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Innehållsförteckning
§ 343
§ 370

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärende: Prioritering av verksamhet med anledning av Covid-19
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§ 343 Tillkommande och utgående ärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden tillkommer sammanträdet:
•

Prioritering av verksamhet med anledning av Covid-19

•

Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt

Förslag under sammanträdet

Ordförande Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen att följande ärenden ska
tillkomma sammanträdet
•

Prioritering av verksamhet med anledning av Covid-19

Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen att följande ärenden ska tillkomma
sammanträdet
•

Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
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§ 370 Prioritering av verksamhet med anledning av
Covid-19
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov upphöra
med, minska omfattningen samt prioritera bland insatser inom hemtjänsten i syfte
säkerställa att de behov som ovillkorligen måste tillgodoses blir tillgodosedda. Beslut
som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än
till 2021-05-31. Delegationen gäller till 2021-05-31.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov upphöra
med eller minska omfattningen av verkställighet av insatsen dagverksamhet för
personer med demensdiagnos i syfte att minimera smittspridning av Coronavirus/Covid19 och säkerställa personalbemanning inom andra verksamheter som bedöms ha större
påverkan på liv och hälsa. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en
period som sträcker sig längre än till 2021-05-31. Delegationen gäller till 2021-05-31.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov upphöra
med eller minska omfattningen av verkställighet av växelvård i syfte att minimera
smittspridning av Coronavirus/Covid-19 och säkerställa personalbemanning inom andra
verksamheter som bedöms ha större påverkan på liv och hälsa. Beslut som fattas med
stöd av delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-05-31.
Delegationen gäller till 2021-05-31.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör rätt att besluta att vid behov minska
omfattning eller stänga verksamheten för daglig verksamhet i syfte att minimera
smittspridning av Coronavirus/Covid 19 samt att säkerställa att de behov som
ovillkorligen måste tillgodoses blir tillgodosedda. Beslut som fattas med stöd av
delegationen får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-05-31.
Delegationen gäller till 2021-05-31.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör möjlighet att vid behov besluta att
utbildningen i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola övergår
till distans- eller fjärrundervisning i enlighet med Förordning (2020:115) om utbildning
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Samråd
ska ske med kommunalråden innan beslut fattas. Beslut som fattas med stöd av
delegationen får som längst avse vårterminen 2021. Delegationen gäller till och med
vårterminens slut 2021.
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§ 370 (forts.)
Kommunstyrelsen beslutar ge rektor i grundskolan åk 7–9 samt gymnasieskolan vid
respektive skola rätt att i enlighet med 11 a § Förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta besluta om
distans- eller fjärrundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är
eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen
personliga situation följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid-19. Beslut som fattas med stöd av delegationen får som
längst avse vårterminen 2021. Delegationen gäller till och med vårterminens slut 2021.
Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektör rätt att i enlighet med 11 b § Förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta besluta om distans- eller fjärrundervisning för att kunna följa
förskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.
Beslut som fattas med stöd av delegationen får som längst avse vårterminen 2021.
Delegationen gäller till och med vårterminens slut 2021.
Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektör i uppdrag att besluta om tillfällig
stängning eller kraftig begränsning av för kommunen frivilliga ej lagstadgade
verksamheter. Beslut som fattas med stöd av delegationen får inte avse en period som
sträcker sig längre än till 2021-05-31. Delegationen gäller till 2021-05-31. Samråd ska
ske med kommunalråden innan beslut fattas.
Kommunstyrelsen beslutar ge sektorschef för Sektor samhällsbyggnad rätt att besluta
om att tillfälligt upphöra med nyuthyrning av kommunala lokaler, i syfte att minimera
smittspridning av coronaviruset covid 19. Beslut som fattas med stöd av delegationen
får inte avse en period som sträcker sig längre än till 2021-05-31. Delegationen gäller
till 2021-05-31.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 370 (forts.)
Sammanfattning
Sektor Stöd och omsorg

Socialtjänsten räknas till samhällsviktig verksamhet och de insatser som är beslutade
utifrån Socialtjänstlagen och LSS ska generellt sett utföras för att möta enskildas behov
av stöd.
Det saknas idag lagstöd för beslut om att stänga verksamhet eller tillfälligt upphöra med
verkställighet, men med nuvarande starkt ökande smittspridning av coronaviruset covid19, bedömer förvaltningen att sådana åtgärder kan bli nödvändiga. Prioriteringar görs
utifrån att den enskilde kan få sitt behov tillgodosett på annat sätt och alla verksamheter
uppdaterar sina handlingsplaner från i våras avseende åtgärder vid personalbortfall. När
smittspridningen har avtagit kommer verksamheterna att återgå till normal drift igen och
beslut om bistånd kan åter verkställas.
Sektor Lärande

Utbildning i förskola och skola räknas till samhällsviktig verksamhet och elever i
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan lyder under skolplikt.
I Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk
verksamhet vid spridning av viss smitta finns reglerat under vilka omständigheter och
på vilket sätt som de verksamheter som bedrivs inom ramen för det offentliga
skolväsendet enligt skollagen (2010:800) kan stängas, delvis stängas och hur
undervisningen kan anordnas i sådana fall. I förordningen finns också reglerat i vilka
fall fjärr- och distansundervisning får bedrivas även om skolan är öppen och hur omsorg
ska erbjudas i de fall förskoleenheter eller fritidshem stänger.
Kommunstyrelsen har i beslut 2020-05-06 (Dnr 2020:415) och 2020-08-19 (Dnr
2020:608) beslutat att förordning 2020:115 i olika delar får tillämpas i Sektor lärandes
verksamheter. Föreliggande förslag till beslut innebär ett förtydligande om att
sektorschef för Sektor lärande ges rätt att besluta om att göra nödvändiga förändringar i
utbildningens genomförande i enlighet med förordning 2020:115 i sin helhet.
För Sektor lärandes övriga verksamheter finns ingen motsvarande reglering. Istället
behöver stängningar eller andra förändringar av verksamheterna göras utifrån en
bedömning av hur samhällsservicen kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt och att
de delar som är av samhällsviktig karaktär kan upprätthållas så att enskildas behov ändå
tillgodoses.
När smittspridningen har avtagit kommer verksamheterna att återgå till normal drift
igen.
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§ 370 (forts.)
Sektor Samhällsbyggnad

För Sektor Samhällsbyggnads verksamheter finns ingen motsvarande reglering. Istället
behöver stängningar eller andra förändringar av verksamheterna göras utifrån en
bedömning av hur samhällsservicen kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt och att
de delar som är av samhällsviktig karaktär kan upprätthållas så att enskildas behov ändå
tillgodoses.
När smittspridningen har avtagit kommer verksamheterna att återgå till normal drift
igen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om prioritering av verksamhet med anledning av coronaviruset
covid-19, daterad 2020-11-03

•

KS 2020-04-15 § 143 KS20.338

•

Tjänsteskrivelse om prioritering av verksamhet inom Sektor stöd och omsorg
med anledning av Covid-19/Corona, daterad 2020-04-08.

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Atosa Jakobsson, verksamhetschef Särskilt boende
Marie Blomqvist, verksamhetschef Hemtjänst
Christian Sandgren, verksamhetschef Funktionsstöd
Jenny C Conradsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lotta Jonzén, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, förebyggande
Lina Yngström, utvecklingsledare
Eva Byström, utvecklingsledare
Ann Blom – Sektorschef lärande
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare
Anna Poulsen tf sektorchef samhällsbyggnad
Maria Lindbergh - Verksamhetschef
Kim Erefalk Utvecklings- och hållbarhetschef
Gull-Britt Eide Kommundirektör
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