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Plats och tid KS-salen,  kl 08:57-12:10 

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S) 

Peter Olsson (V) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Michael Karlsson (M) 

 

 

 

Övriga deltagande Björn Skog, kanslichef 

Daniel Andersson, säkerhetssamordnare 

Jan Andersson, kommunikatör 

Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

 

 

Justeringens  

plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 

 

Paragrafer 1-9 

Björn Skog  

Ordförande 

  

Michael Karlsson  

Justerande 

 

Ewa Arvidsson 

 

 
  

Anslag/bevis   

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Krisledningsnämnd   

  

Sammanträdesdatum 2019-04-10 

Datum då anslaget  

sätts upp 2019-04-24 
Datum då anslaget 
tas ned 2019-05-15 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

Kanslienheten 

Underskrift 
……………………………………………………. 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Krisledningsnämnd Sammanträdesdatum Sida 

 2019-04-10 2(10) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

§ 1 Val av justerare 

Valberedningens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Ewa Arvidsson (S). 

__________________ 
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§ 2 Orsak till krisledningsnämndens sammankallande 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i krisledningsnämnden, Michael Karlsson (S) 

redogör för sitt beslut att aktivera krisledningsnämnden och kalla till sammanträde. Nämnden är 

avsedd för att kommunen ska kunna hantera extraordinära händelser som innebär allvarliga risker för 

kommunen och dess invånare. Ordförandens åsikt var att den omedelbara stängningen av kommunens 

enda vårdcentral, Balderkliniken, var en sådan extraordinär händelse. I praktiken innebär stängningen 

att åmålsborna står utan tillgång till primärvård samt att de kommunala verksamheterna med 

sjukvårdande uppdrag står utan tillgång till läkare för konsultation, förskrivning av läkemedel 

etcetera. Övriga krisledningsnämnden är eniga med ordföranden om att beslutet att sammankalla 

nämnden är korrekt.  

__________________ 
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§ 3 Information: nuläge och säkerhetsanalys 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnare Daniel Andersson beskriver de senaste dygnens händelseförlopp för 

krisledningsnämnden och sammanfattar hittills vidtagna åtgärder, samt vilka informationer som 

Åmåls kommun behöver inhämta för att känna sig trygga med att invånarna har tillgång till säker 

sjukvård. 

 

__________________ 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Krisledningsnämnd Sammanträdesdatum Sida 

 2019-04-10 5(10) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

§ 4 Lägesinformation: Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson samt medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom 

informerar krisledningsnämnden om hur läget ser ut i de verksamheter där Åmåls kommun har ett 

utökat ansvar för särskilt sårbara invånare. Exempel på sådana verksamheter är bland annat 

hemsjukvården. Bedömningen i dagsläget är att någon omedelbar fara inte föreligger utan att läget är 

under kontroll. Det som behöver säkerställas i första hand är att kommunen får kontinuerlig tillgång 

till läkare som kan bistå vid förändring i förskrivning av medicin etcetera.  

__________________ 
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§ 5 Information till allmänheten 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att kommunen fortlöpande ska informera invånarna och medarbetarna 

via sina informationskanaler, internt och externt, samt att kalla till en presskonferens 10 april, klockan 

13:30 på Åmåls stadshus. Ett pressmeddelande ska också gå ut i samband med presskonferensen.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden diskuterar tillsammans med närvarande tjänstepersoner om nödvändigheten att 

skyndsamt underlätta för invånarna att hålla sig uppdaterade om läget. Det är av stor vikt att 

kommunen är aktiv och agerar på ett sätt som undviker onödig oro. Då invånare redan börjat höra av 

sig till kommunen via växel och receptioner, tas ett stödjande meddelande fram och distribueras för 

att hjälpa medarbetarna att hantera efterfrågan på information. Även kommunens Facebook behöver 

uppdateras med snabb, korrekt information.   

__________________ 
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§ 6 Behov av information från Västra Götalandsregionen 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att fortsatt söka kontakt med berörda tjänstepersoner och politiker i 

Västra Götalandsregionen. Nämnden beslutar också att rikta en formell begäran till koncernkontoret 

samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att inom absolut närtid komma till 

Åmål och redogöra för regionens handlingsplan för att säkerställa kommuninvånarnas tillgång till 

sjukvård.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämnden och närvarande tjänstepersoner konstaterar att informationsflödet från Västra 

Götalandsregionen har varit anmärkningsvärt dåligt. Beslutet att stänga vårdcentralen Balder har 

kommit plötsligt och utan att någon plan har redovisats eller kommunicerats till Åmåls kommun. 

Under sittande möte utnyttjar både de förtroendevalda och tjänstepersoner sina respektive kontaktnät 

för att få fram mer information och bekräfta de lösa uppgifter som cirkulerar kring en tillfällig 

vårdcentral med start 12/4 2019. Kontakt upprättas med koncernkontoret och representanter för 

beställarfunktionen för sjukvård.  

Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen, koncernkontoret samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

__________________ 
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§ 7 Påtala brister hos vårdgivare för inspektionen  
för vård och omsorg 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att skriftligen kontakta inspektionen för vård och omsorg för att påtala 

att Åmåls kommun upplever att Västra Götalandsregionens agerande i samband med stängningen av 

Balderkliniken har inneburit allvarliga risker för kommunens invånare. Dessa risker hade kunnat 

undvikas eller minimeras vid en bättre hantering och kommunikation från regionens sida. Uppdraget 

att formulera en skrivelse ges till välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bristen på kommunikation från Västra Götalandsregionen har varit påfallande, ur Åmåls kommuns 

perspektiv. Krisledningsnämnden diskuterar det märkliga i att regionen utrett Balderkliniken under 

lång tid, men ändå väljer att med omedelbar verkan stänger ner den utan att kunna erbjuda ett 

alternativ. Bilden som växer fram för krisledningsnämnden är att även om den utlovade, tillfälliga 

vårdcentralen, startar som beräknat 12/4 2019, så kommer inte en vårdcentral så som invånarna 

förväntar sig den ifråga om utbud och tillgänglighet, kunna vara på plats förrän efter sommaren.  

 

Krisledningsnämnden anser att det inte är acceptabelt att Västra Götalandsregionen, som har det 

yttersta ansvaret att säkerställa tillgången på sjukvård, inte arbetat fram en bättre plan för 

genomförandet, trots att man rimligen varit på det klara med att Balderkliniken skulle tvingas upphöra 

med sin verksamhet. Därför måste en skriftlig rapport till inspektionen för vård och omsorg tas fram 

där Åmåls kommun framför sina skarpa synpunkter på agerandet som med all säkerhet inneburit 

onödigt stora risker för åmålsborna. 

Beslut skickas till 
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Västra Götalandsregionen, koncernkontoret samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

__________________ 
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§ 8 Upprättande av särskilt kostnadsställe samt avsikt att rikta 
ekonomiska anspråk mot Västra Götalandsregionen  

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att genom ekonomienheten upprätta ett särskilt kostnadsställe för att 

bevaka vilka merkostnader för kommunen som Västra Götalandsregionens agerande i samband med 

stängningen av Balderkliniken innebär. Nämnden beslutar också att framgent rikta ekonomiska 

anspråk gentemot Västra Götalandsregionen avseende sagda merkostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Krisledningsnämndens sammanvägda bild är att Västra Götalandsregionens agerande i samband med 

stängningen av Balderkliniken inte bara har inneburit allvarliga risker för åmålsborna utan att det 

också sannolikt kommer medföra merkostnader för de kommunala verksamheterna. Ett särskilt 

kostnadsställe i den ekonomiska bokföringen bör upprättas för att ha full insyn och kontroll på de 

upplupna kostnaderna. Dessa merkostnader anser krisledningsnämnden att Åmåls kommun måste 

ersättas fullt ut för, från Västra Götalandsregionen. Krisledningsnämnden ifrågasätter inte att beslutet 

att stänga Balderkliniken var korrekt, men genomförandet hade kunnat ske på ett bättre sätt.  

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Västra Götalandsregionen, koncernkontoret samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

__________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Krisledningsnämnd Sammanträdesdatum Sida 

 2019-04-10 10(10) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

§ 9 Upplösande av krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att avsluta sitt sammanträde 12:10 och konstaterar att situationen 

utvecklats på ett sådant sätt att det inte längre finns skäl för nämnden att vara aktiverad.  

Sammanfattning av ärendet 

- 

__________________ 

 


