § 28  KLN2020/014 023 

Beslut om bemanningsnivå på socialförvaltningen 

Beslut 

Krisledningsnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att bygga upp en 

överkapacitet i utbildad personal på som mest 100 personer inom 

socialförvaltningens bemanningsenhet.  

Kostnaden för den utökade bemanningen förs på särskilt projektnummer så att 

kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen, i enlighet med 

krisledningsnämndens beslut den 12 mars 2020 § 2.  

Ansvar och beslutsmandat inom ovanstående verksamhetsområde lämnas åter 

till socialnämnden i samband med att beslutet överlämnas för verkställande.  

Sammanfattning av ärendet 

Coronaviruset sprids i allt snabbare takt och i Kronoberg är smittspridningen 

idag högre än rikssnittet. I andra regioner som haft spridningen tidigare har man 

vittnat om sjukskrivningar på upp till 50 procent av personalen i upp till två 

veckor. 

I en tjänsteskrivelse från den 20 maj 2020 skriver socialförvaltningen att 

socialförvaltningen har fortsatt höga sjukskrivningstal och att 

socialförvaltningens sjukskrivningstal under mars och april varit över 15 procent 

i. Samtidigt ökar antal fall av Covid-19 i samhället och Ljungby kommun vilket 

innebär att risken ökar för varje dag att viruset kommer in i socialförvaltningens 

verksamheter. Socialförvaltningen bedömer att det är nödvändigt att planera för 

ett större personalbortfall och för en större smittspridning inom verksamheterna. 

Socialförvaltningen föreslår därför att krisledningsnämnden ger 

socialförvaltningen i uppdrag att bygga upp en överkapacitet i utbildad personal 

på som mest 100 personer inom socialförvaltningens bemanningsenhet. 

Kostnaden för den utökade bemanningen föreslås föras på särskilt 

projektnummer så att kostnaderna i efterhand kan regleras av kommunstyrelsen, 

i enlighet med krisledningsnämndens beslut den 12 mars 2020 § 2.  Ansvar och 

beslutsmandat inom ovanstående verksamhetsområde föreslås lämnas åter till 

socialnämnden i samband med att beslutet överlämnas för verkställande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2020-05-20 
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Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut.  

Skickas till 

Socialnämnden  
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KS AU § 29  KLN2020/010 028   

Återrapportering av uppdrag om gratifikation till belastade 
arbetsgrupper  

Beslut 

Krisledningsnämnden godkänner återkopplingen på utredningsuppdraget.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden beslutade den 16 april 2020 att ge krisledningsgruppen i 

uppdrag att utreda möjligheten för en gratifikation för hårt belastade 

arbetsgrupper.  

Krisledningsgruppen har tagit fram flera förslag till gåvor. Förslagen framgår i 

underlaget Förslag på gåva/present till medarbetare daterad 25 maj 2020. 

Krisledningsgruppen har tagit fram den ungefärliga kostnaden för respektive 

förslag.  

I tjänsteskrivelsen från den 27 maj 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att krisledningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen på 

utredningsuppdraget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27 

Underlag Förslag på gåva/present till medarbetare, 2020-05-25 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
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KS AU § 30  KLN2020/009 406   

Återrapportering av uppdrag om åtgärder till näringslivet 

Beslut 

Krisledningsnämnden godkänner delrapporten om sänkning eller efterskänkning 

av avgifter. 

 

Krisledningsnämnden tackar för lägesrapporten gällande kultursektorn men 

skjuter på beslut om förändring av bidragsnivåer till frågan aktualiseras på nytt.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden fattade den 16 april beslut om att utreda Ljungby 

kommuns möjlighet att, vid behov, komplettera de redan lanserade statliga 

åtgärderna som syftar till att underlätta ekonomiskt för näringsliv och 

föreningar.  

Uppdraget gällde såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder och omfattar både 

det som ligger inom Ljungby kommuns förvaltningars ansvarsområden och det 

som ligger inom Ljungbybostäders ansvarsområde. I uppdraget ingick att 

undersöka möjligheter till åtgärder gällande hyror, taxor och avgifter.  

I tjänsteskrivelsen från den 26 maj presenterar kommunledningsförvaltningen 

och tekniska förvaltningen en delrapport av utredningsuppdraget. 

Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen föreslår ingen 

sänkning eller efterskänkning av miljö-, hälsoskydds- eller granskningsavgifter 

eftersom det inte bedöms som några träffsäkra metoder för att stötta 

näringslivet, idrottsföreningarna eller kulturaktörerna i Ljungby kommun. 

Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen föreslår inte heller 

någon sänkning av livsmedelsavgiften även om en sänkning av denna avgift är 

något mer träffsäker än de andra avgifterna som nämns tidigare i texten.  

Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen konstaterar att det 

inom kultursektorn finns flera aktörer med problem med intäkterna. I ett par fall 

skulle det kunna vara möjligt, om så önskas, att stötta med tillfälliga ökningar av 

de kommunala bidragen. 

I tjänsteskrivelsen från den 26 maj 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen 

att krisledningsnämnden godkänner delrapporten om sänkning eller 

efterskänkning av avgifter. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 

krisledningsnämnden tackar för lägesrapporten gällande kultursektorn men 

skjuter på beslut om förändring av bidragsnivåer till frågan aktualiseras på nytt.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen, 

2020-05-26 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om krisledningsnämnden kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att krisledningsnämnden beslutat i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
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KS AU § 31      

 

Informationsärenden  

Beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Information om avvikelser i vården 

Socialchefen berättar om hur socialförvaltningen arbetar med avvikelser.  

 

6.   Lägesrapportering om sommarjobben  

Kommunledningsförvaltningen berättar om arbetet med att hitta 

sommarjobb åt ungdomar i kommunen. Det behövs fler 

sommarjobbsplatser för att tillgodose den efterfrågan som finns. 

 

 8.  Provtagning av grupp 3 och grupp 4  

Kommunledningsförvaltningen informerar om att regionerna kommer att 

påbörja ett mer aktivt arbete kring provtagning av prioritetsgrupp tre. I 

prioritetsgrupp tre innefattar bland annat polis- och 

räddningstjänstpersonal.  

Kommunledningsförvaltningen har undersökt kommunens möjligheter 

att påbörja egen provtagning av prioritetsgrupp 3 och 4. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det idag inte finns några 

möjligheter för kommunen att påbörja en egen provtagning. 

 

9. Information från centrala krisledningsgruppen 

Kommunledningsförvaltningen redogör för den nationella, regionala och 

lokala lägesbilden. Smittspridningen i länet ökar. Under centrala 

krisledningsgruppens senaste möte så diskuterades bland annat vilka 

nedprioriteringar som är genomförda och risker som nedprioriteringarna 

medför. Under centrala krisledningsgruppens möte diskuterades även 

behovet av uthållighet.   

 


