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Inledning 

Kommunens handlingsplan vid en pandemi beskriver kommunövergripande åtgärder.  

Planen revideras löpande vid behov. Denna version är reviderad 2020-03-06.  

Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt föreligger ett 

utbrott av en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan människor och som ger 

upphov till en pandemi. Planen träder i kraft redan under förvarningsfasen, d.v.s. då en 

pandemi är bekräftad men ännu inte nått Sverige.  

Ansvarig för att informera förvaltningar/bolag om att driftsätta planen är ytterst 

kommunstyrelsen.  

Kommunens huvudsakliga uppgifter  

Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de personer som 

befinner sig inom kommunens geografiska område och ska verka för att sådan verksamhet 

som alltid måste upprätthållas kan bedrivas även vid en pandemi.  

 Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella myndigheterna 

identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste upprätthållas 

vid en pandemi eller annan krissituation.   

Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter, 

t.ex. inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning och ge invånarna och media en 

tillräcklig och korrekt information om läget.  

Ansvarsfördelning vid en pandemisk influensa  

Socialstyrelsen  

 Samordna och följa upp åtgärder mot pandemin i regioner och kommuner.  

 Följa pandemins globala utveckling och deklarera när ny pandemifas inträder.  

 Följa det europeiska och internationella arbetet.  

 Hålla regeringen informerad om händelseutveckling och fortsatt planering.  

 Följa tillgången på vaccin och antivirala läkemedel.  

 Bedöma behovet och användningen av:  

o Vaccin 

o Antivirala läkemedel  

o Antibiotika  

o Sjukvårdsresurser  
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 Utarbeta:  

o Prioriteringsplaner för vaccinationer  

o Information och faktablad.  

o Föreskrifter och rekommendationer 

till regioner och kommuner.   

Folkhälsomyndigheten 

 Följa kunskapsutvecklingen och bistå Socialstyrelsen med underlag.  

 Bedriva och utveckla diagnostiska metoder.  

 Övervaka influensavaccinationstäckning bland riskgrupper.  

 Svara för en fördjupad epidemiologisk övervakning av influensa.  

 Genomföra utökad laboratoriediagnostik.  

 Informera allmänhet och hälso- och sjukvård.  

 Övervaka vaccinationstäckningen bland grupper som ska prioriteras.  

 Följa hur många som insjuknar och dör.  

Regioner och kommuner  

Regioner (och i tillämpliga fall kommunerna) är ytterst ansvariga för hälso- och 

sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt område.  

Sjukvårdshuvudmännen ansvarar för att – i enlighet med meddelade föreskrifter och 

andra rekommendationer – utarbeta regionala planer för att hantera de effekter en 

influensapandemi kommer att ha på verksamheten.  

Smittskyddsläkaren ansvarar inom regionen för att planera, organisera och leda 

smittskyddsarbetet. I detta ingår att utarbeta en lokal tillämpning av 

influensapandemiplanen och att leda smittskyddsarbetet under en pandemi.  

Regioner och kommuner bör samarbeta så att de gemensamma resurserna används bäst.   

Regioner och kommuner ska:  

 Omfördela sjukvårdsresurser och resurser för kommunal hemtjänst och göra en 

prioriteringslista för vad resurserna ska användas till.  

 Inventera möjliga nya vårdplatser.  

 Klara personalbemanningen.  

  

En viktig uppgift är att omfördela resurser för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.  
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Pandemisk influensa  

Bakgrund  

Influensa är en virussjukdom som återkommer varje år. Påverkan på folkhälsan är 

omfattande med en stor sjuklighet och en inte oväsentlig död.   

Om nya varianter av virus leder till en världsomfattande epidemi, så kallad pandemi, kan 

effekterna på samhället bli dramatiska. Det är därför viktigt att det finns en god beredskap 

för att kunna begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen och lindra 

sjukdomsförloppet hos den enskilda individen.  

Socialstyrelsen (SoS) har tagit fram underlag för beredskapsplanering för en pandemisk 

influensa – för såväl nationell som lokal nivå:  

 Planen gäller för en influensaepidemi där faserna deklareras av 

Världshälsoorganisationen (WHO)  

 En pandemi innebär en omfattande spridning av ett helt nytt influensavirus 

över världen.  

 En ny influensavirustyp som sprids mellan människor uppkommer någonstans 

i världen, utanför Sverige. Influensan når Sverige som ett led i en pågående 

pandemi och får mycket snabbt en mycket stor utbredning även här i landet.  

 Tiden från att denna virustyp först identifierats till dess Sverige drabbas blir 

troligen kortare än vid tidigare influensaepidemier (ca 3-4 månader)  

 Under de tidiga faserna av en influensapandemi kan en vaccinbrist förutses. I 

dagens läge beräknas det ta minst 2-6 månader innan ett anpassat 

influensavaccin kan finnas tillgängligt för allmänt bruk. Tillgången kommer 

under alla omständigheter sannolikt att vara starkt begränsad, framförallt i 

början av pandemin.   

Utgångspunkter för verksamhetsplanering   

Planeringsförutsättningar/ antaganden  

Under en period av 6-8 veckor ska en frånvaro om minst 15 % av de anställda kunna 

hanteras.   

 Pandemin når en kulmen under vecka två och tre. Då bör en frånvaro på upp till 50 

% av de anställda kunna hanteras.   

 Andelen sjuka kan därefter fortsatt vara högre än normalt under en period av tre 

till fyra månader.   
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 Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt. Under en tid 

och på vissa platser kan en betydligt större andel än 50 % av arbetsstyrkan vara 

frånvarande, vilket kan bli mer kännbart på mindre arbetsplatser.   

 De som blir sjuka kommer att vara borta från arbetet minst fem arbetsdagar.  

 Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar från det att man smittats till dess att 

man insjuknar är för den nya influensan 1-7 dagar, i snitt 3 dagar.  

 Pandemin kan komma i flera vågor, där den andra vågen kan tänkas komma tre till 

nio månader efter den första vågen.   

 Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna, utan 

kan förekomma när som helst på året.   

    

Inriktning för planering  

Kommunala verksamheter  

 Identifiera de viktigaste verksamheterna.  

 Avgränsa de kritiska funktionera.  

 Minimera – vilken bemanning och resurser som är nödvändiga.  

 Prioritera – om inte all verksamhet eller alla funktioner kan upprätthållas, vad är 

viktigast?  

Om en verksamhet måste prioritera mellan olika åtgärder.  

Normalt ska verksamhetschefen prioritera. Är det en samhällsviktig verksamhet där 

verksamheten måste fungerar vid en eventuell kris eller att ett bortfall av verksamheten 

innebär en kris, så ska respektive nämnd besluta om ambitionsnivån. Är 

krisledningsnämnden aktiverad ligger beslutsmandatet hos denna 

Det behövs en kontinuitetsplanering för att säkerställa personal och övriga resurser. En 

viktig del av arbetet är också att kontakta underleverantörer och planera för säkra 

leveranser och tjänster.  

 Ledningsorganisation  

 Definierade samhällsviktiga verksamheter och vad som kan avgränsas. Dessa finns 

definierade i kommunens risk och sårbarhetsanalys.  

 Personalplanering/försörjning, definiera nyckelpersoner, omfördelning av 

personal och övrig personal som kan tillföras, prioritering av nyckelfunktioner 

(personal) som ska vaccineras/få profylax  

 Information och utbildning  

 Epidemirapportering/ uppföljning av insjuknad personal och patienter   

 Resursinventering och lagerhållning, lokaler med utrustning för vård, matlagning 

och distribution, fordon och transporter, hygienartiklar och skyddsutrustning  
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Krisledningsorganisation 

Kommunstyrelsen 

Under höjd beredskap eller krig har kommunstyrelsen ansvar för ledningen av den del av 

det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 

Krisledningsnämnd 

Räddningsnämnden är krisledningsnämnd i Kristianstads kommun. Det är ordföranden, 

eller vid dennes förhinder, vice ordföranden i Krisledningsnämnden som bedömer när en 

händelse är extraordinär och att nämnden ska träda i funktion.  

Ansvar 

Kommunstyrelse eller krisledningsnämnd ska med stöd av samordningsstab besluta om:  

 inriktningsdirektiv till kommunala verksamheter för att hantera händelsen 

 vilka kommunala verksamheter som ska prioriteras 

 vilka kommunala verksamheter som ska stängas 

 ianspråktagande av reservsystem och hur resurser ska fördelas 

 direktiv till eventuell omdisponering av personal och förändring i kommunala 

verksamheter 

 inriktning för kommunens information till kommuninnevånarna 

 begäran bistånd från annan kommun, region Skåne eller statlig myndighet 

 lämnande av begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen 

Samt att fatta beslut, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara med 

något av ovanstående fall. 

Samordningsstab ”Pandemi/epidemi”   

Hantering av pandemi hanteras i samma organisation som vid övriga samhällsstörningar. 

Organisationen beskrivs i Krisledningsplan för Kristianstads kommunkoncern.  

Gruppen fungerar som en samordnande aktör vid händelse av pandemi och har till uppgift 

att:  

 ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen,  

 bidra med kunskap från det förberedande arbetet med att ta fram beredskapsplan 

inför en pandemi,  

 kontakter med förvaltningar/bolag,  

 utarbeta underlag för att fördela och samordna personal till behövande 

förvaltningar/bolag/verksamheter utifrån de behov som uppstår,   

  

MAS går under funktion 3 enligt krisledningsplanen. 
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Tjänsteperson i beredskap (TiB)  

För att säkerställa kommunens krisberedskap under dygnets alla timmar finns en 

tjänsteperson i beredskap. TiB i Kristianstads kommun är räddningstjänstens inre eller 

yttre befäl.  

I TiB:s uppgifter ingår att: 

 vara kommunens inriktnings- och samordningskontakt (ISK) 

 ha beredskap och vara kommunens kontaktperson under icke ordinarie arbetstid 

 ansvara för att information som kommer in till kommunen sprids vidare till 

berörda verksamheter 

 värdera information och vid behov kunna aktivera berörda verksamheter 

 vara en stödjande funktion för analys och beslut om tidiga åtgärder 

 bedriva omvärldsbevakning genom att följa relevant rapportering och lägesbild 

 dokumentera information och vidtagna åtgärder i webbaserat informationssystem 

 vidta beredskapshöjande åtgärder och sammankalla samordningsstaben eller den 

anpassade samordningsstaben 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

I kommunen har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) en viktig roll. MAS:en 

svarar för att det finns rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Samverkan Skåne  

För att skapa en gemensam lägesbild och god samordning krävs samverkan med andra 

myndigheter, företag och aktörer. Initialt under en pandemi är samverkansbehov i form av 

omvärldsbevakning och informationsflöde av stor vikt. I efterföljande skeden krävs 

regional ledning och resursfördelning.   

Samverkan och kanaler   

 RMKL – Regional medicinsk katastrofledning i Skåne och länsstyrelsen  

 Representanter för slutenvård, primärvård, smittskydd och kommunernas MAS 

(medicinskt ansvariga sjuksköterskor)  

 Säkerhetssamordnare för kommunen  

 Primärvård – kommunal hälso- och sjukvård  

 Slutenvård/smittskydd – kommunal hälso- och sjukvård  
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Kommunala verksamheter som måste fungera vid en pandemi  

Följande verksamheter måste fungera och upprätthållas vid en pandemi   

Prioritet 1  

Tekniska förvaltningen VA  

Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många 

andra viktiga verksamheter. Spillvattenförsörjning och rening är nödvändig för miljön. 

Säkerställ jour- och beredskap.  

Räddningstjänsten  

Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för 

skyddet av egendom och miljö.  

Kommunens larmcentral  

Verksamheten har en kommunövergripande funktion dygnet runt som mottagande och 

förmedlande av kommunala larm. Under flera månader kommer belastningen på 

larmcentralen att öka i mycket stor omfattning, hantering av trygghetslarm, av jourer och 

beredskap. SOS Alarm och samverkande larmcentraler kommer att få ökad belastning, 

vilket ställer ökade krav på LC. Kommunens VBI/TIB är knuten till larmcentralen under 

icke ordinarie arbetstider.  

Arbete- och välfärdsförvaltningen  

Verksamheten inrymmer bistånd, individ- och familjeomsorg. Störning eller bortfall av 

verksamheten kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Förvaltningens socialjour 

fredag - söndag rullar i regel på tre personer, möjlighet för vidaredelegering till 

enhetschefer m fl. finns för att bemanna jouren.  

Omsorgsförvaltningen  

Störning eller bortfall av verksamheten kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Inom 

all omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som t.ex. 

kosthållning, tvätt, hygien och transporter.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Störning eller bortfall av verksamheten kan utgöra hot mot individens liv och hälsa. Vid en 

pandemi är det särskilt viktigt att livsmedelskontrollen upprätthålls.  

Kommunledningskontoret  

Utan fungerande ledning och administration kommer inte kommunens verksamhet att 

kunna upprätthållas.  
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Prioritet 2  

Kristianstads Renhållning AB, KRAB  

Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också 

orsaka skador på den yttre miljön. Verksamheten är särskilt viktig under den varma 

årstiden.  

Barn- och utbildningsförvaltningen (skola och förskola och skolskjutsar) 

Verksamheten bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för föräldrar till 

friska barn att gå till sina arbeten.  

C4 Energi/ elnät och värme  

Verksamheten är viktig för samhällets funktionalitet. Bortfall eller störningar av 

verksamheten kan vintertid utgöra ett hot mot individens liv och hälsa.  

Tekniska förvaltningen (gatu- och väghållning)  

Verksamheten är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra 

viktiga transporter.  

Bedömd hanteringsförmåga i förvaltningar/bolag, prio. 1 och 2  

Under en period av 6-8 veckor bedöms det minst 15 procent av de anställda frånvarande 

på grund av influenspandemi. Pandemin bedöms nå sin kulmen under veckorna 2 och 3, 

då 50 procent av de anställda är frånvarande.   

- God förmåga: verksamheten fortsätter i stort sett som normalt.  

- Vissa brister: verksamheten fortsätter med mindre störningar.  

- Bristfällig: verksamheten fortsätter bedrivas med stora störningar.  

- Mycket bristfällig: verksamheten kan bedrivas med mycket stora störningar eller 

avstannar helt.   

VA-drift: Har god förmåga vid 15 % och 50 % personalbrist. Verksamheten koncentreras 

kring enbart drift och akuta reparationer. Jour- och beredskapspersonal måste 

säkerställas.  

Renhållning: Har god förmåga vid 15 % personalbrist. Bristfällig förmåga vid 50 % 

personalbrist, hård prioritering av vilket avfall som måste hanteras och nya 

hämtningsrutiner.   

C4 Energi, el och värme: Har god förmåga vid 15 % personalbrist. Vissa brister i förmåga 

vid 50 % personalbrist. Jour- och beredskapspersonal måste säkerställas.  

Omsorg: Vissa brister vid 15 % personalbrist. Mycket bristfällig vid 50 % personalbrist. 

Brist på personal och betydligt fler att vårda. Kommunen kommer att få ta ansvar för 

personer som normalt inte har beviljad hemtjänst/hemsjukvård och som behöver vår 
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hjälp under en kortare period.  Den egna personalen kommer att få svårt att räcka till, pga. 

egen eller anhörigs sjukdom.   

Räddningstjänst: Vissa brister vid 50 % personalbrist. Går ned på tvåskift och 

schemaförändringar. Kontaktar deltidsbrandmän, tidigare semestervikarier och tidigare 

SMO-elever m fl. för personalförstärkning.  

Långvariga, samtidiga räddningsinsatser kan försvåra situationen ytterligare.  

Larmcentral: Vissa brister vid 15 % personalbrist. Verksamheten kommer att drabbas av 

mycket stora störningar vid 50 % personalbrist i kombination med en förmodad kraftig 

ökning i ärendehantering, (mycket bristfällig). Kontaktar semestervikarier och tidigare 

larmoperatörer m fl. för personalförstärkning och schemaförändringar.  

Barn & utbildning: Har god förmåga vid 15 % personalbrist. Påverkar i ganska liten 

omfattning. Det går att hitta extrapersonal och vi har tillräckligt med ordinarie för att det 

ska bli en bra kvalitet.   

Har bristfällig förmåga vid 50 % personalbrist. De små enheterna får svårast. Vi klarar att 

ta emot barnen men kan förmodligen inte bedriva undervisning enligt schema. Vissa 

funktioner som skolskjuts, kost och städ får också bekymmer.  

Kommunledningskontoret: Bemanning för ledning och administration, information och 

televäxel prioriteras.  

Arbete & välfärd: Bemanning för bistånd, individ- och familjeomsorg, beredskap för 

socialjour prioriteras.  

Miljö & hälsoskydd: Bemanning för livsmedelskontroll prioriteras.  
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Vaccination och Antiviraler/Profylax   

Prioritering för vaccination  
Ansvaret för att distribuera läkemedel och vaccin ligger på Smittskydd Skåne. I en 

situation som pandemi organiserar Region Skåne en vaccinationsgrupp som ger 

information om tillgång till vaccin och antivirala läkemedel, samt upprättar en 

vaccinationsplan.  

Vårdpersonal och personer i riskgrupperna kommer att ha förtur. I övrigt finns ingen 

prioritetsordning.  

Personal i annan samhällsviktig verksamhet ska inte få förtur vid vaccinationen.   

Till riskgrupperna räknas de personer som riskerar att bli svårast sjuka eller dö om de 

drabbas av influensan, exempelvis personer med:    

 kronisk lungsjukdom   

 kronisk hjärt-kärlsjukdom   

 svårinställd diabetes   

 nedsatt immunförsvar (ärftliga immundefekter, pågående behandling, leukemi 

mm.)   

 neuromuskulära sjukdomar   

 hiv   

 gravida   

 barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar   

 barn under två år   

   

Prio 1 vaccin (ca:2 500 personer utan inbördes ordning)   

I Kristianstads kommun prioriteras följande funktioner vid vaccination:  

 Adm. ledning omsorg: arbetsledning, områdeschefer/teamchefer.  

 Sjukvårdspersonal i omsorgsverksamhet särskilt boende.  

 Sjukvårdspersonal i omsorgsverksamhet hemtjänst.  

 Boende- och personliga assistenter i LSS- bostäder och Riksgymnasiet. 

 Arbetsterapeuter och sjukgymnaster,   

 Vårdpersonal inom privata kooperativ och externa utförare av hemtjänst.  

 Personal inom skolhälsovården. 

 Personal inom Arbetsmiljöenheten 
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Prioritering för antiviraler/kapslar  

Antiviraler – till exempel Tamiflu och Relenza – ska användas restriktivt för att minska 

risken för resistensutveckling hos influensaviruset. I första hand ska antiviraler användas 

för att behandla personer som har insjuknat och är allvarligt sjuka, samt för att skydda 

personer ur riskgrupperna om de bedöms ha utsatts för smitta.  

Samhällsviktig verksamhet utanför vården ska i första hand säkras genom att den som 

ansvarar för verksamheten planerar för hur den ska fungera när många är borta från 

jobbet. När vi pratar om samhällsviktig verksamhet menar vi verksamhet som måste 

fungera tillräckligt bra under en pandemi för att samhället ska fungera. Det kan 

exempelvis handla om kommunal omsorg, avfallshantering och vattenförsörjning.   

Ett arbete pågår för närvarande för att närmare identifiera vilka verksamheter som är 

särskilt viktiga.  

Prio 1 för antiviraler/profylax (ca 400 personer utan inbördes ordning)  

 Servicefunktioner för omsorgsverksamhet.   

 Personal i operativ räddningstjänst.    

 Personal i kommunens larmcentral.  

 Tekniska förvaltningens jour- och beredskapspersonal. 

 Tekniska förvaltningen, felanmälan.  

 Arbete & välfärds socialjour.  

 Anhörig/närståendevårdare. 

  

Prio 2 för antiviraler/profylax (Ca 150 personer utan inbördes ordning)  

 Arbete & välfärds personal för bistånd, individ- och familjeomsorg..  

 Miljö & hälsoskydds personal för tillsyn livsmedel. 

 Bussförare skolskjuts. 

 Personer på nyckelpositioner inom övriga samhällsviktiga verksamheter.  

 Skydd och säkerhet, KLK (ledning, kommunikation, medborgarcenter, 

personalavdelning, IT), KRAB, krisledningsgrupp ”Pandemi”  

    

Åtgärder under pandemins olika nivåer   

Kommunens plan för pandemi följer inte kontinuitetsplanen som WHO har definierat före, 

under och efter ett pandemiutbrott. När WHO ligger på larmnivå 6 för pandemi, så har vi 

med stor sannolikhet inte gått in i fas 1 för svenska förhållanden.   



16 

 

Kristianstads kommun | 2020-06-29 

Nedan beskrivs de åtgärder som krisledningsgrupp ”Pandemi” och kommunens 

krisledningsorganisation ska vidta under pandemins olika nivåer.   

Förvarningsfasen  

Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall.  

MAS och säkerhetschefen får information om pandemin av smittskyddsläkaren.   

Dessa samverkar med länsstyrelsen och kommunerna. 

Förvaltning och bolag ombesörjer resurser för att aktivt kunna arbeta med:  

 Omvärldsbevakning 

 Att planer uppdaterar 

Säkerhetschefen avsätter resurser i den egna avdelningen för arbete med: 

 Omvärldsbevakning 

 Samverkan med myndigheter och andra kommuner 

 Översyn av övergripande pandemiplan 

 Informerar politisk ledning, förvaltningar och bolag.  

 Kommunens beredskapsplanering 

Omsorgsförvaltningen inventerar förråd och lager. Hygienartiklar etc. anskaffas efter 

behov.  

I pandemiplanen ska det uppdateras lista över funktioner/befattningar som ska 

prioriteras för vaccination. Om vaccin finns ska vaccinering påbörjas.  

Kommunikationsavdelningen tillsammans med HR ska: 

 Förbereda informationsmaterial och tips och råd till anställda och allmänheten.  

 Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade 

(hemsida, telefonrådgivning etc.)    

Nivå/vecka 1 Mild form, 5 % insjuknande  

Aktiviteter  

För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden kontakt 

med smittskydd och i kommunen förs statistik avseende nya insjuknade bland patienter 

och personal.  

Aktivera anpassad samordningsstab med MAS som adjungerad.    

Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva 

nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver.   
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Informera om eventuella behov av omfördelning av personal mellan förvaltningar/bolag 

utifrån de behov som uppstår.   

Höj hygiennivån   

Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma hygienutrymmen 

som pentryn och toaletter och publika utrymmen. Regelbunden rengöring behövs på ytor, 

bord och dörrhandtag i gemensamma lokaler, och ledstänger i trapphus etc.  

För handhygien tillhandahålls om möjligt alkoholbaserat handdesinfektionsmedel t ex 85-

procentig alcogel, alternativt flytande tvål och engångshanddukar.   

Respektive arbetsledare ansvarar för att all personal får information om regler för hygien.  

Lägg upp riktlinjer för informationsspridning kring pandemi till allmänhet, 

kommunanställda och näringsliv (i samverkan med region, smittskyddsläkare och 

länsstyrelse).  

Löpande aktiviteter under hela skeendet  

Följ information från Folkhälsomyndigheten, regionen, länsstyrelsen, 1177.se, och utför 

annan omvärldsbevakning.  

Informera politisk ledning, förvaltningar och bolag.  

Regelbundna kontakter med förvaltningar/bolag avseende strategier, riktlinjer och 

kontakter med externa aktörer för att klara ut samordning och samverkan under 

kommande månader.   

Se över och säkerställ bemanning av verksamheternas beredskap och jourer.  

Fordon, transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc.  

Uppdatera planen för kostförsörjning.  

Bevaka behov av krisstöd, POSOM-ledningsgrupp  

Påbörja uppföljning av sjukskrivningar i kommunala verksamheter och vårdtagare. Jämför 

med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka.  

Påbörja komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar 

skyddsutrustning.  

Översyn av tillgången på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser som finns 

tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till trygghetslarm.   

Säkerställ informationskanaler och kontaktvägar.  

Aktivera information på kommunens hemsida.  

Producera informationsmaterial/ tips och råd till anställda och allmänheten.  
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Informera allmänhet, kommunanställda och näringsliv (i samverkan med regionen och 

länsstyrelsen).  

Bedriv tät samverkan med länsstyrelsen och närliggande kommuner. 

Nivå/vecka 2 Måttlig form, 10 % insjuknande  

Aktiviteter  

Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och riktlinjer 

för att omfördela personal till förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår. Kontakta 

frivilligorganisationer, pensionsavgångna etc. Omfördelning av personal ska i första hand 

ske till verksamheter/uppgifter som inte medför någon ytterligare smittrisk.  

Förbered aktivering av kommunens Krisledningsnämnd  

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt Nivå/vecka 1  

Nivå/vecka 3 Svår form, 25 % insjuknande  

Aktivitet  

Sammankalla och aktivera kommunens Krisledningsnämnd med samordningsstab  

Krisledningsnämnden beslutar om strategi och riktlinjer för att omfördela personal till 

förvaltningar/bolag utifrån de behov som uppstår.  

Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 

behov uppstått. Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionsavgångna etc.  

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt Nivå/vecka 1  

Nivå/vecka 4 Mycket svår form, 40 % insjuknande  

Aktivitet   

Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 

ytterligare behov uppstått.   

Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionsavgångna etc.  

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt Nivå/vecka 1  
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Nivå/vecka 5, Extremt svår form, 50 % insjuknande  

Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 

ytterligare behov uppstått.   

Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionsavgångna etc.  

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt Nivå/vecka 1  

Informationshantering  

Informationsbehovet inför och under en pandemi kommer att vara mycket stort. Stor vikt 

ska läggas vid att samordna informationen från olika myndigheter.  

Nationell information  

Socialstyrelsen, regionen och andra nationella myndigheter ger allmänheten information 

om smittan och dess symptom. Myndigheterna ger råd för att undvika smitta och åtgärder 

vid insjuknande.  

Krisinformation.se kommer att användas vid en pandemi.  

Läkemedelsverket informerar allmänheten om vaccin- och läkemedelsegenskaper. 

Myndighetsinformation kommer också att kunna följas i informationssystemet WIS.   

Medicinsk information  

KSM (Katastrofmedicinskt råd) samordnar informationen inom Region Skåne. KSM 

likriktar det budskap som ska föras ut till media och allmänhet.  

Smittskyddsläkaren ger information om tillgång till vaccin och antivirala läkemedel.  

Information till allmänheten om öppettider på vårdcentraler, vart sjuka ska vända sig etc. 

ges av Region Skåne.  

Kommunens information  

Information till allmänheten på det lokala planet samordnas i första hand av regionen och 

smittskyddsläkaren, men också från länsstyrelsen och kommunerna.   

Information till kommunerna samordnas av länsstyrelsen.  

Informationshanteringen sköts genom kommunkoncernens 

kriskommunikationsansvariga. 
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Förutsättningar för kommunikation   

Några förutsättningar vid kommunikation om pandemi är:   

 Kunskapen om smittsamma sjukdomar och hur man skyddar sig mot exempelvis 

influensa är relativt låg i befolkningen.   

 Vissa viktiga yrkesgrupper kommer att behöva stöd i form av riktad information 

om hur deras situation påverkas och vad de kan göra.   

 Information inom en mängd olika områden kommer att efterfrågas, vilket kräver 

en god samordning av budskap och förberedd information aktörer emellan.   

 Vissa budskap kan vara svåra att både kommunicera och ta till sig, till exempel när 

det gäller prioriteringar för vaccin, läkemedel och sjukvård eller om många barn 

drabbas.  

 Hög press på dem som har ansvar för att kommunicera, som själva kan ha många 

sjuka medarbetare. Om andra kriser inträffar under denna period kan de bli extra 

svåra att hantera i ett redan pressat läge.   

 Den osäkra situationen kräver tydliga budskap och stor öppenhet. Om 

informationen är bristfällig eller motstridig riskerar rykten och misstro att uppstå. 

En kris i sig påverkar också förutsättningarna att ta till sig och tolka information   

  

Information till allmänheten och kommunanställda under en pandemi innefattar bland 

annat:  

 Vad är en pandemi?  

 Var kan man hitta information om läget och hur skyddar man sig mot smitta?  

 Vart ska man vända sig om man misstänker att man smittats?  

 Vad ska man göra om man misstänker att man smittats?  

 Myndigheternas bedömning och riskbild för allmänheten.  

 Vad gör myndigheterna för att minska smittspridningen?  
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Bilaga 1 - Kristianstads kommun vid en pandemi  

Bortfall i kommunala verksamheter 

Under en period av 6-8 veckor är minst 15 procent av de anställda frånvarande på grund 

av influenspandemi. Pandemin når sin kulmen under veckorna 2 och 3, då 50 procent av 

de anställda kan vara frånvarande. 7 500 personer är anställda i kommunen, vilket 

innebär att fler än 3 500 kommunanställda kan vara frånvarande under två till tre veckor.  

Omfördelning av personal  

En förutsättning för att kunna hantera den personalbrist som kan komma att uppstå vid en 

pandemi är att personal kan omfördelas från verksamheter som inte bedöms vara 

samhällsviktig verksamhet till verksamheter bedömda som prioriterade i nivå 1 eller 2.  

Omfördelning av personal kan behöva göras inom egen förvaltning och även till annan 

verksamhet.  Verksamheterna bör göra en inventering och bedöma vilka medarbetare som 

kan frigöras från ordinarie uppgifter och vilka andra kompetenser och 

arbetslivserfarenheter dessa medarbetare har som kan göra dem lämpliga för andra 

arbetsuppgifter. 

Omsorgsverksamhet  

Totalt i omsorgsförvaltningen finns 2 600 tillsvidareanställda personer, varav ca 2 200 är 

vårdpersonal.  

Ca 390 personal insjuknar i snitt i influensa eller vårdar sjuka barn. Under ett antal veckor 

kan så många som 1 300 personer vara borta från arbetet.  

Särskilt boende, det finns 1 100 platser på vård- och omsorgsboenden och 60 platser på 

korttidsboenden.   

Antal undersköterskor/vårdbiträden är ca 1 200 personer.   

 

På befattningar som personlig assistent och stödassistent har Kristianstad kommun 

sammanlagt 740 medarbetare 

Hemtjänst och hemsjukvård, antal kunder i hemtjänst och hemsjukvård är ca 1 800.   

Antal undersköterskor/vårdbiträden i hemtjänst är ca 400 personer.   

Omkring 1 700 kunder har trygghetslarm.  

Anhörig/närståendevårdare, i dag finns ingen kontroll på detta då dessa personer inte 

är anställda inom kommunen. Tidigare har det varit ca 200 personer plus ca 20 anställda 

inom omsorgens olika områden.  
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Skolverksamhet 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 3 300 anställda och ansvarar för ca 18 000 

barn/elever/studerande. Organisationen består av central förvaltning, fyra skolområden 

med förskola, fritidshem och grundskola (51 förskolor, 32 fritidshem, 33 grundskolor) 

samt ytterligare ett femte skolområde (5 gymnasieskolor och vuxenutbildning).  

Förskola och fritids 
Förskola ca 3 800 barn, fritidshem 6-12 år ca 3 200 barn  
 
Grundskolan   
Åk F-6, ca 6 400 elever, Åk 7-9, ca 2 800 elever   
 
Gymnasieskolan   
Totalt ca 2 900 elever   
 
Skolskjuts 
Kommunen har 21 egna skolbussar, 2 minibussar och varje dag åker ca 2 400 elever 
skolskjuts. 
 
Skolkök   

Det finns 60 skolkök i kommunen. Köken är uppdelade i olika grupper, 49 produktionskök 
och 11 mottagningskök. Det tillagas ca 13 000 skolluncher per dag.  
 (studera ev. problem vad avser Riksgymnasiets elever och dess 26 studieassistenter, 

personal till 5 elevhem med upp till 52 elevhemsplatser)  

Socialtjänst  

Socialjour utanför ordinarie arbetstid ”rullar” normalt på tre personer.  

Kommunens medborgare 

Vid en influensapandemi beräknas i snitt 25 % av en befolkning på insjukna under en 

period av 6-8 veckor. Detta innebär för Kristianstads kommun med nära 86 000 invånare 

att ca 21 500 personer kan insjukna, varav ca 2 700 – 3 500 nya personer insjuknar/vecka.  

Personer 65 år och äldre är till antalet 18 500 personer. Ca 4 500 personer av dem kan 

insjukna, varav 550-750 nya personer insjuknar/vecka.  

Åldersfördelning i kommunen  2018-12-31 

Barn 0-6 år, 6 845  

Barn 7-17 år, 11 089  

Ungdomar 18-24 år, 6 965  

Personer 25-44 år, 20 754  

Personer 45-64 år, 20 927  

Personer 65-79 år, 13 394  

Personer 80+ år, 4 934  
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Kristianstads kommuns befolkning 

Kristianstads kommun hade 85 747 invånare vid årsskiftet 2020/2019. Den mer 

detaljerade befolkningsstatistiken redovisas senare under året och tabellen över 

befolkningen i bostadsområden och tätorter bygger därför på 2018 års siffror. 

 

Befolkningsantal i kommunens områden  

2018-12-31 
 

 
Män Kvinnor Totalt 

Centrum 1367 1558 2925 

Östra Kasern 173 197 370 

Lyckans Höjd 290 375 665 

Östermalm 1564 1932 3496 

Söder 1293 1429 2722 

Stafre 138 126 264 

Parkstaden 318 302 620 

Egna Hem 694 625 1319 

Sommarlust 314 398 712 

Fäladen 740 880 1620 

Näsby 1769 1790 3559 

Gamlegården 2758 2554 5312 

Näsbyfält 45 30 75 

Kulltorp 859 823 1682 

Österäng 1585 1686 3271 

Hedentorp 303 277 580 

Helgedal 408 388 796 

Vilan 673 694 1367 

Charlottesborg 696 604 1300 

Härlöv 129 125 254 

Nosaby ytterområde 251 199 450 

Nosaby 293 273 566 

Möllebacken 257 248 505 
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Hammar 1005 1095 2100 

Hammarslund 382 379 761 

Viby 620 571 1191 

Rinkaby 477 476 953 

Trolle Ljungby 348 339 687 

Fjälkinge 1036 1082 2118 

Nymö 92 85 177 

Åhus 5767 5994 11761 

Norra Åsum 785 731 1516 

Köpinge 793 729 1522 

Arkelstorp 761 756 1517 

Vånga 396 359 755 

Österslöv 505 506 1011 

Fjälkestad 262 274 536 

Ivö 94 94 188 

Bäckaskog 466 384 850 

Norra Strö 182 172 354 

Färlöv 1127 1113 2240 

Balsby 250 229 479 

Vä ytterområde 273 263 536 

Vä 1369 1373 2742 

Träne 404 366 770 

Djurröd 177 163 340 

Äsphult 175 194 369 

Skepparslöv 236 220 456 

Öllsjö 1192 1230 2422 

Önnestad 993 917 1910 

Tollarp 1998 1965 3963 

Linderöd 421 372 793 
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Östra Vram 142 129 271 

Degeberga 877 832 1709 

Vittskövle 275 252 527 

Maglehem 261 249 510 

Everöd 550 558 1108 

Hörröd 107 91 198 

Huaröd 279 247 526 

Östra Sönnarslöv 190 170 360 

Lyngsjö 70 65 135 

Restförda 81 34 115 

   
84 906 
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Bilaga 2 - Personalförsörjning  

Arbetsgivares ansvar vid risk för eller inträffat epidemi- eller pandemiutbrott  

 
Denna redogörelse tar sikte på att översiktligt beskriva åtgärder som kan vidtas för att 

så långt möjligt bibehålla personalbemanningen i verksamheterna under en pandemi.  

Verksamheternas planering måste ta hänsyn till en fungerande verksamhet under en 

kortare tid med mycket hög frånvaro såväl som under en längre tid med förhöjd 

frånvaro.  

Arbetsgivaren kan behöva rekrytera personal för att säkra bemanningen. Ett 

alternativ kan vara att rekrytera nyligen pensionerad personal som har kvalifikationer 

för arbetet. Ett annat alternativ kan vara att inrätta en särskild bemanningspool med 

uppdraget att täcka arbetskraftsbehov som uppstår med kort varsel. 

Innan nyrekrytering kan ske måste arbetsgivaren dock säkerställa att det inte finns 

arbetstagare inom organisationen som behöver omplaceras, förflyttas eller som har 

begärt utökad sysselsättningsgrad. Det behöver även kontrolleras om det finns 

tidigare anställda med företrädesrätt som har kvalifikationer för den aktuella tjänsten. 

Beslut om olika personalförsörjningsåtgärder samt eventuella inskränkningar av 

verksamheter fattas inom respektive verksamhet. Samverkan ska fortlöpande ske med 

berörda fackliga organisationer och information lämnas löpande till skyddsombud. 

Arbetsmiljölagen  

AML gäller för arbetstagare som utför arbete i Sverige.  

Riskbedömning  

Arbetsgivares skyldighet att göra riskbedömning  

För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en bedömning av 

risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Folkhälsomyndigheten liksom 1177.se är en 

viktig informationskälla med aktuell information. Det gäller att planera för hur 

verksamheten ska hantera ett utbrott av smittsam sjukdom på arbetsplatsen, identifiera 

vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att medarbetarna som utför 

arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Med riskbedömning 

som grund ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att undvika att någon ska bli smittad 

i arbetet. Riskbedömningen sker utifrån varje arbetsplats. I förekommande fall bör 

expertis i form av till exempel företagshälsovården, Smittskyddsläkare, MAS konsulteras. 

Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud.  
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Mer information om smitta finns att läsa i Arbetsmiljöverkets förskrift Smittrisker (AFS 
2018:4). https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/ 
  

Anställningsvillkor  
Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet för arbetstagarna. Detta ska göras på ett 

sådant sätt att risker för ohälsa inte uppstår. I Allmänna bestämmelser (AB) § 6 regleras 

arbetstagares allmänna åligganden i anställningen. Av bestämmelsen framgår att 

arbetstagare har en skyldighet att utföra arbete för arbetsgivarens räkning som sträcker 

sig bortom den fastlagda arbetstiden (se vidare kommentaren till AB). Arbetstagaren har 

därmed en skyldighet att bland annat vikariera för annan arbetstagare under en 

begränsad tidsperiod, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap samt att 

inom ramen för anställningsavtalet förflyttas till annan arbetsplats. Arbetsskyldigheten 

föreligger för arbetsuppgifter som normalt utförs av den kategori medarbetare som 

vederbörande tillhör. I en exceptionell situation kan skyldighet föreligga att vikariera 

inom helt andra arbetsområden än anställningens område. Naturligtvis får en 

medarbetare frivilligt överenskomma med arbetsgivaren om att utföra arbetsuppgifter 

som ligger utanför arbetsskyldigheten.  

 

Normalt ska den ordinarie bemanningen tillgodose verksamhetens behov utan att övertid 

ska behöva beordras. Vid en omfattande personalfrånvaro på grund av en större epidemi, 

pandemi el. dyl. kan arbetsgivaren behöva ianspråkta regleringarna i AB § 6 i större 

omfattning.  

Liknande bestämmelser finns i BEA § 6 och RIB § 2. 

Arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret samt ansvaret för att vidta åtgärder för 

att lindra situationen även vid ett virusutbrott. Det ställer krav på ett klokt ledarskap med 

ett balanserat ställningstagande av vilka åtgärder som behöver vidtas. Ytterst är det 

verksamheten som ska kunna upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som 

möjligt. Det gör att respektive chef ska fatta beslut om att t.ex. beordra övertid, jour och 

beredskap, förflytta medarbetare, arbete på hemmaplan, häva påbörjad semester och ta in 

extrapersonal. Som vid all annan frånvaro sker i första hand en bedömning av 

arbetsledningen om arbetsuppgifter kan omfördelas eller vikarie behöver anskaffas.  

Övertid  

Övertid kan användas i situationer då ett oförutsett behov uppstår, exempelvis vid tillfällig 

arbetsanhopning eller sjukdomsfall och bör så långt som möjligt fördelas jämnt mellan 

arbetstagarna. Övertid och mertid får tas ut med maximalt 200 timmar under kalenderår. 

Övertiden får maximalt uppgå till 48 timmar under en fyraveckors period eller 50 timmar 

per kalendermånad. 

Extra övertid omfattande 150 timmar kan tas ut om särskilda skäl föreligger och 

situationen ej kunnat lösas på annat sätt. Den extra övertiden får tillsammans med den 

allmänna övertiden maximalt uppgå till 48 timmar under en fyraveckors period eller 50 

timmar per kalendermånad. Exempel på särskilda skäl kan vara tillfälliga 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/
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arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse, oförutsedda sjukdomsfall eller förlust 

av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart. Att situationen inte går att lösa på 

annat rimligt sätt innebär att det kan vara möjligt under en övergångsperiod att ta ut extra 

övertid/mertid vid sjukdomsfall eller vid andra vakanser. Om det går att beordra in en 

annan arbetstagare som har arbetat mindre övertid/mertid, rekrytera eller genomföra 

organisatoriska åtgärder för att lösa situationen bör arbetsgivaren göra det istället. 

Lokalt kollektivavtal kan träffas om avsteg. Sådant avtal träffas av 

kommunledningskontorets HR-avdelning efter förslag från respektive förvaltning. 

Om allmän övertid motsvarande 200 timmar per år och extra övertid med 150 timmar per 
år inte räcker till kan det bli nödvändigt att ta i anspråk nödfallsövertid – förutsatt att 
villkoren i 9 § ATL är uppfyllda.  
 

Nödfallsövertid  

Har en natur- eller olycksfallshändelse eller annan liknande omständighet som inte kunnat 

förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara 

för sådant avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom, får nödfallsövertid dessutom tas 

ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver.  

Epidemi- eller pandemiutbrott kan utgöra en sådan omständighet som medför att 

nödfallsövertid blir aktuell.  

Så snart omständigheterna medger det ska arbetsgivaren underrätta den lokala 

arbetstagarorganisationen inom vars avtalsområde arbetet faller. Om 

underrättelseskyldigheten åsidosätts blir den uttagna övertiden att betrakta som allmän 

övertid.  

Arbetsgivaren ska teckna lokalt kollektivavtal med den fackliga organisationen om 

nödfallsövertid utöver två dygn. Kan inte kollektivavtal träffas, finns möjlighet att söka 

dispens hos arbetsmiljöverket.  

Rutiner för att utnyttja nödfallsövertid finns på intranätet. 

Tillfällig avvikelse från dygnsvilan och veckovila  

Arbetstidslagen, ATL öppnar upp för avvikelsemöjligheter. SKR har genom AB träffat 

central överenskommelse om avvikelsemöjligheter avseende såväl dygns- som veckovila.  

Detta innebär att:  

- arbetstagares sammanhängande dygnsvila kan uppgå till minst 9 timmar vid 

förläggning av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsvilan inte 

understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under 

beräkningsperioden och att en arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse kan 

understiga den planerade dygnsvilan under förutsättning att den inte understiger 
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ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under 

beräkningsperioden.  

- arbetstagares sammanhängande veckovila vid tillfällig avvikelse kan uppgå till 

minst 24 timmar.  

 
SKRs uppfattning är att allvarligare utbrott av en epidemi eller pandemi vid behov ska 

kunna innebära även ytterligare avvikelsemöjligheter.  

 

Tidsbegränsade anställningar 

Vid tillfällig anställning av extrapersonal följer anställningsförfarandet det normala. 

Gällande kollektivavtal tillämpas. Lön och anställningstid överenskoms individuellt. 

Möjlighet att kalla in lediga medarbetare   

När personalstyrkan ligger på en kritisk nivå kan det finnas behov av att kalla in 

medarbetare som för närvarande inte är i tjänst.  

Arbetsgivaren har bara rätt att kalla in medarbetare som är arbetspliktig. Medarbetare 

som är tjänstledig har ingen arbetsplikt. Begränsning finns också för medarbetare som är 

tjänstledig på deltid med föräldraförsäkring. Däremot kan arbetsgivaren alltid ha en dialog 

om medarbetarens möjligheter att återgå i arbete tidigare, helt eller delvis, och på så sätt 

bli överens om att tjänstledigheten bryts. 

Arbetsgivare kan kalla in medarbetare från utbildningar som genomförs i tjänsten.  

Arbetsgivaren har rätt att kalla in medarbetare som är lediga med semester om synnerliga 

skäl finns. Påtagligt personalförsörjningsbehov kan utgöra en sådan situation. Reglering 

om ersättning för detta finns angivet i AB § 28 mom. 13. En beviljad men ej påbörjad 

semester ses som ett bidande beslut enligt rättspraxis. För att arbetsgivarens beslut att 

återta redan beviljad semester utan att riskera skadeståndsskyldighet krävs att denne 

först har vidtagit åtgärder för att lösa situationen på annat sätt, bl.a. genom att ha beordrat 

övriga medarbetare övertid. Inför ett beslut om att avbryta redan påbörjad semester 

påkallar arbetsgivaren en MBL 11 § förhandling. Om synnerliga skäl föranleder det, får 

arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts.  

Krislägesavtal  

Krislägesavtalet är ett särskilt kollektivavtal som reglerar villkor och ersättningar för 

arbetstagare som arbetar vid krisläge.  

Krislägesavtalet kan aktiveras vid exempelvis olyckshändelser med omfattande påverkan, 

naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller 

hot. För att Krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs:  



30 

 

Kristianstads kommun | 2020-06-29 

a) att krisläge i en kommun eller region konstateras av kommunen eller regionen genom 

beslut i behörig ordning, samt  

b) att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKRs 

styrelse.  

Inaktivering av krislägesavtalet sker enligt samma principer som gäller för aktivering  

Kollektivavtalen för den ordinarie verksamheten ska tillämpas så långt det är möjligt. Är 

kriterierna i krislägesavtalet inte uppfyllda kommer avtalet inte att aktiveras eller kunna 

tillämpas.  

När krislägesavtalet aktiverats ska arbetsgivaren informera den eller de arbetstagare som 

omfattas av avtalet. Därefter gäller krislägesavtalets villkor bl.a. arbetstid, 

arbetsskyldighet och ersättningar för dessa medarbetare.  

Frågeställningar kopplade till arbetsgivaransvaret 

Arbetstagare som återvänder från ett smittdrabbat område  

Arbetsgivaren bör prata med medarbetaren innan denna återvänder till arbetsplatsen och 

göra en riskbedömning. Arbetsgivaren tar del av Folkhälsomyndigheten och 

Vårdguiden/1177:s bedömningar och rekommendationer. Arbetsgivaren bör uppmana 

medarbetare som känner symptom för aktuellt smitta att sjukskriva sig och hålla sig 

hemma under sjukdomsförloppet samt följa offentliga vårdens allmänna 

rekommendationer för kontakt vid eventuell exponering för närmare besked om hur 

medarbetaren ska agera. Här kan det finnas skäl att möjliggöra arbete hemifrån.  

Medarbetare som planerar en resa till ett smittdrabbat område  

Information finns på UD:s och regeringens hemsida samt hos Folkhälsomyndigheten. 

Dessutom ger Vårdguiden/1177 tydliga anvisningar kring hur man tar kontakt med 

vården på ett tryggt och säkert sätt.  

Arbetsgivaren följer myndigheternas rekommendationer inför beslut om tjänsteresor. 

Observera att myndigheternas rekommendationer kan förändras varför utvecklingen 

behöver följas löpande. Det är därför av vikt att arbetsgivaren har en dialog med 

medarbetaren inför avresan. Arbetsgivaren beslutar alltid ytterst om inplanerade resor i 

tjänsten ska genomföras eller ej. 

Information till medarbetare  

Alla medarbetare bör informeras om vad som gäller. Arbetsgivaren bör uppmana 

medarbetare som känner symptom för aktuellt smitta att sjukskriva sig och hålla sig 

hemma under sjukdomsförloppet samt följa offentliga vårdens allmänna 

rekommendationer för kontakt vid eventuell exponering för närmare besked om hur 

medarbetaren ska agera. 
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Sjukdom  

En arbetstagare som blir sjuk och inte kan arbeta har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de 

första 14 dagarna. Det görs karensavdrag från första dagen i sjuklöneperioden. Från och 

med dag 15 i sjukperioden betalas sjukpenning från Försäkringskassan. En arbetstagare 

som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklön från arbetsgivaren med ett 

belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Sjuklönen betalas som längst till och med 

dag 90 i sjukperioden.  

Arbetsgivaren betalar vidare utfyllnad till en arbetstagare vars fasta kontanta lön 

överstiger taket för sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken (66,67 

% av prisbasbeloppet).  

Vid epidemier och pandemier är det vanligt att kontinuerliga sjukfrånvarouppföljningar 

görs av smittskyddsläkare i syfte att kunna bedöma utvecklingen av smittan. För att 

Kristianstads kommun i en sådan situation ska kunna lämna korrekta uppgifter om 

sjukfrånvarons utveckling behöver samtliga sjukanmälningar inrapporteras i 

personalsystemet varje dag. 

Smittbärarpenning  

Om arbetstagaren har eller antas ha en smittsam sjukdom eller om hon eller han smittar 

eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk, kan smittbärarpenning betalas ut från 

Försäkringskassan. Mer information om smittbärarpenning finns på Försäkringskassans 

hemsida.  

Arbete på distans  

Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten besluta att medarbetare, i syfte 

att minska smittspridning, ska arbeta på distans under en kortare period. Det kan till 

exempel vara fråga om att arbeta hemma. Om arbetsgivaren tror att detta är en åtgärd 

som kan komma att vidtas kan det vara bra att i förväg kommunicera detta med de lokala 

arbetstagarorganisationerna. Så kan till exempel ske i samband med den riskbedömning 

arbetsgivaren är skyldig att göra i samverkan med skyddsombud enligt 

arbetsmiljölagstiftningen.  

Ett mer generellt beslut om distansarbete under en viss tid, för att undvika 

influensautbrott, faller dock in under arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet 

enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).  

I de fall det inte finns möjlighet att arbeta hemifrån eller annan plats kan arbetsgivaren 

behöva överväga att medarbetaren stannar hemma till dess det är klarlagt att denne inte 

är smittad. Lön och andra anställningsförmåner utgår i så fall som vanligt. I syfte att 

säkerställa enhetliga arbetsgivarpolitiska ställningstaganden ska kontakt tas med HR-

avdelning innan ställningstagande görs.  

Avstängning för att förhindra smittspridning  
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Arbetsgivaren kan, om frivillig överenskommelse saknas enligt ovan , med stöd av AB § 10 

mom. 4 meddela arbetstagaren förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. 

Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte 

föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under 

sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.  

I syfte att säkerställa enhetliga arbetsgivarpolitiska ställningstaganden ska kontakt tas 

med HR-avdelning innan ställningstagande görs.  

Arbetsgivaren är skyldig att begära och genomföra en överläggning med berörd 

arbetstagarorganisation inför beslut om avstängning. Parterna är överens om att det inte 

föreligger någon överläggningsskyldighet när arbetsgivaren fattar beslut om avstängning 

för att förhindra smittspridning vid vinterkräksjuka (calicivirus). Detta förutsätter att 

avstängningen inte är längre än 48 timmar. 

Arbetstagaren är inte att anse som ledig från arbetet under avstängningen. Om han eller 

hon kan utföra arbete i sin bostad eller på annan plats utan risk för smittspridning, bör 

denna möjlighet utnyttjas.   

Om beslut enligt smittskyddslagen fattas är arbetstagaren istället berättigad till 

smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Om arbetstagaren insjuknar under tiden för förbudet ska arbetstagaren i stället få sjuklön 

enligt sjuklönelagen (SjLL) och AB, se rubriken sjukdom ovan. 
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Bilaga 3 - Icke-medicinska åtgärder   

Annan lagstiftning   

Övrig lagstiftning som kan bli aktuell vid en pandemi rör åtgärder som vid behov kan 

användas för att begränsa smittspridning, som att begränsa allmänna sammankomster 

eller att vid behov stänga arbetsplatser och skolor.   

Förutom medicinska åtgärder behövs en beredskap för att på frivillig väg vid behov 

begränsa vissa aktiviteter. Det kan även innebära att man stänger skolor, förskolor samt 

andra institutioner. Erfarenheten har visat att effekten av sådana åtgärder på utvecklingen 

av en pandemi är begränsade, men att de möjligen kan bidra till att sjukdomen sprids 

långsammare.   

Ordningslagen (1993:1617) ger regeringen – och efter bemyndigande också 

länsstyrelserna – möjlighet att inskränka omfattningen av allmänna sammankomster eller 

offentliga tillställningar i syfte att begränsa smittspridning. Även möjligheter att stänga 

verksamheter eller arbetsplatser och begränsa kommunikationer finns i gällande 

lagstiftning.   

Syftet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Till de faktorer som kan orsaka ohälsa 

räknas smittämnen. Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) kan Arbetsmiljöverket med omedelbar verkan 

bestämma att en arbetsplats ska stängas om det finns omedelbar risk för smittspridning.   

Barn i förskoleklass (5-6 åringar) och skolor omfattas av arbetsmiljölagen (1977:1160), 

vilket gör att ett beslut om stängning också kan tas av Arbetsmiljöverket i de fall man 

bedömer att barnen utsätts för risk genom att gå till skolan.   

Trots att arbetsmiljölagen inte gäller yngre förskolebarn så gäller den personalen, vilket 

innebär att Arbetsmiljöverket även kan stänga förskolor med argumentet att personalen 

inte ska utsättas för den höga smittrisken.  

De kommunala myndigheterna har också – genom sitt allmänna ansvar för den 

verksamhet de bedriver – möjlighet att själva besluta om inskränkningar i sin verksamhet 

av smittskyddsskäl.   

Stängningar av skolor och förskolor   

Beslutet om att stänga skolor, förskolor och fritidshem under en längre period, det vill 

säga mer än två dagar tas av förvaltningschefen, baserat på gällande 

delegationsordning.  Vid mindre än två dagar ligger beslutet hos skolchef. 
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Pandemi 

Alla barn och elever i verksamheterna omfattas av arbetsmiljölagstiftningen och därför 

har skolans ledning samma ansvar som arbetsgivare att hantera en pandemi. Lokala 

myndigheter har rätt att i samråd med smittskyddsläkare fatta beslut om att stänga 

verksamheten.  

En stängning för att förhindra smittspridning eller på grund av hög sjukfrånvaro kan vara 

effektiv, om den görs i tid. Då undervisning är förvaltningens huvuduppdrag ska den 

bedrivas ändå, om än i annan form. Effekten av en stängning måste också vägas mot 

konsekvenserna i samhället när yrkesverksamma föräldrar tvingas stanna hemma för att 

ta hand om sina barn. I synnerhet om föräldrarna arbetar inom samhällsviktiga områden 

som exempelvis sjukvården.  

Ersättning från Försäkringskassan   

Försäkringskassan kan betala ut tillfällig föräldrapenning om sjukfrånvaron är så hög att 

skolan måste stänga. Tillfällig föräldrapenning är även möjlig om en skola stängs med syfte 

att förhindra ett utbrott. Försäkringskassan har gjort bedömningen att tillfällig 

föräldrapenning kan vara möjlig i en pandemisituation i de fall sjukfrånvaron är så hög att 

undervisning inte är meningsfull eller om en skola stängs vid ett första eller enstaka fall i 

en skola med syfte att förhindra ett utbrott i skolan.   

Förutsättningen är att smittskyddsläkare eller annan läkare gjort bedömningen.  
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Bilaga 4 - Myndigheter/aktörer på nationell och internationell 

nivå  

  

 Världshälsoorganisationen (WHO) www.who.int  Deklarerar när en 

influensapandemi har brutit ut.  

 Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se   

Ansvarig för nationell samordning av smittskyddet. Ger information om planerade 

åtgärder inom hälso- och sjukvården. 

 Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se   

Ansvarig för att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar 

bland människor. 

 Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se   

Ger information om egenskaper hos vaccin och läkemedel.  

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se   

 Länsstyrelsen Skåne www.lansstyrelsen.se/skane/   

 Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se   

 Jordbruksverket www.jordbruksverket.se   

 FOI www.foi.se   

 Region Skåne, Smittskydd Skåne www.skane.se   

 Nationella krisportalen www.krisinformation.se   

  

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.msb.se/
http://www.msb.se/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.foi.se/
http://www.foi.se/
http://www.skane.se/
http://www.skane.se/
http://www.krisinformation.se/
http://www.krisinformation.se/


36 

 

Kristianstads kommun | 2020-06-29 

Bilaga 5 Lagstiftning  

De lagar och regler som reglerar verksamheten under normala förhållanden är 

huvudsakligen också de som gäller vid en extraordinär händelse. Nedan följer några av de 

lagar och förordningar som gäller under en pandemi.  

Lagar  

 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap  

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

 Lag (2017:30) hälso- och sjukvårdslagen  

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)   

 Smittskyddslagen (2004:168)  

 Arbetstidslagen (1982:673)  

 Socialtjänstlagen (2001:453)  

 Ordningslagen (1993:1617)  

 Arbetsmiljölagen (1977:1160)  

Förordningar  

 Förordning (2006:637) om kommuners och regionsers åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  

 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap  

 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor  

 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)   

 Smittskyddsförordningen (2004:255)  

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM
http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19820763.htm
http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19820763.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/RNP/SLS/LAG/20040168.htm
http://www.notisum.se/RNP/SLS/LAG/20040168.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820673.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820673.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19931617.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19931617.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19771160.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19771160.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060637.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060637.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060637.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060637.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060942.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060942.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090641.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090641.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040255.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040255.HTM
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Bilaga 6 – Ansvarsfördelning för sjukvård mellan region och 

kommun  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska varje region erbjuda god hälso- och 

sjukvård åt dem som bor där.   

Primärvården är en del av den öppna vården och ska, utan avgränsning för sjukdomar, 

ålder eller patientgrupper, svara för befolkningens grundläggande behov av medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens tekniska resurser eller annan medicinsk kompetens.   

Det är regionen som har ansvaret för att organisera primärvården så att alla som är 

bosatta inom området har tillgång till och kan välja en läkarkontakt.   

Undantag från denna regel är den del av hälso- och sjukvården (exklusive läkarinsatser) 

som kommunerna, genom Ädelreformen, fick ansvaret för i särskild boendeform och 

dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), samt bostad med särskild service 

enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.   

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det också möjligt för en kommun att, efter avtal med 

regionen, helt eller delvis ta över ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende, vilket cirka 

hälften av landets kommuner har valt att göra.  

I Kristianstad kommun utgår vi ifrån det avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne som slutits mellan regionen och kommunerna 

genom Kommunförbundet Skåne. Häri finns ett begrepp som kallas tröskelprincipen. 

Detta innebär att de patienter som själva eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till 

regionens sjukvård inte kan få hemsjukvård och därmed faller under regionens ansvar.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (hemsjukvård)  

Det primärkommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar insatser upp till läkarnivå.   

Gränssnittet mellan Kristianstads kommun och Region Skåne vilar på följande 

gemensamma grundprinciper:  

Ansvarsfördelningen definieras utifrån ”tröskelprincipen” och gäller dygnet runt. Detta 

innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av 

regionen finansierad primärvård har regionen vårdansvaret.  

 Respektive huvudman har ansvar för att erforderliga resurser och kompetens 

finns. Resursbrist får aldrig vara ett skäl för huvudmännen att inte ta sin del av 

ansvaret för vård, omsorg och stöd till patienten.  

 Förutom läkarordination enligt nedan krävs konsultativt stöd från regionens 

specialistsjukvård till kommunernas hemsjukvård, såväl i särskilt boende enligt 

LSS och SoL som i ordinärt boende.  
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 En gemensam, samordnad vårdplanering utgör grunden för en fungerande 

vårdkedja och måste ha genomförts bl.a. inför övertagande av vårdansvaret.  

 I de fall vården kräver ordination av läkare måste följande förutsättningar vara 

uppfyllda:  

 Läkare på primärvårdsnivå ska godkänna all överföring av vårdansvaret för 

enskilda patienter från slutenvård till primärvård och kommunal hemsjukvård.  

 Det måste finnas en klar och tydlig "back up"/stöd till den kommunala 

sjuksköterskan med ett tydligt läkaransvar, med krav på namngiven doktor.  

 Vem som är ansvarig läkare ska således alltid klart framgå. Läkarordinationer på 

primärvårdsnivå måste ske av, eller genom, primärvårdsläkare samt i 

förekommande fall av, eller genom, annan ansvarig läkare. Detta gäller t.ex. vid 

blodtransfusioner, infusioner, injektioner, palliativ vård och respiratorvård.  

 Primärvårdsläkaren/familjeläkaren eller motsvarande måste kunna göra 

hembesök, såväl planerade som akuta.  

 Den praktiska utformningen, inklusive rutinerna, för överföring av vårdansvaret 

för enskild patient måste lösas lokalt.  

 

Samverkansavtalet och övriga avtal inom sjukvårdsområdet mellan Region Skåne 

och kommunerna i Skåne finns att läsa på Kommunförbundets webbplats: 

 https://vårdsamverkanskåne.se/sa-regleras-samverkan/samverkansavtal/ 

  

https://vårdsamverkanskåne.se/sa-regleras-samverkan/samverkansavtal/
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Bilaga 7 - Tips och råd  

Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan?   

All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar, hosta, etc. 

Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs 

nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas 

med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:   

 Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka  

 Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de 

smittas   

 Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra 

ärenden.   

 Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på 

toaletten eller slänger i en soppåse   

 Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.   

 Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara 

effektivt.   

 Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i 

något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.   

Hygien på och utanför arbetsplatsen  

 Tvätta händerna ofta, använd gärna handsprit.  

 Nys och hosta i armvecket.  

 Undvik platser med stora folksamlingar såsom bio, teater, restauranger, bussar 

och tåg.  

 Se till så att kall mat serveras kall och varm mat serveras varm.  

 Handdukar i hemmet bör tvättas ofta och i minst 60 grader.  

 Torktumling minskar mängden sporbildande bakterier som finns i textiler.  

 Familjemedlemmar som är smittade eller känner symptom bör, om möjlighet 

finns, använda en egen toalett och sova i separat sovrum.  
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Bilaga 8 - Förbrukningsmateriel   

Inom kommunen kan man inledningsvis se över hur långt befintliga lager räcker och hur 

de avtal man har ser ut. Exempel på förbrukningsmateriel som kommer att vara viktigt och 

där behovet kommer att öka:   

 Munskydd (klass I R eller II R, enl. SS-EN 14683) som skydd mot droppsmitta   

 Andningsskydd, filtrerande halvmasker (FFP3 eller FFP2), som skydd mot 

luftburen smitta   

 Handdesinfektionsmedel   

 Handskar   

 Plastförkläden   

 Visir   

 Ytdesinfektion   

  

Det är viktigt att lyfta denna fråga inom region och kommuner och att engagera 

upphandlingsenheter.  
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Bilaga 9 – Rådgivning och information  

Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112 eller uppsöka närmaste 

sjukhus.  

113 13 

Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om 

allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. 

1177  

1177 är ett nationellt kortnummer för sjukvårdsrådgivning per telefon. Till 1177 kan du 

ringa dygnet runt. 1177 är en service till dig som vill få en bedömning av en sjuksköterska 

innan du uppsöker vården.  1177 tillhandahåller även hemsida där man kan hitta 

information och vad som är aktuellt just nu.  

Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer 

ditt behov av vård, ger dig råd eller hänvisar dig till andra vårdinstanser.  

www.1177.se/skåne 

Krisinformation.se 

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och 

andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. 

  

http://www.1177.se/skåne
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Bilaga 10 – Plan för kommunikation och krisstöd när 

medarbetare drabbas av allvarlig sjukdom och/eller dödsfall, 

med koppling till pandemin 

Inledning  

Vid en allvarlig krissituation utmanas vardagens mönster och vanor utöver det vanliga. Då 

är det viktigt att ha en beredskap och rutiner för att snabbt kunna hantera extraordinära 

händelser och de individer som på olika sätt är berörda.  

Om en arbetskamrat drabbas av allvarlig sjukdom och/eller dödsfall, med koppling till 

arbetet, innebär detta en psykisk påfrestning för verksamheten och arbetskamraterna som 

kan leda till krisreaktioner. Det påverkar även övriga delar av arbetsgivarens verksamhet 

på olika sätt.  

Plan för beredskap 

Verksamheten ska i förbyggande syfte ta fram en detaljerad plan för att skapa en 

beredskap. Här följer handfasta råd om de aktiviteter som behöver vidtas i förhållande till 

direkt och indirekt berörda. Förslag på plan finns sist i detta dokument. 

Information 

Tydlig och saklig information är mycket viktig vid allvarliga händelser. I stressituationer 

ökar tendenserna till ryktesspridning. Det är därför viktigt att information om allvarliga 

händelser ges fortlöpande, även när informationsvärdet kan tyckas lågt. Informationen ska 

lämnas av behörig chef och ges till samtliga direkt och indirekt berörda.  

Kommunicera om det inträffade på ett sakligt och enkelt sätt. Syftet är att informationen 

ska skapa en trygghet om att arbetsgivaren gör det som krävs för att bedriva 

verksamheten på ett säkert sätt, både i förhållande till kunder och medarbetare. 

Kanaler för information 

 Närmast anhörig kontaktas av behörig chef. 

 Arbetsgruppen informeras om det som inträffat av behörig chef samt erbjuds stöd, 

exempelvis i samarbete med företagshälsovård. Skyddsombud kan med fördel 

närvara. Tänk på att även informera medarbetare som inte är närvarande på 

arbetsplatsen. 

 Politisk ledning och övriga förvaltningschefer i Kristianstads kommun får 

information av behörig chef om det inträffade. 

 Övriga medarbetare i Kristianstads kommun får informationen via intranätet. 

Behörig chef kontaktar kommunikationsenheten som ansvarar för publiceringen. 

 Medborgarcenter informeras av kommunikationsenheten. 

 Pressmeddelande skickas till media av kommunikationsenheten när den interna 

informationen har gått ut. 
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 Information läggs i samband med pressmeddelandeutskicket ut på extern hemsida 

av kommunikationsenheten. 

 Facebooksidan bemannas av kommunikationsenheten för att hantera eventuellt 

inflöde av kommentarer/meddelande. 

Närmaste chef 

Som närmaste chef till en allvarligt sjuk och/eller avliden medarbetare måste man 

förbereda sig på att olika berörda parter kommer att förvänta sig att få ledning och stöd 

samt svar på sina frågor i en svår och okänd situation. Hämta stöd och hjälp från 

verksamhetschef, HR, AME eller annan specialistfunktion för hantering av situationen. 

Primära kontakter att ta är med närmast anhörig och berörd arbetsgrupp. 

Håll skyddsombud underrättade om det inträffade. 

 

Att tänka igenom inför samtal/möte med anhörig och arbetsgrupp: 

 Dialog med anhörig om vad som kan förmedlas till arbetsgruppen rörande allvarlig 

sjukdom och/eller dödsfall 

 Utifrån givna förutsättningar, kommunicera på ett sakligt och enkelt sätt om det 

inträffade 

 Frågor som ska besvaras genom att delge fakta  

 Det är bäst om man kan tala öppet om det som hänt 

 Möta oron som finns hos anhörig och medarbetare 

I det fall sjukdomen bedöms vara orsakad av arbetet upprättas arbetsskadeanmälan i Lisa 

och Arbetsmiljöverket ska underrättas utan dröjsmål om allvarlig sjukdom och/eller 

dödsfall.    

Chefen kan med fördel kontinuerligt föra någon form av loggbok med korta anteckningar 

om bland annat vilka beslut som är fattade och när. 

Närmast anhörig 

Behörig chef har kontakt med anhöriga för att framföra arbetsgivarens deltagande 

alternativt kondoleanser. Ett råd är att ha en god beredskap inför den anhöriges reaktion 

och bemötande. Det är viktigt att visa stor respekt för en anhörigs känslor i förhållande till 

en allvarlig händelse som skulle kunna vara orsakad av arbetet. Låt samtalet få ta den tid 

som krävs. Lyssna men lämna också information som, i bästa fall, kan skapa en förståelse 

inför det som inträffat.  

I det fall det rör ett dödsfall ska anhörig informeras om att det kommer att hållas en 

minnesstund på arbetsplatsen. En kondoleansbukett sänds till närmast anhörig. 

Efter en tid kan förnyad kontakt tas med anhörig för eventuellt behov av ytterligare 

klargörande och stöd. Det kan finnas personliga tillhörigheter kvar på arbetsplatsen som 

ska tas om hand. Detsamma gäller hur eventuella arbetsredskap och annat, som kan 

tillhöra arbetsgivarens verksamhet, ska återlämnas. 
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Arbetsgruppen 

Närmaste chef har som uppgift att ta hand om det krisläget som inträder på arbetet. Det är 

viktigt att arbetsgruppen snabbt får information om det inträffade. Tänk på att även 

informera medarbetare och övriga berörda som inte är på arbetsplatsen. Stöd och hjälp 

finns att hämta från AME, HR eller annan specialistfunktion som kan biträda i det 

praktiska arbetet, besvara frågor från oroliga medarbetare samt lotsa chef och 

arbetsgrupp igenom krissituationen. Erbjud avlastande samtal individuellt eller i grupp. 

Var närvarande och möt det som kommer från en orolig omgivning. Lyssna och försök 

lindra. 

Ha regelbunden kontakt med medarbetarna. Visa empati och ge positiv uppmärksamhet.  

Ge information fortlöpande, även när informationsvärdet kan tyckas lågt.  Etablera rutiner 

för möten och utvärdera regelbundet behovet. 

Håll i och håll ut över tid. Krisstöd handlar inte bara om de första veckorna.  

Kommunikationsenheten 

Behörig chef kontaktar kommunikationsenheten för biträde med informationsinsatser i 

förhållande till punkterna 3 – 8 under rubriken Kanaler för information. 

Budskapet i den information som går ut kan innehålla följande: 

Första steget 

 En medarbetare i Kristianstads kommun har drabbats av allvarlig sjukdom 

och/eller dödsfall med koppling till covid-19. 

 Det är sorgligt och våra tankar går nu främst till personens anhöriga och kollegor. 

 Så här jobbar vi med att stötta anhöriga och kollegor. Ex. erbjuds de att prata och 

samtal med företagshälsovården. 

Andra steget 

 Finns risk att personen blivit smittad i arbetet överväg om/hur detta 

kommuniceras? 

 Så här arbetar vi med att säkra arbetsmiljön på arbetsplatsen 
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Vid dödsfall 

Minnesstund 

När en arbetskamrat går bort kan det vara viktigt att samlas för en minnesstund.  

 Minnesstunden bör lämpligen äga rum dagen efter dödsfallet. 

 Minnesstunden bör ha ett innehåll, exempelvis att någon läser en dikt och att 

stunden avslutas med en tyst minut. 

 Under hela minnesstunden bör levande ljus brinna och någon enkel blombukett 

stå på bordet. 

 

Begravning – närvarande från arbetsplatsen – ledighet 

I samband med medarbetares bortgång svarar arbetsgivaren för kostnaden för blommor i 

samband med begravning. Representanter från arbetsplatsen har möjlighet att närvara vid 

begravningen med bibehållen löneförmån. Dock bör alltid närmast anhörig/familj vidtalas 

angående deltagandet vid begravningen. 

Arbetsgivaren svarar inte för kostnader för annonsering i samband med medarbetares 

bortgång. 

Att tänka på vid allvarlig sjukdom och/eller dödsfall 

 
Här nedan finns ett förslag till hur en plan kan se ut. Denna behöver anpassas utifrån 

rådande förhållande i respektive verksamhet. 

 

BEHOV VAD SKA GÖRAS 

 

VEM SKA GÖRA 

Ta kontakt med anhörig 

Anhöriguppgifter i 

Heroma/självservice/ 

Enhetschef/verksamhetschef 

/förvaltningschef  

Informera 

arbetsgruppen Muntlig genomgång till alla Ansvarig chef 

Informera 

skyddsombud Personlig kontakt Ansvarig chef 

Informera berörda i 

organisationen 

Intern information 

Kommunikationsenheten 

tfn, 044-13 57 06 

Verksamhetschef/förvaltnings- 

chef i samråd med  

kommunikationsenheten 
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Aktivera och organisera 

krisstöd på 

arbetsplatsen 

Arbetsmiljöenheten  

tfn, 044-13 55 35  

mejl, ame@kristianstad.se  Ansvarig chef 

Kontakta massmedia 

Extern information 

Kommunikationsenheten 

Tfn, 044-13 57 06 

Verksamhetschef/förvaltnings- 

chef i samråd med 

kommunikationsenheten 

Rapportera arbetsskada Lisa Ansvarig chef 

Kontakta 

Arbetsmiljöverket 

Tfn 010 – 730 90 00 eller 

www.av.se Ansvarig chef 

 

Referenser 

Kristianstads kommuns riktlinjer för första hjälpen och krisstöd 

Kristianstads kommuns övergripande pandemiplan 

Suntarbetsliv Krisstöd under coronapandemin – se länk 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/krisstod-

under-coronapandemin/ 

Krisstöd vid arbete under extrem stress – av Sara Johansson & Emma Holmgren – se länk 

https://parusforlag.se/krisstod.html 

 

 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/krisstod-under-coronapandemin/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/krisstod-under-coronapandemin/
https://parusforlag.se/krisstod.html


 

 

 

För mer information 

Kristianstads kommun 

Andreas Poppius 

Tel: 0733-135011 

 

Fredrik Billsten 

Tel: 0733-135066 

Linus Persson 

Tel: 0733-135013 
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