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Beslut om att krisledningsnämnden träder i funktion
BESLUT
Informationen noteras till protokollet.
__________

Ärendet i korthet
Med anledning av snabba politiska beslut kopplade till Corona och Riskgrupperna,
träder Krisledningsnämnden i Sölvesborgs kommun i funktion fr.o.m. 2020-03-18
klockan 08:00. Nytt beslut ska fattas av Krisledningsnämnden när den ska träda ur
funktion.
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Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons Delegationsbeslut 2020-03-17.
Bilagor:
Krislednings instruktion
KF 13/2020.
__________
Exp.
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Utdragsbestyrkande
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1 Övergripande mål
Kommunen ska värna medborgarna genom att verka för en fortlöpande trygghet och
säkerhet.
Kommunens ledningsorganisation ska kunna utöva ledning och koordinering i
kommunen med uthållighet över tiden.
Kommunen ska i största möjliga utsträckning fungera enligt ordinarie organisation.

2 Krishanteringsnivåer
Normalläge – störningar i verksamheten hanteras inom ramen för ordinarie
verksamhet inom förvaltningar och bolag.
Allvarlig händelse – situation inom en förvaltning, bolag eller förbund som inte
klaras av inom ansvarig organisation självt eller när situationen omfattar mer än en
del av kommunkoncernen. Kommunikations-organisationen och delar av
krisledningsstaben kan aktiveras och krisledningsnämndens ordförande informeras.
Extraordinär händelse – är en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
kommunen. Krisledningsstaben är aktiv. Krisledningsnämndens ordförande är
informerad.
Höjd beredskap – är en händelse där regeringen bedömt att Sverige är i krig eller
riskerar att angripas eller där krig pågår i omedelbar närhet.
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3 Ledning
3.1 Ledning vid allvarlig händelse
Organisation och ansvar när händelsen är begränsad till en förvaltning, bolag
eller förbund
En allvarlig händelse inom en förvaltning, bolag eller förbund leds av chefen för
berörd organisation eller av den som chefen utser.
Till dennes stöd ställs de delar av krisledningsstaben som kommunchefen och/eller
stabschef beslutar att aktivera enligt följande:
a. Kommunikationsorganisationen organiserar sig i enlighet med
”Kriskommunikationsplan för Sölvesborgs kommun” och arbetar enligt
direktiv från den som leder insatsen.
b. Övriga delar organiseras i enlighet med förberedd plan hos berörd
organisation. Om sådan inte finns eller bedöms uppenbart olämplig för
uppkommen situation organiseras dessa i enlighet med direktiv från
den som leder insatsen.
Organisation och ansvar när händelsen omfattar mer än en förvaltning, bolag
eller förbund
En allvarlig händelse som omfattar mer än en förvaltning, bolag eller förbund leds
av den som kommunchefen utser.
Till dennes stöd ställs de delar av krisledningsstaben som kommunchefen och/eller
stabschefen beslutar att aktivera enligt följande:
a. Kommunikationsorganisationen organiserar sig i enlighet med
”Kriskommunikationsplan för Sölvesborgs kommun” och arbetar enligt
direktiv från den som leder insatsen.
b. Övriga delar organiseras i enlighet med direktiv från den som leder
insatsen.
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3.2 Ledning vid en extraordinär händelse
Organisation
Krisledningsnämnden, som kan aktiveras efter beslut av Kommun-styrelsens
ordförande, är den nämnd som vid behov svarar för politiskt samordning.
Krisledningsstaben är den samlade tjänstepersonsorganisationen för
kommunkoncernen under ledning av stabschefen.
Krisledningsstaben organiseras enligt länsstyrelsens rekommendation i den s.k.
NATO-modellen. Modellen används av flertalet myndigheter och kommuner.
I staben ingår följande funktioner:
- Stabschef
- Stabssekreterare
- K1 - Personal
- K2 - Säkerhet
- K3 - Representant förvaltningarna, bolag och förbund
- K4 - Logistik
- K5 - Analys
- K6 - Ledningssystem
- K7 - Kommunikation
- K8 - Ekonomi och juridik
- K9 - Samverkan
Bemanning av de fasta funktionerna beslutas av säkerhetsgruppen.
Utöver nämnda funktioner kan den kompetens som bedöms nödvändiga för att
hantera den inträffade händelsen komplettera staben s.k. händelseanpassad
rådgivning.
Miljöförbundet Blekinge Väst ska tillhandahålla den kompetens som efterfrågas vid
varje tillfälle. Chefen kan delta i stabsmöten.
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge bildar egen stab under en händelse.
Sambandsperson kan komma att utses för närvaro.
Respektive förvaltnings- och bolagschef samt chefen för SBKF ska i
förberedelsearbetet besluta om ersättare för sig själva.
Kommunens krisledningsstab ska inom två timmar från utskickat larm vara
igångsatt och aktiv.
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3.3 Ledning under höjd beredskap
Organisation
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för samordning av insatser enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsstaben är den samlade tjänstepersonsorganisationen för
kommunkoncernen under ledning av stabschefen.
Krisledningsstaben organiseras enligt länsstyrelsens rekommendation i den s.k.
NATO-modellen. Modellen används av flertalet myndigheter och kommuner.
I staben ingår följande funktioner:
- Stabschef
- Stabssekreterare
- K1 - Personal
- K2 - Säkerhet
- K3 - Representant förvaltningarna
- K4 - Logistik
- K5 - Analys
- K6 - Ledningssystem
- K7 - Kommunikation
- K8 - Ekonomi och juridik
- K9 - Samverkan
Bemanning av de fasta funktionerna beslutas av säkerhetsgruppen.
Utöver nämnda funktioner kan den kompetens som bedöms nödvändiga för att
hantera den inträffade händelsen komplettera staben s.k. händelseanpassad
rådgivning.
Miljöförbundet Blekinge Väst ska tillhandahålla den kompetens som efterfrågas vid
varje tillfälle. Chefen kan delta i stabsmöten.
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge bildar egen stab under en händelse.
Sambandsperson kan komma att utses för närvaro.
Respektive förvaltnings- och bolagschef samt chefen för SBKF ska i
förberedelsearbetet besluta om ersättare för sig själva.
Kommunens krisledningsstab ska inom två timmar från utskickad inkallelse vara
igångsatt och aktiv.
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4 Ansvar
4.1 Ansvar vid en extraordinär händelse
Krisledningsnämndens ansvar är att
 besluta om att överta hela eller delar av andra nämnders verksamhet
 besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild
 besluta att lämna stöd till annan kommun som drabbats av en extraordinär
händelse
 besluta i åtgärd vilken kan få betydande ekonomiska konsekvenser och/eller
konsekvenser för miljö eller om enskildas intresse skadas
 besluta om återgång till normal organisation
 rapport ska lämnas till Kommunfullmäktige
Krisledningsstaben ansvarar för att
 skaffa en överblick av situationen – skapa lägesbild
 bevaka och analysera tänkbara händelseutvecklingar
 informera medborgarna
 ge direktiv om prioriteringar
 vid behov begära bistånd och hjälp utifrån
 samordna och fördela tillgängliga resurser, såväl interna som externa och
politiskt beslutade
 samverka med berörda myndigheter, företag och andra organ
 dokumentera händelser, insatser och beslut genom att föra loggbok
Stabschefens ansvarar för att
 leda och koordinera arbetet i staben
 vara stabens kontakt mot krisledningsnämnden
 kalla berörda till stabsmöten för information och avrapportering
 leda stabsmöten efter fast agenda
 bedöma behovet av och föreslå samverkan inom kommunen
 besluta om stabens storlek, behovsanpassad till händelsen
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4.2 Ansvar under höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som
kommunen ska bedriva.
Krisledningsstaben ansvarar för att
 skaffa en överblick av situationen – skapa lägesbild
 bevaka och analysera tänkbar händelseutveckling
 informera medborgarna
 ge direktiv om prioritering
 samordna och fördela tillgängliga resurser
 samverka med berörda myndigheter, företag och andra organ
 dokumentera händelser, insatser och beslut genom att föra loggbok
Stabschefens ansvarar för att
 leda och koordinera arbetet i staben
 vara stabens kontakt mot kommunstyrelsen
 kalla berörda till stabsmöten för information och avrapportering
 leda stabsmöten efter fast agenda
 bedöma behovet av och föreslå samverkan inom kommunen

4.3 Kommunikationsorganisation
Kommunikationsorganisation vid extraordinär händelse
Kommunikationsorganisationen är en del av krisledningsorganisationen. Ansvarig
för samordning av kommunikation internt och externt är kommunikationschef.
Organisationen är organiserad enligt ”Kris-kommunikationsplan för Sölvesborgs
kommun”.
Kommunikationsorganisation under höjd beredskap
Kommunikationsorganisationen är en del av krisledningsorganisationen. Ansvarig
för samordning av kommunikation internt och externt är kommunikationschef.
Organisationen är organiserad enligt ”Kris-kommunikationsplan för Sölvesborgs
kommun”.
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5 Initiering, aktivering och inkallelse
5.1 Extra ordinär händelse
Vem kan initiera?
Krisledningsstaben kan initieras av förvaltnings-, förbunds- och bolagschef.
Vem kan aktivera?
Kommunchef och/eller stabschef kan aktivera hela eller delar av
krisledningsorganisationen utifrån vilket läge som föreligger.
Vilka ska kallas in?
Vid en extraordinär händelse beslutar stabschefen stabens storlek, behovsanpassad
till händelsen.
Vid en allvarlig händelse beslutar stabschefen stabens storlek, behovsanpassad till
händelsen.
Vilka är rutinerna för inkallelsen?
Inkallelse sker via sms till berörda funktioner.
Bekräftelse av mottaget sms ska ske omgående.

5.2 Höjd beredskap
Efter besked om höjd beredskap.
 Staben kallas omedelbart in för orientering och planering av verksamheten.
 Kommunstyrelsen kallas in för orientering efter det att staben gjort första
lägesbild.

Vid överraskande anfall
Inkallelse enligt extraordinär händelse tillämpas.
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6 Viktiga begrepp
6.1 Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som




avviker från det normala
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för an allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting

enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Kännetecknande för en extraordinär händelse är att kommunen ställs inför en svår
och akut situation. Ledningens uppgift blir att minska konsekvenserna av det
inträffade för kommunens invånare.

6.2 Höjd beredskap
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är
antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.
Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är
i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade
av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller
högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

6.2 Samhällsviktiga verksamheter
I Handlingsplan för Skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB597 2013)
definieras samhällsviktig verksamhet som en verksamhet som uppfyller
minst ett av följande villkor:


Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid
kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.



Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad
kris i samhället ska kunna hanteras så att skade-verkningarna blir så små
som möjligt.

Kortfattat handlar det om en verksamhet som kan orsaka kriser som hotar samhället
vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara en verksamhet
som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.
I Sölvesborgs kommun finns samhällsviktig verksamhet såväl inom som utom
kommunens egen verksamhet.

6.3 Geografiskt områdesansvar
Kommunen har enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” SFS 2006:544 ett geografiskt
områdesansvar.
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Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen under en extraordinär
händelse i fredstid ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar så att
deras åtgärder samordnas. Informationen till allmänheten ska under sådana
förhållanden samordnas. Regionalt sker detta genom länsgemensam samverkan –
Inriktnings- och Samordningsfunktion (ISF), vilket leds av Länsstyrelsen Blekinge.

6.4 Risk- och sårbarhets analyser
En risk- och sårbarhetsanalys syftar till att ge kunskap om vår förmåga att hantera
en kris, hur kommunen kan minska sin sårbarhet och hur man klarar att hantera
konsekvenser.
För de verksamheter som skulle kunna drabbas hårt av en extraordinär händelse
utarbetas övergripande åtgärdsplaner.
Gjorda analyser och åtgärdsplaner är vägledande komplement till
krisledningsplanen.

7 Särskilt förberedda insatser
7.1 Krisstödsgrupp - POSOM
POSOM står för Psykologiskt och socialt omhändertagande. POSOM styrs av en
egen ledningsgrupp under socialchefen. Stödpersoner finns utsedda i särskild
ordning. Samverkansperson med POSOM är krissamordnaren.
POSOM står till förfogande vid händelser som inträffar inom kommunen eller
drabbar kommuninvånare på annan ort när ordinarie organisation och resurser inte
räcker till. Huvuduppgiften för POSOM är att genom stödpersoner, i det akuta
skedet stödja individer och familjer, upprätta informations- och stödcentrum samt
samverka med andra organisationer som berörs av händelsen. Stödet är för de
indirekt drabbade, vittnen, oskadade och andra berörda. Stödet tar inte över olika
arbetsgivares ansvar för skadehändelser på arbetsplats. POSOM larmas av
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kommunens krisledningsstab vid extraordinära händelser eller RCB men kan även
agera på eget initiativ vid händelser som inte är extraordinära. POSOM
ledningsgrupp avgör om insatsen ryms inom ramen för uppdraget.

7.2 Trygghetspunkter och Informationsplatser
Syftet med trygghetspunkterna är att kunna erbjuda värme, någon form av varm
dryck, information om händelsen samt stöd från andra i samma situation.
Trygghetspunkterna är tänkta att vara mötesplatser under dagtid. Platserna öppnas
och bemannas av FRG, frivilliga resursgruppen, på uppdrag av krisledningen. De
under händelsen aktuella och öppnade trygghetsplatserna meddelas via kommunen.

7.3 Frivilliga Resursgrupper (FRG)
Frivilliga Resursgrupper (FRG) är särskilt utbildade frivilliga i syfte att förstärka
den kommunala krishanteringen. För att kunna delta i en FRG krävs att man är
medlem i en av de frivilliga försvarsorganisationerna samt har genomgått stipulerad
utbildning hos Civilförsvarsförbundet.

7.4 Utplacering av vattentankar
Sölvesborgs Energi har förberett utplacering av vattentankar vid förlust av
vattenförsörjning. Planen finns hos bolaget och kan aktiveras av dem själva eller av
krisledningsorganisationen.
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Reglemente för krisledningsnämnd i Sölvesborgs
kommun
Gäller från: 2017-01-01 Ursprungligen antagen: 2006-11-27

Utöver bestämmelserna i lagen (2006:544) tillämpas i lämpliga delar
bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) och kommunstyrelsens reglemente.
1§
Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisationer och
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.
Vid höjd beredskap skall detta reglemente inte tillämpas.
2§
Kommunen skall för varje ny mandat period fastställa en plan för hur den skall
hantera extraordinära händelser.
3§
Kommunens krisledningsnämnd skall vara personunion med Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
4§
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför
att nämnden skall träda i funktion. Ordförande får besluta på nämndens vägnar i
ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana
beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes
ställe
5§
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som
nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning.
När förhållande medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.

6§
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.
Kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra.
Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även
fattas av fullmäktige.
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7§
Krisledningsnämnd får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting
som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har
kommunen rätt till skälig ersättning av den andre kommunen eller landsting.
Bestämmelser om kommunernas och landstingets möjligheter att hjälpa annan
kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär
händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
När en enskild persons vistelse i en annan kommun är föranledd av en extraordinär
händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som
drabbats av den extraordinära händelsen.

8§
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat
ekonomiskt stöd till en enskild drabbad.

9§
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett landstings verksamhet med
beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om
1. förhållande av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser
2. förhållande av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt
3. en enskilds persons ekonomiska förhållande, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållande.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i
fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar.
2 § Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också kommuner som inte ingår i
något landsting.
3 § Vad som sägs i denna lag gäller inte om annat följer av elberedskapslagen
(1997:288).
Definition
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4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
en kommun eller ett landsting.

2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i
fredstid
Analys och planering
1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall
hantera extraordinära händelser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av
extraordinära händelser.
Krisledningsnämnd
2 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter
under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare
bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas
kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Krisledningsnämndens verksamhet
3 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse
medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast
anmälas till nämnden.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i
dennes ställe.
4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning.
När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter
som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
5 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen
och formerna för denna.
6 § Kommun- respektive landstingsstyrelsen får, när krisledningsnämndens
verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs,
besluta att verksamheten skall upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår
de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie
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nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra
kan även fattas av fullmäktige.
Geografiskt områdesansvar
7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.
Utbildning och övning
8 § Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd
personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.
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Rapportering
9 § Kommuner och landsting skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna
påverkat krisberedskapsläget.
Kommunen och landstinget skall vid en extraordinär händelse i fredstid ge den
myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om
vidtagna och planerade åtgärder.

3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap
Förberedelser
1 § Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).
Ledningsansvar
2 § Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av
det civila försvaret som kommunen skall bedriva.
Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den civila
hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som
landstinget skall bedriva.
Lokal kristidsverksamhet
3 § Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i
annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,
1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets
försörjning.
Geografiskt områdesansvar
4 § Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som
bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till
stånd mellan dem som bedriver verksamheten.
Rapportering
5 § Kommuner och landsting skall under höjd beredskap hålla den myndighet som
regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden
som har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive landstinget.
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4 kap. Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda
Bistånd mellan kommuner och landsting
1 § Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats
har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen
eller landstinget.
Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att hjälpa annan kommun
eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse
finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär
händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som
drabbats av den extraordinära händelsen.
2 § Om en kommun eller ett landsting har en för totalförsvaret viktig uppgift och
denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga
förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och landsting
skyldiga att lämna hjälp.
Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.
Stöd till enskilda
3 § Kommuner och landsting får under en extraordinär händelse i fredstid lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

5 kap. Statlig ersättning
1 § Kommunerna och landstingen skall få ersättning av staten för kostnader för
förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som rör
extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån
verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra
extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive
landstingets verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om ersättningens storlek.

6 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra
skyddade personer
1 § /Upphör att gälla U:2011-01-01/ Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti
1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och
tilläggsprotokollen till konventionerna skall uppgifter om identitet, vistelseort,
hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade
personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå.
Varje kommun och landsting som har sådana uppgifter skall, under tid när den
nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om
krigsfångar till Totalförsvarets pliktverk och i fråga om andra skyddade personer till
Migrationsverket. Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket skall
vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och landsting skall också till Totalförsvarets pliktverk respektive
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Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats
av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om
värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift skall
även lämnas om var avlidna skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets
pliktverk och Migrationsverket skall lämna vidare uppsamlade värdeföremål och
handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella
upplysningsbyrån.
1 § /Träder i kraft I:2011-01-01/ Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949
rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen
till konventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och
liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i
Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje kommun och
landsting som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella
upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyddade personer till
Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska
vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och landsting ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som
kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade
personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga.
Uppgift ska även lämnas om var avlidna skyddade personers gravar är belägna.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska lämna vidare
uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars
belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. Lag (2010:455).
2 § På begäran av Svenska Röda Korset skall varje kommun och landsting, som i
krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i fred hjälpa
Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplysningsbyråns
verksamhet.
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7 kap. Tystnadsplikt
1 § Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett landstings verksamhet
med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har
fått veta om
1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.
2 § Den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella
upplysningsbyrå som avses i 6 kap. 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon i
sin verksamhet har fått veta om en krigsfånge eller annan skyddad person som avses
i Genevekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i
internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna, såvitt
gäller vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Trots tystnadsplikten får den som deltar i verksamhet hos den nationella
upplysningsbyrån till Central Tracing Agency vid Internationella
rödakorskommittén i Geneve vidarebefordra sådana uppgifter som avses i 6 kap. 1 §
och motsvarande uppgifter som lämnats till den nationella upplysningsbyrån av
statliga myndigheter.

8 kap. Överklagande av beslut
1 § En statlig myndighets beslut om ersättning enligt 5 kap. 1 § får överklagas hos
regeringen.
2 § Beslut som meddelats i frågor enligt 3 kap. 3 § får inte överklagas.
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Datum

Dnr

2020-01-14

2019/390

Kommunstyrelsen
Handläggare

Mottagare
Klicka här för att ange text.

Niklas Kilsgård
niklas.kilsgard@solvesborg.se

Krisledningsplan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Krisledningsplan med giltighetstid till
2023-06-30.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?
☐ Ja, se bifogad barnchecklista
☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan).
Inte aktuellt.

Ärendet i korthet
Krisledningsplanen har reviderats när det gäller krisledningsstabens
organisation.

Bakgrund
En plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap
beslutades i maj 2019. Revidering av krisledningsplanen behövs med
anledning av strukturella förändringar i krisledningsstaben.

Bedömning
Krisledningsplanen har reviderats när det gäller krisledningsstabens
organisation. Den föreslagna krisledningsorganisationen överensstämmer med
vad länsstyrelsens rekommenderar och som många andra organisationer
använder.

Niklas Kilsgård
Kris- och beredskapssamordnare

Hemsida

E-post

Sölvesborgs kommun

www.solvesborg.se

info@solvesborg.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Kommunledningsförvaltningen
294 80 Sölvesborg

Repslagaregatan 1

0456-81 60 00

0456-134 29

343-5625

212000-0852

Sölvesborgs kommun

Bilagor
Bilaga 1

Datum

Diarienummer

Sida

2020-01-14

Dnr
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Krisledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap

Beslut sänds till:
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Sammanträdesdatum

2020-02-03

Kommunfullmäktige

KF § 13

Dnr 2019/390

Revidering av Krisledningsplan
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Krisledningsplan med giltighetstid till
2023-06-30.
__________

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?
☐ Ja, se bifogad barnchecklista
☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan).
Inte aktuellt.

Ärendet i korthet
Krisledningsplanen har reviderats när det gäller krisledningsstabens organisation.

Bakgrund
En plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap beslutades i maj
2019. Revidering av krisledningsplanen behövs med anledning av strukturella
förändringar i krisledningsstaben.

Beredning
Kris- och beredskapssamordnare Niklas Kilsgårds tjänsteskrivelse 2020-01-07.
KSAU § 19/2020
KS § 13/2020
__________
Exp.
Kris- och beredskapssamordnare Niklas Kilsgård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18

Krisledningsnämnden

KLN § 2

Dnr 2020/103

Förslag om åtgärd för att trygga äldres
dagligvaruförsörjning i Sölvesborgs kommun under smitta
med Covid-19.
BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att genomföra föreslagen åtgärd för tryggande äldres
varuförsörjning i Sölvesborgs kommun med start snarast möjligt och att pågå tills
annat beslut fattas. Kommunchefen ges i uppdrag att tillsammans med handlarna
arbeta fram åtgärdens olika delar.
__________

Bakgrund
En av samhällets viktigaste uppgifter i denna fas av pandemin Covid-19 är att skydda
riskgrupperna. Den största av dessa är gruppen äldre och då särskilt de som är
”äldreäldre” (d.v.s. över 80 år).

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-17.
__________
Exp.
Krisledningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-03-17
Kommunledningsförvaltningen
Krisledningsnämnden i Sölvesborg

Handläggare

Lars Ericsson, 0456 81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Förslag om åtgärd för att trygga äldres dagligvaruförsörjning i Sölvesborgs
kommun under smitta med Covid-19.
Bakgrund
En av samhällets viktigaste uppgifter i denna fas av pandemin Covid-19 är att
skydda riskgrupperna. Den största av dessa är gruppen äldre och då särskilt de som
är ”äldreäldre” (dvs över 80 år).
Målgruppen
En av kommunens viktigaste uppgifter i pågående smitta är att skydda
riskgrupperna, t ex gruppen äldre (förslagsvis 70 år och uppåt). I antal var dessa 3
618 personer vid årsskiftet 2019/2020. Av dessa är ca 200 inom SÄBO och ca 600
personer har hemtjänst, dvs dessa personer bör ha sin försörjning av dagligvaror
tryggad genom kommunens försorg redan i dagsläget. Kvarstår gör ca 2 800
personer fördelade över kommunens ytan. Med en snittstorlek i antal personer
per hushåll om aktuella 1,4 personer/hushåll gör detta ca 2 000 aktuella hushåll.
Syfte och mål
Syftet med åtgärden är att värna riskgruppen äldre (70 år och uppåt) från smitta i
pågående pandemi Covid-19 och har sin grund i Folkhälsomyndighetens
rekommendation på området. Målet är att alla i målgruppen ska genom åtgärden
kunna klara sin dagligvaruförsörjning på ett nöjaktigt sätt, i den mån denna inte
löses på annat sätt.
Åtgärden
Förslag från tre handlare i kommunen:

”Här kommer ett skarpt förslag som kan realiseras redan i slutet på
innevarande vecka:
*Kommunen tar fram namn, adress, och telefonnummer till varje person
som har rätt till tjänsten. Även en uppskattning på antal.

Telefon 0456-81 60 00 vxl | | info@solvesborg.se | www.solvesborg.se
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen, 294 80 Sölvesborg | Besöksadress Repslagaregatan 1, 294
80 Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

Datum

2020-03-17

*Respektive butik registrerar alla av kommunens godkända kunder med ett
eget kundnummer ex. Sven Svensson Istaby nr.9001, Kerstin Karlsson Valje
nr. 9002 osv..
*Butiken tar emot varje kunds order via ett speciellt telefonnummer &
mejladress varje vardag mellan kl. 08.00-10.00. Butiken Plockar ihop
respektive kunds varor och registrerar dessa i kassan.
*Butiken märker upp respektive kunds varor med adresslapp på varje
kasse/låda (Sven Svensson Istaby nr.9001 ). Tejpar på kvitto på en av
påsarna. Och stuvar in i kyl/frys etc.
*Mellan kl 15.00-17.00 varje vardag hämtar kommunen upp varor och
levererar till respektive kund( Kommunen bör här dra ”streck” på en karta så
att leveranserna sker rationellt som möjligt ur leveranssynpunkt. Och
absolut inte ge kunde mer än ett eller högst två inköpsställe.
*Butikerna hanterar sedan kunderna som en vanlig kreditkund och
fakturerar kommun som till vilket annat kommunreferensnummer som
helst. Kommunen ansvarar sedan själv för fakturering emot privatpersonen.
*Inga plock eller leveransavgifter kommer att förekomma utan bara raka
priset på varan.
*Tjänsten tillhandahålls Måndag-Fredag så länge krisen varar och i dialog
mellan butikerna och Sölvesborgs kommun”.
Åtgärden avser personer folkbokförda i kommunen där någon i hushållet är
70 år eller äldre. Personer i riskgrupp för aktuell smitta kan även i övrigt
komma i fråga för åtgärden, om behov av stöd för dagligvaruförsörjningen
föreligger.
Kommunens åtagande
Den stora delen i kommunens åtagande är att med fordon och personal svara för
distributionen av resp äldres varor mellan vald butik och bostaden.
Vidare svarar kommunen i åtgärden för faktureringen av enskild äldre för sina köp
och betalning av resp handlare för levererade varor.
Kommunen svarar också för administrationen av åtgärden och information om
tjänsten.

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att genomföra föreslagen åtgärd för tryggande
äldres varuförsörjning i Sölvesborgs kommun med start snarast möjligt och att
pågå tills annat beslut fattas. Kommunchefen ges i uppdrag att tillsammans med
handlarna arbeta fram åtgärdens olika delar.
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Lars Ericsson
Kommunchef

Datum

2020-03-17
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Sammanträdesdatum

2020-03-18

Krisledningsnämnden

KoKLN § 3

Dnr 2020/103

Förslag om rekommendation om tillfälligtvis stängningar av
vissa verksamheter i anledning av rådande smittspridning
av Corona/Covid-19
BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att rekommendera Fritid- och kulturnämnden att
tillfälligtvis stänga verksamheterna inom bibliotek, musikskola och fritidsgårdar.
Respektive chef föreslås bemyndigas att besluta om de delar av verksamheten som
skall vara i kraft.
Kommunchefen får i uppdrag att möjliggöra att ta del av dagspressen/tidningarna på
Huvudbiblioteket.
Beslutet gäller to m 17 april med beredskap att beslutet kan förlängas.
__________

Bakgrund
För att kommunen ska klara sitt uppdrag i pågående smittspridningssituation vilken
lett fram till en extraordinär händelse så finns skäl och behov för att tillfälligtvis stänga
vissa verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-18.
__________
Exp.
Krisledningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-03-18
Kommunledningsförvaltningen
Krisledningsnämnden i Sölvesborg

Handläggare

Lars Ericsson, 0456 81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Förslag om rekommendation om tillfälligtvisa stängningar av vissa
verksamheter i anledning av rådande smittspridning av Corona/Covid-19.
Bakgrund
För att kommunen ska klara sitt uppdrag i pågående smittspridningssituation
vilken lett fram till en extraordinär händelse så finns skäl och behov för att
tillfälligtvis stänga vissa verksamheter.
Bedömning
För att bidra till en minskad smittspridning, till värnet av de särskilda riskgrupperna
och för att kunna omfördela resurser och personal till andra verksamheter där
behov föreligger, så bör tillfälligtvis följande verksamheter stängas.
Biblioteksverksamheten
Huvudbibliotek med ca 1900 besök per vecka och ca 100 studerande i Lärcentrum
per vecka.
Filialbibliotek i Norje, Mjällby och Hällevik.
Vid en stängning av bibliotekets allmänna del så kan låneverksamhet fortsatt ske
via beställning via t ex e-post och leverans via utlämning. Behov finns också av att
på annat sätt finna lösning för allmänheten att kunna läsa dagstidningar, göra
utskrifter i vissa fall. Sådana lösningar bör kunna hittas.
Fritidsgårdsverksamheten
Bedrivs i Skofabriken och på Fritan i Mjällby.
Inom verksamheten finns personal (ca 6 tjänster), fordon och lokaler.
Vid en nedstängning kan personalen användas i det förebyggande arbetet och för
tillkommande arbetsuppgifter i anledning av den uppkomna situationen.
Musikskolan
Verksamheten bedrivs till viss del i lokaler i f d Tingshuset och till viss del ute på
kommunens skolor.
Verksamheten omspänner ca 8 tjänster.
Viss anpassning av verksamheten har redan skett och det finns skäl att i rådande
situation stänga då personal och elever kommer mycket nära varandra, har
utrustning som delvis delas o dyl. Det finns kommuner som redan stängt ned
musikskolan.
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Ärendegången
Beslut om de föreslagna stängningarna bör fattas av ansvarig nämnd, Fritid- och
kulturnämnden, vilket kan ske via s k ordförandebeslut då saken brådskar.
Dessförinnan ska samverkan ske med berörda fackliga organisationer.
Krisledningsnämndens beslut bör därför vara i form av en rekommendation till
berörd facknämnd.
Respektive chef föreslås bemyndigas att besluta om de delar av verksamheten som
skall vara i kraft. Detta för att på ett smidigt och kundanpassat sätt ändå kunna ge
viss basal service till medborgarna.
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att rekommendera Fritid- och kulturnämnden att
tillfälligtvis stänga verksamheterna inom bibliotek, musikskola och fritidsgårdar.
Respektive chef föreslås bemyndigas att besluta om de delar av verksamheten som
skall vara i kraft.

Lars Ericsson
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

2020-03-18

Krisledningsnämnden

KLN § 4

Dnr 2020/103

Instruktion om särskild redovisning av kostnader och
intäkter som uppkommer pga. Corona/Covid-19
BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att alla kostnader och intäkter som är hänförliga till
åtgärder och beslut föranledda av pågående smittspridning av Corona/Covid-19 ska
utmärkas med projektkod 798 00 (Coronavirus).
__________

Bakgrund
Inom kommunens verksamhet kommer det att uppkomma merkostnader, och
eventuellt även nya intäkter, till följd av åtgärder och beslut som är föranledda av
pågående smittspridning av Corona/Covid-19. Det kan vara kostnader för extra
personalinsatser, transporter, sociala insatser, köpta tjänster, extra assistans etc.
Staten har ställt i utsikt att lämna statsbidrag till bl. a kommunerna för sina
merkostnader till följd av sjukdomen och smittspridningen.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-18.
__________
Exp.
Krisledningsnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-03-18
Kommunledningsförvaltningen
Krisledningsnämnden i Sölvesborg

Handläggare

Lars Ericsson, 0456 81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Instruktion om särskild redovisning av kostnader och intäkter som
uppkommer pga Corona/Covid-19.
Bakgrund
Inom kommunens verksamhet kommer det att uppkomma merkostnader, och
eventuellt även nya intäkter, till följd av åtgärder och beslut som är föranledda av
pågående smittspridning av Corona/Covid-19. Det kan vara kostnader för extra
personalinsatser, transporter, sociala insatser, köpta tjänster, extra assistans etc.
Staten har ställt i utsikt att lämna statsbidrag till bl a kommunerna för sina
merkostnader till följd av sjukdomen och smittspridningen.
Bedömning
För att kunna återsöka uppkomna kostnader hos staten ska alla kostnader, och
eventuella intäkter, redovisas så att dessa kan urskiljas och sedermera summeras.
Ekonomichefen föreslår projektkod 798 00 som det som urskiljer de aktuella
posterna i den ekonomiska redovisningen.
Den särskilda redovisningen bör ske på ekonomiska poster fr o m 2020-03-01 och
intill nytt beslut fattas.
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att alla kostnader och intäkter som är hänförliga till
åtgärder och beslut föranledda av pågående smittspridning av Corona/Covid-19
ska utmärkas med projektkod 798 00 (Coronavirus).

Lars Ericsson
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

2020-03-18

Krisledningsnämnden

KLN § 5

Dnr 2020/103

Godkännande av kommunikativt material avseende
kommunens gjorda och planerade insatser i anledning av
Covid-19
BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar att godkänna föreslaget kommunikativt material
avseende gjorda och planerade insatser i anledning av Covid-19, för användning i
detta skede av den extraordinära händelsen.
__________

Bakgrund
Det finns skäl att samlat redogöra för gjorda, beslutade och planerade åtgärder i
anledning av Covid-19 och dess effekter.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-03-18.
Bilaga:
Sölvesborgs kommuns arbete med förebyggande åtgärder för att begränsa
smittspridningen av det nya coronaviruset, covid-19, samt för att minimera eventuell
skada på det lokala näringslivet Slutlig version.
__________
Exp.
Krisledningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-03-18
Kommunledningsförvaltningen
Krisledningsnämnden i Sölvesborg

Handläggare

Lars Ericsson, 0456 81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Godkännande av kommunikativt material avseende kommunens gjorda
och planerade insatser i anledning av Covid-19.
(1 bilaga)
Bakgrund
Det finns skäl att samlat redogöra för gjorda, beslutade och planerade åtgärder i
anledning av Covid-19 och dess effekter.
Bedömning
Föreligger förslag för diskussion i Krisledningsnämnden till kommunikativt material
där vissa, tidigare ej diskuterade förslag, markerats särskilt. Efter slutligt
färdigställande skall materialet användas i pressinformation och andra
mediakontakter i ämnet under den närmaste tiden. Materialet blir av naturlig skäl
ganska snabbt föråldrat.
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar att godkänna föreslaget kommunikativt material
avseende gjorda och planerade insatser i anledning av Covid-19, för användning i
detta skede av den extraordinära händelsen.

Lars Ericsson
Kommunchef
Bilaga:
1. Förslag till kommunikativt material
avseende kommunens gjorda och
planerade insatser i anledning av Covid-19
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SÖLVESBORGS KOMMUNS
ÅTGÄRDSPROGRAM MOT
CORONASMITTA OCH DESS FÖLJDER
Datum

2020-03-18

Handläggare

Louise Erixon, 0456-81 61 24
louise.erixon@solvesborg.se

Sölvesborgs kommuns arbete med förebyggande
åtgärder för att begränsa smittspridningen av det nya
coronaviruset, covid-19, samt för att minimera
eventuell skada på det lokala näringslivet
Slutlig version.
Bakgrund
Sölvesborgs kommun arbetar med förebyggande åtgärder för att begränsa
smittspridning och värna om utsatta riskgrupper. Vi följer dagligen
utvecklingen och Folkhälsomyndighetens, andra myndigheters och
smittskyddsläkares rekommendationer, vilka uppdateras kontinuerlig. Detta gör
att Sölvesborgs kommuns riktlinjer och rekommendationer kan revideras och
uppdateras snabbt.
I detta dokument framgår vilka åtgärder som Sölvesborgs kommun redan infört,
vad vi avser införa samt vilka vi planerar för i form av exempelvis uppdrag till
förvaltningar. Berört verksamhetsområde har delats in i separata underrubriker
för att dokumentationen enkelt ska kunna överblickas.
Kommunikationsavdelningen har i dagsläget i uppdrag att ta fram ett fördjupat
dokument som mer ingående beskriver varje enskild punkt i detta
åtgärdsprogram.

Kommunalövergripande, politik och lokaler
Krisledningsstaben aktiveras från och med den17 mars.
Krisledningsnämnden aktiveras från och med den 18 mars.
Nästkommande kommunfullmäktigesammanträde skjuts på framtiden.
Tidigareläggning av nya inpassagerutiner i Stadshuset från och med den 18
mars.
Uppmaning till besökare att i största möjliga mån inte göra spontanbesök i
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Stadshuset, utan i första hand använda sig av mail och telefon vid
kontaktbehov.
Utökad tillgänglighet från kommunens håll via telefon och mail.
Intensifierad städning ska genomföras i verksamheterna för att minimera
smittspridning där detta bedöms behövas mest.
Ett konto för redovisning av kostnader som kommer som en följd av pandemin
ska användas för att kommunen ska bli berättigad ersättning av staten.
Kommunchefen har i uppdrag att utreda möjligheten att tillfälligtvis minska ner
antalet ledamöter i fullmäktige, samt att föreslå en modell för tillfällig
minskning av nämnder (exempelvis genom att ersättare inte väntas närvara på
sammanträden).

Omsorgen
Besöksförbud är infört på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden.
Kommunen ansvarar för att delge denna information till anhöriga.
Kommunen avråder besök på LSS-boenden. Kommunen ansvarar för att delge
denna information till anhöriga.
Mötesplatserna på Duvan och Svalan stängs och dess personal har omplacerats
till särskilda boenden.
Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen.
Personal som har minsta symptom av snuva, feber och andningssvårigheter etc
uppmanas stanna hemma från arbetet.
Det pågår ett kontinuerligt arbete inom omsorgsförvaltningen med att vida
åtgärder för att undvika spridning av viruset där man bland annat ser över
möjligheten att ha särskild utsedd personal som handlar livsmedel till
omsorgstagarna.
Inventering av lagret för skyddsutrustning och handdesinfektion har gjorts och
ett centrallager har tagits fram.
Inköp har gjorts för att omsorgsförvaltningen ska kunna tillverka egen handsprit
för att kunna tillgodose behov framöver i händelse att tillgången på marknaden
inte räcker till (källa: recept från WHO)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har haft uppdrag och har genomfört,
att ta fram rutiner och information till personal gällande hur man vårdar
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corona-smittade äldre som inte mottas inom Regionens sjukvård. Dessa
uppdateras kontinuerligt.
Informationsmaterial har skickats ut via snigelpost till alla invånare äldre än 65
år som inte bor på något av kommunens boenden, undertecknat kommunens
medicinskt ansvarige sjuksköterska.
Omsorgsförvaltningen ska uppmanas ta initiativ för samverkan med privata
vårdgivare för att säkerställa tillgång till personalresurser, medicin och
skyddsutrustning.
Omsorgsförvaltningen ska uppmanas följa Inspektionen för vård och omsorg
(IVO:s) beslut att ställa in sina planerade inspektioner i vård- och
omsorgsverksamheter och tills vidare senarelägga planerad uppföljning av
omsorgsverksamheter som inte är absolut nödvändig.

Barnomsorg/skola
Grundregeln är att friska människor ska fortsätta vara i förskolan eller skolan.
Självklart ska vårdnadshavares oro, vilken kan ta sig uttryck i att man håller
barn hemma, inte rutinmässigt leda till ogiltig frånvaro. Samtidigt ska ingen
ledas till att missbruka en redan svår situation med att skapa ytterligare oreda.
Vårdnadshavare som har barn i avgiftsfri förskola (15 timmar i veckan)
rekommenderas att överväga att hålla barnen hemma för att avlasta
personalen.
Kommunen ska gå ut med vädjan till föräldrar att hela familjen håller sig
hemma vid sjukdom som eventuellt kan vara Covid-19 (luftvägsinfektion,
hosta, feber). Minst två dagar bör gälla efter sista sjukdomssymptom.
Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra
detta utanför skolans ytterdörrar.
Skola och barnomsorg ska inte kalla till några icke akuta möten under
närmaste tiden framöver.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har uppdragit till förvaltningen att göra sig
förberedda på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana riktlinjer skulle
komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle bedöma detta
vara nödvändigt.
Kommunen ska arbeta för att skapa beredskap för att vid behov ställa om
utbildningsverksamheten, exempelvis genom att byta om i scheman, slå ihop
avdelningar, omplacera personal och barn samt ställa in ämnen. Detsamma
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gäller vid nedstängning av verksamhet och eventuell hemundervisning.
I händelse av att barnomsorgsenheter eller skolor framledes kommer att
stängas ska kommunen uppmuntra familjer där en vårdnadshavare har ett, ur
ett välfärdsperspektiv samhällsviktigt arbete, exempelvis inom omsorgen, om
möjligt ska vara den förälder som går till arbetet.
Undervisning ska organiseras med inriktning att minska risken för smitta.
Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt.

Individ- och familjeomsorg
Interna och externa besök ska så långt som möjligt undvikas, utan att
rättssäkerheten åsidosätts.

Kommunens medarbetare
Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt
med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor
och utbildningar.
Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller digitala
kanaler.
Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in.
Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik.
Nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska kunna erbjudas låna
kommunens leasingbilar för transport till och från arbete för att undvika
kollektivtrafik.
De medarbetare som av Kommunchefen bedöms kunna arbeta hemifrån ska
också uppmanas göra detta.
Restriktion ska framledes gälla för beviljande av nya semesteransökningar.
Medarbetare som fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får
avbryta semester och återgå i arbete. Eventuellt redan inkallade vikarier ska
användas till annat arbete inom kommunen.
Kommunen ska ha en välvillig inställning till intyg för medarbetare som vill
avboka redan bokade semesterresor.
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Allmänheten
Kommunen ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt
samhällsansvar i den uppkomna situationen.
Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle
att hjälpa till genom medborgligt engagemang. T ex så kan hemtjänsten
avlastas genom att anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie
uppgifter. Då minskas besöksfrekvensen i hemmet och frigör personalresurser.
Kommunen ska undersöka möjligheten att framta en volontärmodell där
allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att
hjälpa utifrån de behov som löpande identifieras.
Kommunen varnar i olika sammanhang allmänheten, särskilt då de äldre, för
att bedragare kan försöka utnyttja situation med smittan och försöka lura till sig
pengar.

Näringslivet
Om intresse finns hos det lokala näringslivet ska en infrastruktur skapas av
kommunen där civilsamhället ges möjlighet att stimulera likviditeten och
minimera varsel/konkurs genom inköp av presentkort eller sponsring.
Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen
uppmuntras justera sina hyror till företagare (och föreningar) de närmaste 2-3
månaderna. Samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler.
I de fall lokala restauranger börjar erbjuda hemkörning av mat ska kommunen
hjälpa till att via sina kommunikativa kanaler nå ut med budskapet till
allmänheten.
Det kommunala friskvårdsbidraget som idag erbjuds kommunens anställda i
form av en friskvårdstimme ska tillfälligtvis omvandlas till pengar så att
anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård
i näringslivet.
Kommunen ska tillsammans med lokala livsmedelshandlare tillskapa en
infrastruktur för äldre att kunna tillgodose sig dagligvaror utan att behöva
uppsöka butiker med åtföljande smittorisk.
Tillsammans med övriga medlemskommuner utreda möjligheten att inom
ramen för Miljöförbundet stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och
tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn, alkoholtillsyn och
livsmedelskontroll (liksom Trosa, Östersund och Staffanstorp).
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Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på
framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare,
föreläsare etc.

Nedstängning av viss verksamhet samt omfördelning av
personal
Biblioteksverksamheten, rekommendation till berörd nämnd att efter facklig
förhandling tillfälligtvis stänga ned verksamheten i nuvarande form.
Musikskolan, rekommendation till berörd nämnd att efter facklig förhandling
tillfälligtvis stänga ned verksamheten i nuvarande form.
Fritidsgårdarna, rekommendation till berörd nämnd att efter facklig förhandling
tillfälligtvis stänga ned verksamheten i nuvarande form.
Frigörandet av personalresurser som stängning av ovan nämnda verksamheter
innebär ska i största möjliga mån användas i annan för kommunen viktig
kärnverksamhet om sådant behov uppstår.

Louise Erixon (SD)
Kommunstyrelsen ordförande
Roine Olsson (S)
Kommunstyrelsens andre vice
ordförande
Lars Ericsson
Kommunchef
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